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RELAÇÃO DE SIGLAS 

a.a. Ao ano 

AAMBV Associação Agrícola e Moradores Bela Vista 

AAMMA Associação dos Ambulantes do Município de Marituba 

ABASMA Associação Beneficente de Assistência Social de Marituba 

ACAREMA 
Associação de Catadores e Recicladores de Materiais Recicláveis e 
Reutilizáveis de Marituba 

ACBOJAAF Associação da Comunidade Bom Jesus Agroecológica da Agricultura Familiar 

ACIEMA Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Marituba 

ACOFEMA Associação dos Comerciantes e Feirantes de Marituba 

ACP Área de Concentração de População 

ACS Agente Comunitário de Saúde 

ACU Área de Consolidação Urbana 

ADEIPA 
Associação dos Deficientes Auditivos, Pais, Amigos e Usuários de Implante 
Coclear do Estado do Pará 

ADESCAM Associação Desportiva e Cultural da Amazônia 

ADSMAR Associação de Desenvolvimento Solidário e Sustentável de Marituba 

AEU Área de Expansão Urbana com Atividade Rural 

AMBAC Associação dos Moradores do Bairro Canaã 

AMBNM Associação dos Moradores do Bairro Novo de Marituba 

AMBSC Associação dos Moradores do Bairro Santa Clara 

AMBSJ Associação de Moradores do Bairro São João 

AMBU Associação dos Moradores do Bairro Nova União 

AMCNJ II Associação dos Moradores da Comunidade Nova Jerusalém II 

AMCOB Associação dos Moradores do Conjunto Beija-Flor 

AMCRA Associação de Moradores do Conjunto Residencial Jardim Albatroz 

AMORAB Associação de Moradores do Conjunto Residencial Abutiram 

AMORAG Associação dos Moradores do Residencial Almir Gabriel 

AMRND Associação dos Moradores do Residencial Nova Decouville 

ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações 

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica 

APAE Associação de Pais e Amigos Excepcionais 

APDMA Associação da Pessoa com Deficiência do Município de Marituba 

ARAHEM Associação Recreativa e Assistencial dos Hansenianos Egressos de Marituba 
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ASSMNH Associação de Moradores do Bairro Novo Horizonte 

ATAIM Associação dos Trabalhadores Autônomos e Informais de Marituba 

AZU Área de Zoneamento Urbano 

CADÚNICO Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

CAE Conselho Municipal de Alimentação Escolar 

CAPS Centro de Atenção Psicossocial 

CAPS AD Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas 

CBMPA Corpo de Bombeiros do Estado do Pará 

CELPA Centrais Elétricas do Pará S/A 

CEMPRE Cadastro Central de Empresas 

CEP Comitê Executivo do Plano 

CERVE Centro de Recuperação de Vidas Esperança 

CESM Centro Educacional e Social de Marituba 

CGM Controladoria Geral 

CMAS Conselho Municipal de Assistência Social 

CMC Conselho Municipal de Cultura 

CMCF Conselho Municipal da Condição Feminina 

CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

CMDU Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 

CME Conselho Municipal de Educação 

CMHAB Conselho Municipal de Habitação 

CMMA Conselho Municipal de Meio Ambiente 

CMPA Conselho Municipal de Pesca e Aquicultura 

CMPI Conselho Municipal da Pessoa Idosa 

CMS Conselho Municipal de Saúde 

CMT Conselho Municipal de Transportes 

CNAE Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

CNB/CEB Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação 

CNES Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

CODEC/PA Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará 

CODIM Companhia de Desenvolvimento Industrial de Marituba 

COHAB/PA Companhia de Habitação do Estado do Pará 

COMAD Conselho Municipal Antidrogas 

COMDES Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico 
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COMSAN Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 

COMSEP Conselho Municipal de Segurança Pública 

COMTUR Conselho Municipal de Turismo 

COMUS Coordenadoria Municipal de Comunicação 

CONSEG Conselho Comunitário de Segurança Pública e Cidadania 

COSANPA Companhia de Saneamento do Pará 

CRAS Centro de Referência de Assistência Social 

CREAS Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

DIRETRAN Diretoria Municipal de Trânsito 

DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

ECT Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

EJA Educação de Jovens e Adultos 

EMATER-PARÁ Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará 

EPP Equipe de Elaboração do Plano 

ESB Equipe de Saúde Bucal 

ESF Equipe de Saúde da Família 

FAPESPA Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas 

FJP Fundação João Pinheiro 

FNAS Fundo Nacional de Assistência Social 

FNDE Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação 

FPM Fundo de Participação dos Municípios 

FUNDEB 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação 

GM/MS Gabinete do Ministro do Ministério da Saúde 

GTP Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Plano 

HDF High Density Fiberboard 

IA Instituto de Avaliação, Pesquisa, Programas e Projetos Socioambientais 

IAME Instituto Amigos Movidos pela Esperança 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

IDEFLOR-Bio Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará 

IDHM Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

IPTU Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
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IPVA Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

IR Imposto sobre a Renda 

ISSQN Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 

ITAM Instituto Técnico de Apoio Municipal 

ITBI Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis 

LDB Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

MC Ministério das Cidades 

MC/SNIS 
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do Ministério das 
Cidades 

MDF Medium Density Fiberboard 

MDSA Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário 

MDSA/CADSUAS 
Cadastro do Sistema Único de Assistência Social do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Agrário 

MDSA/SAGI 
Sistema de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Agrário 

MEC Ministério da Educação 

MLPU Movimento de Luta Popular Urbana 

MORHAN Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase 

MS Ministério da Saúde 

MS/CNES Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde 

MS/DATASUS 
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Ministério da 
Saúde 

MS/SAS Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde 

OMS Organização Mundial de Saúde 

ONU Organização das Nações Unidas 

p.p. Pontos percentuais 

PCPA Polícia Civil do Estado do Pará 

PDESOC População desocupada 

PDP Plano Diretor Participativo 

PEA População economicamente ativa 

PGM Procuradoria Geral do Município 

PIB Produto Interno Bruto 

PMCMV Programa Minha Casa, Minha Vida 

PMGIRS Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

PMM Prefeitura Municipal de Marituba 

PMPA Polícia Militar do Estado do Pará 
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PMSB Plano Municipal de Saneamento Básico 

PNE Plano Nacional de Educação 

PNRA Programa Nacional de Reforma Agrária 

PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PSD Partido Social Democrático 

PSF Programa Saúde da Família 

RD Razão de dependência 

REGIC Regiões de Influência das Cidades 

RESF-PA Rede Economia Solidária & Feminista do Pará 

REVIS Refúgio da Vida Silvestre 

RMB Região Metropolitana de Belém 

SADT Serviço de Apoio à Diagnose e Terapia 

SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgências 

SEASTER/PA 
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda do 
Pará 

SECEL Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer 

SEDAP 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura, Aquicultura, 
Abastecimento e Pesca 

SEDEME/PA 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia 
do Pará 

SEDETER 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Trabalho, 
Emprego e Renda 

SEDUC/PA Secretaria de Estado de Educação do Pará 

SEGMOB Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana 

SEGUP/PA Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social do Pará 

SEHAB Secretaria Municipal de Habitação 

SEIDUR Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 

SEMAD Secretaria Municipal de Administração 

SEMAS Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 

SEMED Secretaria Municipal de Educação 

SEMMA Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

SEOF Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças 

SEPLAN Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

SESAU Secretaria Municipal de Saúde 

SESI Serviço Social da Indústria 

mailto:envex@envexengenharia.com.br
http://www.envexengenharia.com.br/


 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Marituba 
Produto 3 – Diagnóstico do Saneamento Básico 

 
 

 
EnvEx Engenharia e Consultoria L tda |  CNPJ 08.418.789/0001-07  

Rua Doutor  Jorge  Meyer  F i lho,  93 –  Jard im Botânico |  CEP 80.210 -190  |  Cur i t iba –  PR 
Tel :  (41)3053 -3487|  envex@envexengenhar ia .com.br  |  www.envexengenhar ia .com.br  

 

23 

SESPA Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará 

SICONFI/STN 
Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro da 
Secretaria do Tesouro Nacional 

SNUC Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

STP Secretaria Técnica do Plano 

SUAS Sistema Único de Assistência Social 

SUS Sistema Único de Saúde 

SUSIPE Sistema Penitenciário do Estado do Pará 

TGC Taxa geométrica de crescimento da população 

TI Terra Indígena 

TQ Território Quilombola 

UBS Unidade Básica de Saúde 

UC Unidade de Conservação 

UDME Unidade de Dispensação de Medicamentos Especializados 

UFPA Universidade Federal do Pará 

UPA Unidade de Pronto Atendimento 

VAB Valor adicionado bruto 
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1. INTRODUÇÃO 

A Política Nacional de Saneamento Básico, Lei Federal nº 11.445 de 05 de janeiro 

de 2007, estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico, definindo 

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 de águas pluviais urbanas. 

A referida Lei e seu Decreto regulamentador, Decreto nº 7.217 de 21 de junho de 

2010, estabeleceram a obrigatoriedade de elaboração dos Planos Municipais ou 

Regionais de Saneamento Básico pelos titulares dos serviços públicos de saneamento. 

Em dezembro de 2015, o Decreto nº 8.629 altera o Decreto supracitado e 

regulamenta que após 31 de dezembro de 2017, a existência de Plano de Saneamento 

Básico, elaborado pelo titular dos serviços, será condição para o acesso a recursos 

orçamentários da União ou a recursos de financiamento geridos ou administrados por 

órgão ou entidade da Administração Pública Federal, quando destinados a serviços de 

saneamento básico. 

Desta forma, para o planejamento das ações futuras, faz-se necessário conhecer a 

realidade existente, de forma a considerar as fragilidades e potencialidades dos sistemas 

já existentes e dos serviços prestados. Tendo em vista atender aos objetivos propostos, 

como parte do documento final do PMSB, o documento entregue nesta fase será 

estruturado com os seguintes tópicos principais: 

 Objetivos; 

 Diretrizes gerais adotadas; 

 Metodologia utilizada na realização do diagnóstico; 

 Caracterização geral no município; 

 Caracterização do ambiente; 
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 Gestão dos serviços de saneamento básico; 

 Situação dos serviços de saneamento básico. 
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2. OBJETIVOS 

A Política Nacional de Saneamento Básico – PNSB, Lei Federal 11.445, de 05 de 

janeiro de 2007, estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico, definindo 

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, além de drenagem e manejo de águas pluviais. A referida Lei 

e seu Decreto Regulamentador, Decreto nº 7.217 de 21 de junho de 2010, estabeleceram 

a obrigatoriedade de elaboração dos Planos Municipais ou Regionais de Saneamento 

Básico pelos titulares dos serviços públicos de saneamento. 

Além dos citados, o Estatuto das Cidades (Lei Federal nº 10.257 de 2001) também 

define o acesso aos serviços de saneamento básico como um dos componentes do direito 

à cidade. 

Neste contexto, está inserido o Plano Municipal de Saneamento Básico de 

Marituba, o qual visa estabelecer os objetivos, metas, programas e ações e instrumentos 

de gestão pública e prestação de serviços de Saneamento Básico no Município, 

atendendo aos princípios fundamentais estabelecidos na Política Nacional de 

Saneamento. Ou seja: universalização do acesso; integralidade; garantia à saúde pública 

e proteção ao meio ambiente, eficiência e sustentabilidade econômica; transparência das 

ações; controle social; segurança, qualidade, regularidade e integração. 

Nesse sentido, para que os mecanismos de gestão pública da infraestrutura 

relacionada aos quatro eixos do saneamento básico (abastecimento de água; 

esgotamento sanitário; manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais) sejam 

planejados de forma adequada, devem ser considerados os seguintes aspectos: 

 Estabelecimento de mecanismos e procedimentos que garantam efetiva 
participação da sociedade em todas as etapas do processo de elaboração, 
aprovação, execução, avaliação e revisão do PMSB; 
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 Diagnósticos setoriais (abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
resíduos sólidos e águas pluviais), porém integrados, para todo o território 
do município; 

 Proposta de intervenções com base na análise de diferentes cenários e 
estabelecimento de prioridades; 

 Definição dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazo; 

 Definição de programas, ações e projetos necessários para atingir os 
objetivos e metas estabelecidos; 

 Programação física, financeira e institucional da implantação das 
intervenções definidas; e 

 Programação de revisão e atualização. 

A Política Pública e o Planejamento do Saneamento Básico, cujo principal 

instrumento é o Plano de Saneamento Básico, são pilares centrais da gestão dos 

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

participação e controle social. O Plano é o instrumento principal para o estabelecimento 

das condições para a prestação dos serviços de saneamento básico, definindo objetivos e 

metas para a universalização, bem como programas, projetos e ações necessárias para 

alcançá-los. 

De acordo com o exposto acima, a elaboração do PMSB tem como objetivo 

principal possibilitar a criação de mecanismos de infraestrutura e gestão pública baseados 

nos quatro eixos do saneamento básico e nos princípios fundamentais elencados pela Lei 

nº 11.445/2007 e legislações complementares. Sendo assim, são objetivos específicos do 

PMSB: 

 Melhorar a qualidade dos serviços de saneamento básico do município; 

 Dotar o município com um instrumento indispensável para solicitação de 
verbas federais para implantação das obras e benfeitorias relacionadas no 
PMSB, o qual deve ser aprovado e sancionado na forma de Lei Municipal; 

 Possibilitar a racionalização do uso da água bruta, nos sistemas de 
abastecimento, coerentemente com as diretrizes da Política Nacional de 
Recursos Hídricos, bem como garantir a universalização do abastecimento 
de água potável, em quantidade e qualidade adequada, nos termos da 
Portaria MS nº 2.914/2011, com observância das peculiaridades do local; 

 Possibilitar a coleta, tratamento e destinação final adequada dos efluentes 
domésticos, quando esta se mostre a melhor alternativa tecnológica; 
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 Possibilitar a coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação 
adequados dos resíduos sólidos, de maneira a minimizar os impactos da 
poluição difusa aos mananciais superficiais e subterrâneos, bem como a 
poluição do solo e do ar; e 

 Possibilitar adequado manejo das águas pluviais de forma a evitar-se 
episódios de inundações que causam mortes e prejuízos. 
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3. DIRETRIZES GERAIS ADOTADAS 

3.1. Diretrizes 

Além do exposto anteriormente e do Termo de Referência para Elaboração do 

Plano Municipal de Saneamento Básico, o PMSB deverá estar em consonância com os 

objetivos e diretrizes das legislações ambientais, de saúde e demais diplomas legais 

correlatos nas esferas municipal, estadual e federal, visando assim: 

 Contribuir para o desenvolvimento sustentável do ambiente urbano; 

 Assegurar a efetiva participação da população nos processos de elaboração, 
implantação, avaliação e manutenção do PMSB; 

 Assegurar que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo 
poder público se dê segundo critérios de promoção de salubridade 
ambiental, da maximização da relação benefício-custo e de maior retorno 
social interno; 

 Estabelecer mecanismos de regulação e fiscalização dos serviços de 
saneamento básico; 

 Utilizar indicadores dos serviços de saneamento básico no planejamento, 
implementação e avaliação da eficácia das ações em saneamento; 

 Promover a organização, planejamento e desenvolvimento do setor de 
saneamento, com ênfase na capacitação gerencial e na formação de 
recursos humanos, considerando as especificidades locais e as demandas 
da população; e  

 Promover o aperfeiçoamento institucional e tecnológico do município, 
visando assegurar a adoção de mecanismos adequados ao planejamento, 
implantação, monitoramento, operação, recuperação, manutenção 
preventiva, melhoria e atualização dos sistemas integrantes dos serviços 
públicos de saneamento básico. 

Quanto às diretrizes para a elaboração do PMSB destacam-se as apresentadas na 

Tabela 1. 
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Tabela 1 – Principais diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico 

Diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico 

O PMSB deverá ser instrumento fundamental para 
implementação da Política Municipal de 

Saneamento Básico 

O PMSB deverá fazer parte do desenvolvimento 
urbano e ambiental da cidade. 

O PMSB deverá ser desenvolvido para um horizonte 
temporal de 20 anos e ser revisado e atualizado, no 

mínimo, a cada 4 anos 

A promoção de ações de educação sanitária e 
ambiental como instrumento de sensibilização e 
conscientização da população deve ser realizada 

permanentemente. 

A participação e controle social devem ser 
assegurados na formulação e avaliação do PMSB. 

A disponibilidade dos serviços públicos de 
saneamento básico deve ser assegurada a toda 

população do município. 

O processo de elaboração do PMSB será democrático e participativo de forma a 

incorporar as necessidades da sociedade e atingir a função social dos serviços prestados. 

3.2.  Demais Aspectos Legais 

O marco legal aplicável para desenvolvimento dos Planos de Saneamento Básico e 

sua Política é formada por uma séria de normativas. Dentre as principais, a Lei nº 

11.445/2017 (Lei Nacional de Saneamento Básico – LNSB) e o Decreto nº 7.217/2010, 

que a regulamenta, estabelecem as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para 

a Política Federal de Saneamento Básico. 

A legislação define saneamento básico como o conjunto de serviços, infraestrutura 

e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 

limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos e, drenagem e manejo de águas pluviais. 

Em seu artigo 2º, a LNSB define como princípios fundamentais da prestação dos 

serviços públicos de saneamento básico: 

 Universalização do acesso; 

 Integralidade dos serviços; 

 Garantia à saúde pública e proteção ao meio ambiente; 

 Disponibilidade de serviços de drenagem e manejo de águas pluviais em 
todas as áreas urbanas; 
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 Adoção de métodos, técnicas e processos que considerem peculiaridades 
locais e regionais; articulação com as políticas de desenvolvimento urbano, 
proteção ambiental e outras de interesse social; 

 Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de 
habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção 
ambiental, de recursos hídricos, de promoção da saúde e outras de 
relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, 
para as quais o saneamento básico seja fator determinante; 

 Eficiência e sustentabilidade econômica; 

 Uso de tecnologias apropriadas e soluções graduais e progressivas 
considerando a capacidade de pagamento dos usuários; 

 Transparência nas ações; 

 Controle social; 

 Segurança, qualidade e regularidade; 

 Integração com a gestão eficiente dos recursos hídricos. 

A titularidade dos serviços de saneamento básico deve ser exercida pelo Município, 

que pode delegar a organização, regulação, fiscalização e prestação desses serviços, nos 

termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei nº 11.107 de 6 de abril de 2005. 

Cabe também ao Município formular a respectiva política pública de saneamento 

básico, devendo, para tanto (Lei 11.445/2007, Art. 8º): 

I – elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei; 

II – prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente 
responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua 
atuação; 

III – adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública, 
inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água para abastecimento público, 
observadas as normas nacionais relativas à potabilidade da água; 

IV – fixar os direitos e deveres dos usuários; 

V – estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso IV do caput 
do art. 3º desta Lei; 

VI – Estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado com o 
Sistema Nacional de Informações em Saneamento; 
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VII – intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da 
entidade reguladora, nos casos e condições previstos em lei e nos documentos 
contratuais. 

(grifos nossos) 

A legislação prevê a opção de prestação regionalizada, em que um único prestador 

atende a dois ou mais titulares, devendo observar uniformidade de fiscalização e 

regulação dos serviços, inclusive de sua remuneração, e com compatibilidade de 

planejamento. 

O decreto Regulamentador, Decreto nº 7.217 de 21 de junho de 2010, foi alterado 

pelo Decreto 8.629/2015, o qual atualiza: 

Art. 1. Após 31 de dezembro de 2017, a existência de plano de saneamento básico, 
elaborado pelo titular dos serviços, será condição para o acesso a recursos 
orçamentários da União ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados 
por órgãos ou entidade da Administração Pública federal, quando destinados a 
serviços de saneamento básico. 

Na gestão do saneamento, há basicamente quatro funções: planejamento, 

prestação de serviço, regulação e fiscalização: 

 Planejamento: atividades atinentes à identificação, qualificação, 
quantificação, organização e orientação de todas as ações, públicas e 
privadas, por meio das quais o serviço público deve ser prestado ou 
colocado à disposição de forma adequada. Trata-se de ação de 
responsabilidade do titular, indelegável a outro ente. 

 Prestação de serviço: atividade com objetivo de permitir aos usuários acesso 
a serviço público de saneamento básico. A prestação de serviços públicos 
de saneamento observará o Plano de Saneamento, editado pelo titular. De 
acordo com a legislação atual, há três formas de prestação dos serviços de 
saneamento básico: 1) prestação direta; 2) prestação indireta mediante 
concessão ou permissão; e 3) gestão associada. Assim, o Município pode 
prestar diretamente os serviços por órgão da administração central ou por 
entidade da administração descentralizada; pode delegar a prestação a 
terceiros, por meio de licitação pública e contratos de concessão (empresa 
privada ou estatal); ou pode, ainda, prestar os serviços por meio da gestão 
associada com outros municípios – com ou sem participação do Estado – via 
convênio de cooperação ou consórcio público e contrato de programa (MC, 
2011). 

mailto:envex@envexengenharia.com.br
http://www.envexengenharia.com.br/


 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Marituba 
Produto 3 – Diagnóstico do Saneamento Básico 

 
 

 
EnvEx Engenharia e Consultoria L tda |  CNPJ 08.418.789/0001-07  

Rua Doutor  Jorge  Meyer  F i lho,  93 –  Jard im Botânico |  CEP 80.210 -190  |  Cur i t iba –  PR 
Tel :  (41)3053 -3487|  envex@envexengenhar ia .com.br  |  www.envexengenhar ia .com.br  

 

33 

 Regulação: todo e qualquer ato que discipline ou organize determinado 
serviço público, incluindo suas características, padrões de qualidade, 
impacto socioambiental direitos e obrigações dos usuários e dos 
responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de 
tarifas e outros preços públicos. 

 Fiscalização: atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou 
avaliação, no sentido de garantir o cumprimento de normas e regulamentos 
editados pelo poder público e a utilização, efetiva ou potencial, do serviço 
público. 

O objetivo principal de garantir a universalização e integralidade do saneamento 

básico requer legislação e normas de regulação a que devem se subordinar os 

prestadores de serviços, sejam eles entes públicos ou entidades privadas ou de economia 

mista. A Lei nº 11.445/2007 prevê, como um dos seus princípios, que os serviços públicos 

de saneamento básico devem ser regulados e fiscalizados pelo Poder Público. O ente 

regulador a ser definido pelo titular deve possuir independência decisória, transparência, 

tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões, e não pode acumular funções de 

prestador dos serviços regulados. 

A prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade que não 

integre a administração do titular depende da celebração de contrato, sendo vedada a sua 

disciplina mediante convênios, termos de parceria ou outros instrumentos de natureza 

precária. Os contratos podem ser de gestão associada (convênio de cooperação ou 

consórcio público, conforme art. 241 da Constituição Federal) ou de concessão e devem 

ser definidos no âmbito da política e do plano de saneamento básico e das normas de 

regulação que prevejam os meios para o cumprimento de suas diretrizes, incluindo a 

designação da entidade de regulação e de fiscalização. 

Conforme consta no Decreto nº 7.217/2010, artigo 30: 

Art. 30. As normas de regulação dos serviços serão editadas: 

I – por legislação do titular, no que se refere: 

a) Aos direitos e obrigações dos usuários e prestadores, bem como às 
penalidades a que estarão sujeitos; e 
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b) Aos procedimentos e critérios para a atuação das entidades de regulação e de 
fiscalização; e 

II – por norma da entidade de regulação, no que se refere às dimensões técnica, 
econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos os 
seguintes aspectos: 

a) Padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços; 

b) Prazo para os prestadores de serviços comunicarem aos usuários as 
providências adotadas em face de queixas ou de reclamações relativas aos 
serviços; 

c) Requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; 

d) Metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e respectivos 
prazos; 

e) Regime, estrutura e níveis tarifários, bem como procedimentos e prazos de sua 
fixação, reajuste e revisão; 

f) Medição, faturamento e cobrança de serviços; 

g) Monitoramento dos custos; 

h) Avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; 

i) Plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação; 

j) Subsídios tarifários e não tarifários; 

k) Padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e 
informação; e  

l) Medidas de contingência e de emergências, inclusive racionamento. 

§1º. Em caso de gestão associada ou prestação regionalizada dos serviços, os 
titulares poderão adotar os mesmos critérios econômicos, sociais e técnicos da 
regulação em toda a área de abrangência da associação ou da prestação. 

§2º. A entidade de regulação deverá instituir regras e critérios de estruturação de 
sistema contábil e do respectivo plano de contas, de modo a garantir que a 
apropriação e a distribuição de custos dos serviços estejam em conformidade com 
as diretrizes estabelecidas na Lei nº 11.445, de 2007. 

No desenvolvimento das funções de gestão de saneamento básico, planejamento, 

prestação de serviços, regulação e fiscalização é importante e obrigatório que haja 
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controle social, de forma a atender ao princípio fundamental estabelecido no inciso X, do 

art. 2º da Lei nº 11.445/2007. 

O artigo 2º, inciso VI do Decreto nº 7.27/2010, define controle social como sendo o 

conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, 

representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, 

planejamento e avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico. 

Conforme o Decreto nº 7.217/2010, o controle social dos serviços públicos de 

saneamento básico poderá ser instituído mediante adoção, entre outros, dos seguintes 

mecanismos: 

I. Debates e audiências públicas; 

II. Consultas públicas; 

III. Conferência das cidades; ou 

IV. Participação de órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação da 
política de saneamento básico, bem como no seu planejamento e avaliação 

Com base no exposto acima e a Política Nacional de Saneamento Básico, a gestão 

do saneamento básico requer a observação de legislações aplicáveis e outros Programas 

e Políticas Públicas com interface com o Saneamento Básico. A seguir é apresentada 

uma relação das principais normativas na esfera federal (além das citadas no texto): 

 Lei nº 8.080/1990 – Lei Orgânica da Saúde; 

 Lei nº 8.987/1995 – Lei de Concessão e Permissão de Serviços Públicos; 

 Lei nº 9.433/1997 – Política Nacional de Recursos Hídricos; 

 Lei nº 10.257/2001 – Estatuto das Cidades; 

 Lei nº 11.079/2004 – Lei da Parceria Público-Privada; 

 Lei nº 11.107/2005 – Lei de Consórcios Públicos; 

 Lei nº 11.124/2005 – Lei do Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social; 

 Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

 Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde e Decreto nº 5.440/2005 – 
que, respectivamente, definem os procedimentos e responsabilidades 
relativos ao controle de qualidade da água para consumo humano, e os 
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mecanismos e instrumentos para informação ao consumidos sobre a 
qualidade da água; 

 Resolução Recomendada nº 75/2009 do Conselho das Cidades, que trata 
da Política e do conteúdo Mínimo dos Planos de Saneamento Básico; 

 Resolução CONAMA nº 357/2002 - Estabelece diretrizes, critérios e 
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; e 

 Resolução CONAMA Nº 283/2001 – Dispõe sobre tratamento e destinação 
final dos resíduos dos serviços de saúde. 

Além desses dispositivos, devem ser consideradas as leis estaduais, Lei Orgânica 

Municipal, Plano Diretor Municipal, Planos das Bacias Hidrográficas onde o Município está 

inserido e outros relacionados, tais como as leis citadas abaixo: 

 Lei Estadual nº 5.887/1995 – Política Estadual do Meio Ambiente; 

 Lei Estadual nº 6.918/2006 – Política Estadual de Reciclagem de Materiais; 

 Lei Estadual nº 7.731/2013 – Política Estadual de Saneamento Básico do 
Pará; 

 Lei nº 002/2006 – Lei Orgânica do Município de Marituba; 

 Lei Municipal nº 298/2014 – Dispõe sobre o descarte para destinação final e 
tratamento dos denominados “resíduos de terceiros” no Município de 
Marituba e cria a Taxa de Fiscalização Ambiental. 

 Lei Municipal nº 306/2014 – Institui a Política Municipal de Meio Ambiente e 
o Sistema Municipal de Meio Ambiente de Marituba, seus fins e mecanismos 
de formulação e aplicação, e dá outras providências; 

 Lei Municipal nº 341/2016 – Institui o Calendário Oficial de Lixo no Município 
de Marituba, e dá outras providências; 

 Lei Municipal nº 342/2016 – Institui o Calendário Oficial de Limpeza Urbana 
no Município de Marituba, e dá outras providências; 

 Lei Municipal 358/2016 – Institui no Calendário Oficial do Município de 
Marituba a Semana do Lixo Zero , e dá outras providências; 

 Lei Municipal nº 170/2017 – Plano Diretor Participativo; e 

 Lei Municipal nº 375/2017 – Institui o Programa Municipal de Parcerias 
Público-Privadas e dá outras previdências; 
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3.2.1. Política Estadual de Saneamento Básico do Pará 

Em consonância com Lei 11.445/2007, a Política Estadual de Saneamento Básico 

do Pará define como responsabilidades dos municípios: 

Art. 43. Os municípios deverão adotar medidas de sua competência administrativa 
para o atendimento dos objetivos da Política Estadual de Saneamento Básico, 
devendo para tanto: 

I – elaborar os planos municipais de saneamento básico; 

II – definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os 
procedimentos de sua atuação; 

III – adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública; 

IV – fixar os direitos e os deveres dos usuários; 

V – estabelecer mecanismos de participação e controle social; 

VI – estabelecer sistema municipal de informações sobre os serviços, articulando 

com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento – SINISA, e com o Sistema de 

Informações de Saneamento do Estado do Pará – SISEP. 

(grifo nosso) 

3.2.2. Lei Orgânica do Município de Marituba 

Segundo a Lei Orgânica do Município de Marituba, em seu artigo 177: 

Art. 177. Compete ao Poder Público, na área de saneamento, dentro dos limites do 
Município, entre outras atribuições: 

I – Promover, coordenar, executar e fiscalizar em consonância com o Poder 
Público Estadual ou Federal, conforme o caso, as ações de saneamento; 

II – assegurar à comunidade o livre acesso às informações sobre saneamento, a 
participação popular no acompanhamento das atividades; 

III – estabelecer, conjuntamente com os municípios da área metropolitana de 
Belém, políticas municipais integradas, com vistas às definições de ações de 
saneamento. 
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IV – aplicar sanções administrativas aos infratores da legislação atinente ao 
saneamento, com imposição de multas, na forma da lei, inclusive a obrigação de 
restaurar os danos causados. 

V – priorizar o atendimento às áreas mais necessitadas, criando rede de esgoto 
sanitário;  

VI – promover a educação sanitária da rede escolar municipal e programações 
específicas; 

VII – manter em pleno e eficaz funcionamento um permanente sistema de 
drenagem que assegure o livre fluxo das águas, a preservação do meio ambiente e 
a sua recuperação, onde for o caso. 

3.2.3. Política Municipal de Meio Ambiente 

De acordo com a Política Municipal de Meio Ambiente, Lei nº 306/2014, em seu 

artigo 5º, são objetivos da Política: 

I – Garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do 
meio ambiente, observando a dignidade da pessoa humana, a erradicação da 
pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais; 

II – Proteger os ecossistemas no espaço territorial municipal, buscando a 
conservação e utilização sustentável dos recursos ambientais; 

III – Fomentar o desenvolvimento de pesquisas, a geração e difusão de tecnologias 
regionais orientadas para o uso racional dos recursos ambientais; 

IV – induzir, por meio de estímulos e incentivos, a adoção de hábitos, costumes, 
posturas e práticas sociais e econômicas aptas a preservar o meio ambiente, 
compatibilizando as metas de desenvolvimento socioeconômico com a 
conservação dos recursos ambientais e a manutenção do equilíbrio ecológico; 

V - Adequar as atividades socioeconômicas rurais ou urbanas, do poder público ou 
do setor privado, às imposições do equilíbrio ambiental e da melhoria da qualidade 
de vida; 

VI – Identificar e caracterizar os ecossistemas presentes no território municipal, 
através de suas funções, fragilidades e potencialidades, e definir usos compatíveis 
à manutenção dos serviços ambientais e á construção de dinâmicas de 
desenvolvimento local sustentável; 

VII – Adotar obrigatoriamente no Plano Diretor do Município normas relativas ao 
desenvolvimento urbano que levem em conta a proteção ambiental; 
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VIII – Estabelecer normas, critérios, índices e padrões de qualidade ambiental, bem 
como relativas ao uso e manejo dos recursos ambientais, adequando-as 
permanentemente em face do crescimento da cidade, da sua densidade 
demográfica, das demandas sociais e econômicas, das inovações tecnológicas 
disponíveis e às alterações decorrente de ação antrópica ou natural; 

IX - (...) 

X – Divulgar dados e informações das condições ambientais e promover a 
formação de uma consciência ambiental, tendo a educação ambiental como 
principal vetor de conscientização ambiental e da cidadania. 

XI - (...) 

XII - (...) 

XIII - (...) 

XIV - (...) 

XV - (...) 

XVI - (...) 

XVII - (...) 

XVIII - (...) 

XIX – Promover a articulação com órgãos estaduais e federais e, quando for o 
caso, com outros municípios, objetivando a promoção de políticas ambientais de 
interesse público e a solução de problemas comuns relativos à proteção, controle e 
fiscalização ambiental; 

XX - (...) 
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4. METODOLOGIA UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Marituba está sendo elaborado 

conforme o Termo de Referência, com complementações e adaptações em funções das 

peculiares do município. 

A coleta de informações para a caracterização socioeconômica foi orientada tendo 

em vista dimensionar as formas e as condições sob as quais a população de Marituba 

ocupa o território e se apropria dos recursos naturais disponíveis. A finalidade é subsidiar 

a elaboração de um conjunto de ações e estratégias eficientes, integradas às políticas 

públicas municipal, para os quatro componentes do saneamento básico (abastecimento 

de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem 

e manejo das águas pluviais urbanas). 

Tendo em vista a caracterização da situação socioeconômica anterior à 

implementação do PMSB, foram objetos de análise os aspectos históricos e culturais, 

demográficos, territoriais, sociais e econômicos, e a organização social. 

Os dados analisados são provenientes principalmente de instituições 

governamentais e institutos de pesquisa, tais como: Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Fundação João Pinheiro (FJP), 

Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPESPA), Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e Ministérios da Educação, da 

Saúde, do Desenvolvimento Social e Agrário e da Cidadania. 

O diagnóstico das infraestruturas de saneamento básico existentes engloba toda a 

área do município, sendo elaborado com base em referências bibliográficas, dados 

secundários coletados nos órgãos e levantamentos feitos em campo. A caracterização da 
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infraestrutura existente foi realizada com base nas informações fornecidas pelo município 

até o prazo estabelecido para a finalização desta etapa. 

Para o diagnóstico dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, além dos dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do 

Ministério do Desenvolvimento Regional (SNIS/MDR) e do IBGE, foram solicitadas 

informações à Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA), através de ofício e 

reuniões realizadas com representantes da concessionária. 

Com relação ao diagnóstico da infraestrutura de drenagem de águas pluviais e ao 

manejo de resíduos sólidos e limpeza pública, as principais informações foram coletadas 

através de entrevistas qualificadas com os envolvidos com estes serviços na Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) e Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Desenvolvimento Urbano (SEIDUR), além de envios de ofícios para as mesmas, com a 

solicitação de maiores informações. O diagnóstico de manejo de resíduos sólidos e 

limpeza pública foi realizado com informações repassadas pelos responsáveis pelo Plano 

Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, elaborado em paralelo ao 

Plano Municipal de Saneamento Básico, além de informações da própria SEMMA e 

SEIDUR. 

4.1. Coleta de Dados Primários 

Para a coleta de dados primários foram realizadas visitas técnicas ao município, 

nas seguintes datas: 

 07 a 10 de maio de 2018; 

 06 a 10 de agosto de 2018; e 

 03 a 06 de junho de 2019. 

Nestas visitas a equipe técnica da EnvEx Engenharia e Consultoria procurou 

percorrer o município em sua totalidade, identificando os principais aspectos do 

saneamento básico. Ocorreram visitas em diversos pontos estratégicos, como SEIDUR, 

SEMMA, Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SEPLAN) e COSANPA. 
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A equipe da EnvEx também visitou o aterro sanitário do município, estações de 

tratamento de esgoto, caixas d’água, e averiguou os principais pontos de ocorrência de 

alagamentos e inundações apontados pelo responsável da SEMMA. 

4.2. Participação Pública 

A participação social é essencial ao processo de elaboração e implementação do 

PMSB, de modo que este reflita a realidade atual do município e as prioridades de ação 

definidas pela população local. Além de possibilitar a compreensão das características 

locais e da atual situação do saneamento básico de Marituba, o envolvimento dos 

diferentes segmentos sociais reduz potenciais conflitos e reações negativas a mudanças, 

facilitando a cooperação e o engajamento social no processo. Até a presente fase de 

elaboração do Plano, a participação social foi propiciada por meio de reuniões e oficinas 

participativas, aplicação de questionários e seminários. 

4.2.1. Oficinas Técnicas 

Fase de Divulgação 

Na fase inicial foram realizadas duas reuniões, nos dias 08 e 10 de maio de 2018, 

com o objetivo de divulgar o Plano, alinhar o planejamento e mobilizar atores-chave para 

as próximas fases. O público-alvo dos eventos foram os integrantes das instâncias 

envolvidas na execução, acompanhamento e avaliação do PMSB e os representantes da 

sociedade civil. As informações sobre a divulgação inicial são apresentadas no 

APÊNDICE I – Relatório das Reuniões – Fase Divulgação. 

Diagnóstico 

Na fase de Diagnóstico foram realizadas duas Oficinas Participativas, nos dias 08 e 

09 de agosto de 2018, com objetivo de apresentar o PMSB e o PMGIRS, bem como 

compreender as percepções da população sobre a atual situação do saneamento básico 

do município, esclarecendo dúvidas e acolhendo críticas e sugestões. O público-alvo dos 
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eventos foi a população maritubense. As informações sobre as Oficinas Participativas são 

apresentadas no APÊNDICE II – Relatório das Oficinas Participativas – Fase Diagnóstico. 

4.2.2. Questionários 

Para aumentar de maneira eficaz o envolvimento dos interessados à elaboração do 

PMSB de Marituba foi elaborado um questionário, tornando-se fonte de dados primários 

de grande valor para o diagnóstico do município. 

O questionário público teve uma média repercussão, tendo gerado 27 respostas 

válidas de diferentes locais e de diferentes percepções sociais. O processo de 

amostragem para a realização do questionário, entretanto, não foi aleatório haja vista as 

formas de divulgação on line utilizadas. 

Os dados resultantes dos questionários estão no APÊNDICE III – Questionários, e 

as principais características do levantamento estão inseridas ao longo do presente 

documento, sempre que pertinente. 

4.2.3. Seminários 

No dia 06 de setembro de 2018, período de elaboração do diagnóstico, foi 

realizado pela SEMMA, o Seminário sobre Mudanças Climáticas do município de 

Marituba. Este seminário discorreu sobre as questões climáticas ocorridas no município, a 

emissão dos gases pelo aterro sanitário, além de exposições sobre possíveis problemas 

ambientais que afetam Marituba. 

Após explanações, foram realizadas oficinas práticas com dinâmica de grupo e 

repasse de questionários individuais para coleta de informações sobre os problemas 

visualizados no entorno de suas habitações. Foram obtidas 36 respostas relacionadas 

aos serviços básicos, incluindo as vertentes de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais. Os dados resultantes destes 

questionários são apresentados no APÊNDICE IV – Seminário de Mudanças Climáticas e 
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as principais características do levantamento estão inseridas ao longo do presente 

documento, sempre que pertinente. 

4.2.4. Formulários 

Ainda com a finalidade de aumento de informações disponíveis pela população 

interessada no saneamento de Marituba, elaborou-se um formulário, o qual foi aplicado 

diretamente pelos líderes comunitários aos moradores do Município, se tornando mais 

uma fonte de dados primários para o diagnóstico da situação atual. 

Os formulários tiveram grande repercussão, com 3.709 respostas válidas de 

diferentes locais e diferentes percepções sociais. Os resultados do formulário são 

apresentados no APENDICE V – Formulários, e as principais características do 

levantamento são inseridas ao longo do presente documento, sempre que pertinente. 
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5. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 

O município de Marituba está localizado na mesorregião Metropolitana de Belém, 

em sua microrregião Belém, no estado do Pará. Integra a Região Metropolitana de Belém, 

em conjunto com os municípios paraenses de Belém, Ananindeua, Benevides, Santa 

Bárbara do Pará, Santa Isabel do Pará e Castanhal. Além da capital do estado, Marituba 

faz divisa com os municípios de Benevides, Acará e Ananindeua. (PARÁ, 1995, 2011; 

IBGE, 2010) 

Tal como apontado na Tabela 2, oficialmente instalado em 1997, Marituba ocupa 

uma área de 103,34 km2 (0,008% do território paraense) e é constituído do distrito 

administrativo sede. De acordo com o último Censo Demográfico realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010 o município abrigava 108.246 

habitantes (1,42% da população paraense), integrando o grupo de municípios de grande 

porte (acima de 100 mil habitantes), e apresentava o expressivo adensamento 

populacional de 1.047,09 hab./km2. Segundo as estimativas populacionais do IBGE para 

2018, Marituba já possui cerca de 129 mil habitantes. 

O principal acesso rodoviário à Marituba é realizado pela rodovia federal BR-316, a 

qual atravessa o município e interliga as capitais do Pará e de Alagoas. Outra importante 

rodovia presente no território municipal é a PA-150, que interliga o nordeste e o sudeste 

paraense. 

A gestão municipal de Marituba, referente ao período 2017/2020, é de competência 

do Prefeito Mário Filho, eleito em 2016 pelo Partido Social Democrático (PSD). 
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Tabela 2 – Perfil socioeconômico do município de Marituba. 

Perfil socioeconômico 

Instalação 01/01/1997 

Gentílico maritubense 

Prefeito Mario Filho – Partido Social Democrático (PSD) 

Mesorregião Metropolitana de Belém 

Microrregião Belém 

Região Metropolitana Região Metropolitana de Belém 

Municípios limítrofes Belém, Benevides, Acará e Ananindeua 

Distância rodoviária até a capital 
estadual 

11 km 

Principais infraestruturas viárias Rodovias BR-316 e PA-150 

Área territorial 103,34 km2 

Distritos Marituba 

População estimada (2018) 129.391 habitantes 

População no último Censo (2010) 108.246 habitantes 

Densidade demográfica (2010) 1.047,44 hab./km2 

Grau de urbanização (2010) 99,0% 

Fonte: IBGE (2010, 2018a, 2018b, 2018c); DNIT (2019). 

Para a compreensão do papel de Marituba no contexto regional pode-se tomar 

como ponto de partida as análises do IBGE acerca da inserção regional dos municípios 

brasileiros, como as apresentadas no documento “Regiões de Influência das Cidades 

(REGIC)”. O REGIC identificou os principais centros urbanos do país, assim como as 

regiões de influência associadas a cada um deles. Foram consideradas as redes de 

interação que conectam as localidades, o que permitiu a identificação das ligações de 

complementaridade e/ou hierárquicas e resultou no mapeamento detalhado das relações 

estabelecidas e da articulação das redes no território. Deste modo, pode-se compreender 

as relações sociais vigentes e os padrões espaciais resultantes, sobre os quais atuam as 

políticas públicas e os agentes sociais e econômicos comuns. (IBGE, 2008) 

Os centros urbanos foram classificados pelo REGIC em 5 grandes níveis 

hierárquicos, quais sejam: (1) Metrópoles – 12 principais centros urbanos do país, 

caracterizadas pelo grande porte e por fortes relacionamentos entre si, e que, em geral, 
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possuem extensa área de influência; (2) Capitais regionais – 70 centros, os quais se 

relacionam com o extrato superior, apresentam capacidade de gestão imediatamente 

inferior ao das metrópoles, exercem influência de âmbito regional, sendo referidas como 

destino, para um conjunto de atividades, por um grande número de municípios; (3) 

Centros sub-regionais – 169 centros, que apresentam atividades de gestão menos 

complexas, com área de atuação mais reduzida; (4) Centros de zona – 556 centros, de 

menor porte e com atuação restrita à sua área imediata; (5) Centros locais – 4.473 

centros, cuja centralidade e atuação não extrapolam os limites municipais, servindo 

apenas aos seus habitantes. (IBGE, 2008) 

De acordo com o REGIC, o município de Marituba está incorporado na Área de 

Concentração de População (ACP) de Belém, a qual é classificada como uma das 12 

metrópoles do país. Delimitadas pelo IBGE, as ACPs são grandes manchas urbanas de 

ocupação contínua, caracterizadas pelo tamanho e densidade da população, pelo grau de 

urbanização e pela coesão interna da área, resultante dos deslocamentos da população 

para trabalho ou estudo. As ACPs se desenvolvem em torno de um ou mais núcleos 

urbanos, em caso de centros conurbados, e assumem o nome do município da capital ou 

do município de maior população. (IBGE, 2008) 

A APC de Belém, ou ainda, a metrópole Belém, inclui a capital paraense 

(município-núcleo) e os municípios de Ananindeua, Barcarena, Benevides e Marituba. 

Neste sentido, infere-se que os municípios da ACP de Belém apresentam contiguidade e 

coesão em relação às atividades urbanas e movimentos pendulares. (IBGE, 2008) 

A rede urbana comandada pela metrópole Belém tem projeção em 161 municípios, 

se estendendo pelos estados do Pará, Amapá, norte do Tocantins e parte do Maranhão. A 

região de influência direta desta metrópole abrange 42 centros urbanos, sendo 3 capitais 

regionais1, 9 centros sub-regionais2, 5 centros de zona3 e 25 centros locais4. Assim, para 

                                            
1
 Marabá e Santarém, no Pará, e Macapá, no Amapá. 

2
 Abaetetuba, Altamira, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Paragominas, Tucuruí e Castanhal, no Pará. 

3
 Almeirim, Capitão Poço e Vigia, no Pará, e Maracaçumé e Carutapera, no Maranhão. 
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estes centros a metrópole Belém se apresenta como a primeira referência da oferta de 

serviços, de dinamismo econômico e de gestão territorial. (IBGE, 2008) 

Conforme apresentado na Tabela 3, o conjunto de municípios da ACP de Belém 

está distribuído em uma área total de 2.851 km2 e em 2010 concentravam cerca de 2,1 

milhões de habitantes, dos quais aproximadamente 95% residiam em áreas urbanizadas. 

Tal como Ananindeua e Benevides, o município de Marituba é caracterizado 

“cidade-dormitório”. Em 2010, cerca de 40% dos trabalhadores maritubenses exerciam 

atividades em outros municípios. No mesmo ano, aproximadamente 10% dos estudantes 

de Marituba frequentavam estabelecimentos situados em outros municípios. (IBGE, 2010) 

Tabela 3 – Área territorial, população, densidade demográfica e grau de urbanização dos 
municípios da ACP de Belém e do estado do Pará - 2010. 

Unidade Área (km2) 
População (Nº 

total) 

Densidade 
demográfica 

(hab./km2) 

Grau de 
urbanização 

Ananindeua 190,45 471.980 2.478,22 99,8 

Barcarena 1.310,59 99.859 76,19 36,3 

Belém 1.059,46 1.393.399 1.315,20 99,1 

Benevides 187,83 51.651 274,99 56,0 

Marituba 103,34 108.246 1.047,44 99,0 

ACP de Belém 2.851,67 2.125.135 745,23 95,3 

PARÁ 1.247.955,24 7.581.051 6,07 68,5 

Fonte: IBGE (2010). 

Em função destas relações, tendo em vista relacionar Marituba com o contexto 

regional, em muitos casos os indicadores dos municípios da ACP de Belém e do estado 

do Pará foram utilizados como valores de referência nas análises apresentadas nos 

próximos itens. 

                                                                                                                                                 
4
 Acará, Anajás, Bujaru, Cachoeira do Arari, Colares, Concórdia do Pará, Curuçá, Igarapé-Açu, Irituia, Mocajuba, 

Muaná, Ponta de Pedras, Salinópolis, Salvaterra, Santa Bárbara do Pará, Santa Cruz do Arari, Santa Isabel do Pará, 
Santo Antônio do Tauá, São João de Pirabas, São Sebastião da Boa Vista, Soure, Tailândia e Tomé-Açu, no Pará, e 
Amapá do Maranhão e Boa Vista do Gurupi, no Maranhão. 
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5.1. Aspectos Históricos e Culturais 

O topônimo Marituba é de origem indígena, do vocabulário tupi “nheengatu”, e 

significa “lugar abundante de Mari ou Umari”, em referência à fruta nativa típica da 

Amazônia (FAPESPA, 2016). 

O início do povoamento que resultou no atual município de Marituba é decorrente 

do processo de colonização empreendido pelo governo provinciano no século XIX, cujo 

objetivo era povoar a denominada Região Bragantina (entre os municípios de Belém e 

Bragança), para garantir o fornecimento de produtos agrícolas à capital da província 

(FAPESPA, 2016; SIQUEIRA, 2008). 

Este processo de colonização foi marcado pela utilização dos migrantes 

nordestinos e pela instalação da Estrada de Ferro de Bragança, às margens da qual, 

várias colônias ou núcleos de ocupação se desenvolveram, como o de Marituba. Tendo 

suas obras iniciadas em 1883 e concluídas somente em 1908, a ferrovia contou com 

cerca de 220 km de extensão e interligou a capital Belém e o município de Bragança, 

contribuindo decisivamente para a estruturação da região. Em 1965 a ferrovia foi 

desativada, sendo que a partir de então a integração dos municípios da região passou a 

ocorrer exclusivamente por meio das rodovias, especialmente da BR-316. (FAPESPA, 

2016; SIQUEIRA, 2008; LEANDRO & SILVA, 2012). 

O povoado de Marituba tem origem na Vila Operária, construída na década de 

1900 para abrigar os operários de manutenção das oficinas dos trens e demais 

funcionários da Estrada de Ferro de Bragança. Até meados da década de 1940 a 

economia local era pautada nas atividades comerciais de apoio à ferrovia e numa 

incipiente agricultura de subsistência. A efetiva expansão da vila é consequência da 

chegada dos primeiros comerciantes, cujos empreendimentos contribuíram para a 

conformação do núcleo urbano de Marituba. (FAPESPA, 2016) 

A elevação de Marituba à categoria de município refletiu o anseio da população, 

que desde 1983 buscava a autonomia da vila. Foram três movimentos emancipacionistas: 

o primeiro, em 1983; o segundo, em 1991; e o último, em 1993. (FAPESPA, 2016) 
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Em 1994, pela Lei Estadual Nº 5.857/1994, a então localidade de Marituba é 

elevada à categoria de município, com área desmembrada do município de Benevides. 

Constituído do distrito administrativo sede, o município de Marituba foi oficialmente 

instalado em 1997. (FAPESPA, 2016; PARÁ, 1994) 

5.2. Aspectos Demográficos 

No que diz respeito à evolução populacional, ilustrada na Figura 1, na última 

década censitária Marituba apresentou incrementos populacionais expressivos, com 

índices muito superiores aos dos conjuntos estadual e da ACP de Belém. 

No período 2000/2010 o número de habitantes de Marituba aumentou cerca de 

45%, o que correspondeu a uma taxa geométrica de crescimento (TGC) de 3,82% a.a., 

conforme apontado na Tabela 4. Isto se deve exclusivamente em função dos incrementos 

no contingente da população urbana, cuja TGC foi de 5,14% a.a., a maior taxa registrada 

na ACP de Belém. O grau de urbanização de Marituba, que era de 87,2%, em 2000, subiu 

para 99% em 2010. 

De acordo com as estimativas populacionais do IBGE, atualmente Marituba possui 

cerca de 129 mil habitantes, o que representa um acréscimo de aproximadamente 19% 

no contingente populacional e uma TGC de 2,57% a.a. no período 2010/2018, índices 

superiores aos estimados para a ACP de Belém e o conjunto paraense. 

Os dados indicam que os incrementos populacionais de Marituba também estão 

relacionados a fluxos migratórios, evidenciando a capacidade de retenção e atração 

populacional do município, notadamente em função da dinâmica socioeconômica da ACP 

de Belém. As informações referentes à naturalidade da população corroboram esta 

interpretação. Segundo os resultados do Censo Demográfico de 2010, aproximadamente 

48% da população maritubense é natural de outros municípios (IBGE, 2010). 
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Fonte: IBGE (2000, 2010, 2018b). 

Figura 1 – Evolução da população, total e por situação de domicílio, do município de 
Marituba - 2000, 2010, 2018. 

Tabela 4 – Taxa geométrica de crescimento da população (TGC), total e por situação do domicílio, 
dos municípios da ACP de Belém e do estado do Pará - 2000/2010, 2010/2018. 

Unidade 

Situação / TGC (% a.a.) 

Urbana Rural Total 

2000/2010 2000/2010 2000/2010 2010/2018* 

Ananindeua 1,83 2,11 1,83 1,55 

Barcarena 2,72 6,00 4,67 2,94 

Belém 0,83 3,74 0,85 0,92 

Benevides 3,29 4,51 3,81 2,57 

Marituba 5,14 -19,27 3,82 2,57 

ACP de Belém 1,30 3,85 1,41 1,29 

PARÁ 2,34 1,44 2,04 1,67 

Fonte: IBGE (2000, 2010, 2018b). 

Nota: (*) Com base nas estimativas populacionais de 2018. 

Em relação à distribuição da população segundo o sexo, ao contrário dos demais 

municípios da ACP de Belém, assim como da grande maioria dos municípios do país, em 

Marituba se verifica uma crescente concentração de homens em relação às mulheres, 

mas ainda predomina a população feminina no município. Conforme ilustrado na Figura 2, 

a razão de sexo (proporção de homens para cada 100 mulheres) do município, que era de 

98 em 2000, subiu para 99 em 2010. 
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Elevadas razões de sexo geralmente são observadas em unidades territoriais com 

populações mais jovens – uma vez que a sobrevida dos homens tende a diminuir ao 

longo das faixas etárias –, assim como nas unidades territoriais que recebem grandes 

fluxos migratórios, marcadas por um contexto que condiciona o emprego majoritário de 

mão de obra masculina. Neste sentido, a variação na razão de sexo de Marituba no 

período analisado sugere uma leve mudança no perfil socioeconômico do município. 

 
Fonte: IBGE (2000, 2010). 

Figura 2 – Evolução da razão de sexo dos municípios da ACP de Belém e do estado do Pará 
- 2000, 2010. 

A análise da estrutura etária dos munícipes de Marituba demonstra a queda na 

razão de dependência ocorrida entre os anos 2000 e 2010, tal como observado em todo o 

contexto nacional. A razão de dependência consiste na relação entre a população definida 

como economicamente dependente – os menores de 15 anos de idade e os maiores de 

65 anos –, e a população definida como potencialmente ativa – as pessoas com idade 

entre 15 e 64 anos. Assim, elevados valores desta razão indicam um maior contingente 

de dependentes que a população em idade produtiva deve sustentar, o que significa 

maiores demandas por políticas públicas, especialmente nas áreas de educação e saúde. 

De acordo com os dados da Figura 3, em 2000 Marituba apresentava uma razão 

de dependência de 63, que equivale a dizer que para cada grupo de 100 pessoas havia 

potencialmente cerca de 63 dependentes. Já em 2010 a razão do município caiu para 48. 

Não obstante, este índice permaneceu superior aos registrados em Belém (42) e 

Ananindeua (43). 
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Esta variação na razão de dependência de Marituba está relacionada, 

principalmente, à queda da taxa de fecundidade (número médio de filhos por mulher), 

forte tendência brasileira e mundial, e à consequente elevação da população de 15 a 64 

anos, a população potencialmente ativa (PNUD/IPEA/FJP, 2013). 

 
Fonte: IBGE (2000, 2010). 

Figura 3 – Evolução da razão de dependência dos municípios da ACP de Belém e do estado 
do Pará - 2000, 2010. 

A Figura 4 ilustra as transformações na estrutura etária da população maritubense 

através das pirâmides etárias do município. Nota-se o alargamento dos meios, 

evidenciando o paulatino envelhecimento da população e a diminuição da razão de 

dependência. Também se observa uma constrição na base da pirâmide em função da 

queda da fecundidade (PNUD/IPEA/FJP, 2013). 

 
Fonte: IBGE (2000, 2010). 

Figura 4 – Pirâmides etárias, por sexo, do município de Marituba - 2000, 2010. 
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5.3. Aspectos Territoriais 

5.3.1. Ordenamento Territorial 

No que diz respeito aos instrumentos que orientam as políticas de desenvolvimento 

e de planejamento da expansão urbana municipal, Marituba conta com o Plano Diretor 

Participativo (PDP). Instituído em 2007, por meio da Lei Municipal Nº 170/2007, o PDP de 

Marituba estabelece diretrizes para implementação das políticas municipais de 

desenvolvimento econômico, social, urbano e ambiental (PMM, 2007). 

O texto do PDP não apresenta claramente o macrozoneamento do território 

municipal, tão pouco um mapa exclusivo de zoneamento, sendo que cada zona ou tipo de 

uso do solo estabelecidos são retratados em mapa específico. De todo modo, conforme 

ilustrado na Figura 5 e na Figura 6, o PDP define uma Divisão Administrativa do 

município, a qual compreende 6 regiões, além da área denominada Parque Ecológico da 

Pirelli. Estas 6 regiões compõem a Área de Zoneamento Urbano (AZU), que, por sua vez, 

apresenta uma Área de Consolidação Urbana (ACU) e duas Áreas de Expansão Urbana 

com Atividade Rural (AEU). 
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Fonte: Retirado de PMM (2007). 

Figura 5 – Divisão Administrativa do município de Marituba, definida no Plano Diretor 
Participativo de 2007. 
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Fonte: Retirado de PMM (2007). 

Figura 6 – Área de Zoneamento Urbano (AZU) do município de Marituba, definida no Plano 
Diretor Participativo de 2007. 
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Tento em vista o constante processo de transformação dos territórios municipais, 

especialmente no caso das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, a Lei 

Federal Nº 10.257/2001, comumente denominada Estatuto da Cidade, estabelece que a 

lei que institui o Plano Diretor deve ser revista, ao menos, a cada dez anos (BRASIL, 

2001). 

Segundo informações da PMM, o PDP de Marituba está em processo de 

atualização desde meados de 2014, sendo os trabalhos realizados pela Secretaria 

Municipal de Planejamento e Gestão (SEPLAN), em parceria com o Instituto Técnico de 

Apoio Municipal (ITAM). 

5.3.2. Áreas Urbanizadas 

Ao contrário do que se observa na grande maioria dos municípios brasileiros, em 

Marituba as áreas urbanizadas possuem significativa representatividade em relação à 

área total municipal. De acordo com o levantamento realizado por pesquisadores da 

Universidade Federal do Pará (UFPA), em 2016 Marituba já contava com 14.051 km2 de 

malha urbana, o que corresponde a 14% da área total do município (MARQUES et al., 

2017). A Figura 7 apresenta o mapa de uso e ocupação do solo de Marituba elaborado 

pelos pesquisadores. O percentual de ocupação das demais classes de uso equivalem a 

37% para floresta densa, 27% para campo natural e antrópico, 13% para solo exposto e 

9% para água. 
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Fonte: Retirado de Marques et al. (2017). 

Figura 7 – Mapa de uso e ocupação do solo do município de Marituba - 2016. 

A figura anterior revela uma considerável expansão das áreas urbanizadas no 

município desde a instituição do PDP de Marituba em 2007, sendo notável a presença de 

consolidação urbana nas áreas até então definidas como AEU (PMM, 2007). Neste 

sentido, os próprios estudos realizados para atualização do PDP sugerem que o novo 

zoneamento considere a AZU como uma área única (SEPLAN/PMM/ITAM, 2016). 

Também considerando as transformações ocorridas no território, marcadas pela 

implantação de conjuntos habitacionais e ocupações informais nas áreas rurais, a PMM 
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elaborou, por intermédio da SEPLAN, o Projeto de Lei Municipal Nº 67/2018, que prevê a 

denominação e delimitação de 20 bairros no município, quais sejam: Almir Gabriel, Bairro 

Novo, Bela Vista, Boa Vista, Canaã, Centro, Decouville, Dom Aristides, Mirizal, Nova 

Marituba, Novo Horizonte, Pedreirinha, Riacho Doce, Santa Clara, Santa Lúcia, São 

Francisco, São João, São José, União e Uriboca. Conforme apontado no referido 

documento, os limites estabelecidos para os novos bairros englobam as comunidades 

pré-existentes no município e estão de acordo com a dinâmica social estabelecida no 

local. (PMM, 2018) 

A Figura 8 apresenta o mapa dos bairros elaborado pela SEIDUR. Nota-se que 

estes bairros estão distribuídos pela área até então denominada AZU (PMM, 2007). Vale 

destacar que, conforme os dados do Projeto de Lei, com esta delimitação apenas 0,2% da 

população maritubense reside em áreas rurais (PMM, 2018). 
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Fonte: SEIDUR/PMM (2017). 

Figura 8 – Mapa dos bairros do município de Marituba, definidos no Projeto de Lei 
Municipal Nº 67/2018. 
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No que se refere à delimitação dos bairros de Marituba, destaca-se que os limites 

dos bairros Bela Vista e Canaã, definidos no Projeto de Lei Municipal Nº 67/2018, não 

condizem com o limite político-administrativo municipal disponibilizado pelo IBGE (2018a). 

Conforme ilustrado na Figura 9, os limites dos referidos bairros extrapolam o limite 

territorial de Marituba, abrangendo porções do município de Benevides. Vale ressaltar que 

a legislação de Benevides, especificamente a Lei Municipal Nº 1.031/2006 – que dispõe 

sobre o ordenamento territorial do município –, apresenta delimitação municipal 

condizente com o limite político-administrativo do IBGE (2018a). 

Apesar desta situação, a área ocupada do bairro Canaã conta com infraestrutura e 

gestão do poder público de Marituba. Os equipamentos e serviços de educação e saúde 

são administrados pela PMM, que, inclusive, atualmente gerencia a construção de uma 

nova unidade de saúde no local. Além disso, os eleitores residentes no bairro Canaã 

votam no município de Marituba. 

De acordo com informações da PMM, visando a delimitação do real limite do 

município de Marituba, um estudo de georreferenciamento encontra-se em elaboração, 

com previsão de conclusão no segundo semestre de 2019. 
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Fonte: SEIDUR/PMM (2017); IBGE (2018a). 

Figura 9 – Limite municipal de Marituba e delimitação dos bairros Bela Vista e Canaã, 
definidos no Projeto de Lei Municipal Nº 67/2018. 
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5.3.3. Estrutura Fundiária 

Em relação aos usos antrópicos rurais, de acordo com os dados preliminares do 

último Censo Agropecuário realizado pelo IBGE, em 2017 Marituba contava com apenas 

50 estabelecimentos rurais, os quais totalizaram uma área ocupada de 70 hectares, o que 

representa menos de um porcento do atual território municipal (IBGE, 2017a). 

A análise da distribuição dos estabelecimentos do município segundo a 

classificação fundiária revela a predominância de minifúndios e, em menor proporção, de 

pequenas propriedades. No que se refere ao uso das terras, em 2017 prevaleceram às 

áreas de lavouras temporárias, que totalizaram 36 hectares, o que equivaleu à metade da 

área total ocupada pelos estabelecimentos rurais de Marituba. (IBGE, 2017a). 

5.3.4. Área sob-regime especial 

As áreas submetidas a regimes especiais de administração e/ou proteção – como 

Unidades de Conservação (UCs), Terras Indígenas (TIs), Territórios Quilombolas (TQs), 

assentamentos rurais e áreas militares –, são espaços que apresentam restrições legais 

quanto ao uso e ocupação do território. O município de Marituba abriga apenas uma área 

deste caráter, mas que abrange parte significativa de seu território, qual seja, a UC 

Refúgio da Vida Silvestre (REVIS) Metrópole da Amazônia.  

As UCs são regidas pela Lei Federal Nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). Constituem espaços 

territoriais, incluindo seus respectivos recursos ambientais, com características naturais 

relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, sob-regime especial de 

administração e garantias de proteção. As UCs são classificadas em dois grupos: as de 

proteção integral, cujo objetivo básico é preservar a natureza, admitindo-se apenas o uso 

indireto dos recursos naturais; e as de uso sustentável, cuja finalidade é compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 

(BRASIL, 2000) 

Pertencente ao grupo das UCs de proteção integral, o REVIS Metrópole da 

Amazônia foi criado em 2010, por meio do Decreto Estadual Nº 2.211/2010, teve seu 
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Plano de Manejo instituído em 2018, e sua gestão é de competência do Instituto de 

Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (IDEFLOR-Bio). 

(IA/IDEFLOR-Bio, 2018; PARÁ, 2010) 

Conforme ilustrado na Figura 10, o REVIS Metrópole da Amazônia está distribuído 

em uma área de 6.367 hectares e abrange porções dos municípios de Marituba, 

Ananindeua, Benevides e Santa Isabel do Pará. A porção ocupada pela UC em Marituba 

é de 3.176 hectares, o que corresponde a aproximadamente 30% do território municipal. 

Destaca-se que esta porção compreende grande parte da área denominada pelo vigente 

PDP de Marituba como Parque Ecológico da Pirelli. (IA/IDEFLOR-Bio, 2018; PMM, 2007) 

 
Fonte: IA/IDEFLOR-Bio (2018). 

Figura 10 – Limites do Refúgio da Vida Silvestre (REVIS) Metrópole da Amazônia. 
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5.4. Aspectos Sociais 

5.4.1. Índice de Desenvolvimento Humano Social 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida resumida 

do desenvolvimento humano, em longo prazo, em três dimensões básicas: educação, 

saúde e renda5. Tanto o índice geral como o de seus componentes (educação, 

longevidade e renda) apresentam valores que variam entre zero e um, sendo que quanto 

mais próximo de um, maior o nível de desenvolvimento da unidade territorial em relação 

ao indicador. 

De acordo com a metodologia do IDHM, os valores são assim classificados: 

superiores a 0,800, de muito alto desenvolvimento; entre 0,700 e 0,800, de alto 

desenvolvimento; entre 0,600 e 0,700, de médio desenvolvimento; entre 0,500 e 0,600, de 

baixo desenvolvimento; e inferiores a 0,500, de muito baixo desenvolvimento 

(PNUD/IPEA/FJP, 2013). 

Conforme ilustrado na Figura 11, Marituba acompanhou o movimento de variação 

positiva do IDHM no período 2000/2010, que, de maneira geral, também abrangeu os 

demais municípios brasileiros. Com uma variação de quase 35% no período 2000/2010 (a 

maior da ACP de Belém), o IDHM de Marituba figurou 0,676 em 2010. Este índice foi 

suficiente para o município integrar o grupo das unidades territoriais de médio 

desenvolvimento humano – o qual inclui o estado paraense (0,646) e os municípios de 

Benevides (0,665) e Barcarena (0,662) –, ocupando o 5º lugar no ranking dos então 143 

municípios paraenses (PNUD/IPEA/FJP, 2013). 

                                            
5
 O IDHM foi desenvolvido com base no IDH, índice criado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD). O IDHM que oferece contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, 

que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Não obstante, é importante notar que os Relatórios 
de Desenvolvimento Humano publicados pela Organização das Nações Unidas (ONU) indicam que o desenvolvimento 
dos aspectos de saúde, educação e rendimento a nível individual, apesar de fundamentais, não significam uma 
correlação direta com as melhorias nas condições de desenvolvimento humano se “as conquistas individuais e se as 
percepções sobre o progresso diferirem”. (PNUD/IPEA/FJP, 2013) 
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Fonte: PNUD/IPEA/FJP (2013). 

Figura 11 – Evolução do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) dos 
municípios da ACP de Belém e do estado do Pará - 2000, 2010. 

Quando analisados separadamente, os componentes do IDHM (educação, 

longevidade e renda) refletem situações socioeconômicas com diferentes desempenhos 

em Marituba, conforme ilustrado na Figura 12. 

Diferentemente da grande maioria dos municípios brasileiros, nos quais o índice do 

componente educação continua sendo o mais baixo na composição do IDHM (apesar do 

expressivo avanço nos últimos anos), em Marituba o IDHM-Educação figurou o segundo 

melhor índice do município em 2010. Com uma variação de quase 85% no período 

2000/2010, o IDHM-Educação de Marituba subiu de 0,342 (muito baixo desenvolvimento) 

para 0,628 (médio desenvolvimento). 

O melhor índice de Marituba continua sendo o do componente longevidade, que 

subiu de 0,679 (médio desenvolvimento), em 2000, para 0,793 (alto desenvolvimento) em 

2010. Já o índice do componente renda figurou o mais baixo na composição do IDHM em 

2010, equivalendo a 0,621 (médio desenvolvimento). 
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Fonte: PNUD/IPEA/FJP (2013). 

Figura 12 – Evolução do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), geral e por 
componente, do município de Marituba - 2000, 2010. 

5.4.2. Educação 

Conforme revelam os índices do IDHM, na área da educação Marituba apresentou 

melhoras significativas nos últimos anos. Não obstante, outros indicadores educacionais 

evidenciam uma baixa escolaridade da população maritubense. 

A expectativa de anos de estudo da população corresponde ao número médio de 

anos de estudo que uma geração de crianças que ingressa na escola deverá completar 

ao atingir 18 anos de idade, se os padrões atuais se mantiverem ao longo de sua vida 

escolar. No caso de Marituba, em 2010 o município apresentou uma expectativa de 9,2 

anos, cujo período é suficiente para completar apenas o ensino fundamental regular. 

Comparado ao índice registrado em 2000, a expectativa de anos de estudo dos munícipes 

aumentou apenas cerca de 2 anos. (PNUD/IPEA/FJP, 2013) 

Em relação ao nível de instrução da população, conforme ilustrado na Figura 13, 

assim como o conjunto paraense e os demais municípios da ACP de Belém, Marituba 

continua apresentando índices elevados de baixa escolaridade. Em 2010, quase 45% da 

população maritubense na faixa etária acima de 25 anos não possuía instrução e/ou 

ensino fundamental completo. Além disso, menos de 4% da população na referida faixa 

etária havia concluído o ensino superior. 
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Fonte: IBGE (2010). 

Figura 13 – Proporção da população acima de 25 anos, por nível de instrução, dos 
municípios da ACP de Belém e do estado do Pará - 2010. 

No que se refere à rede de atendimento da Educação Básica6 de Marituba, cabe 

analisar as taxas de atendimento escolar (proporção de pessoas que frequenta escola) 

das faixas etárias relativas às etapas da educação infantil, do ensino fundamental e do 

ensino médio. Conforme estabelecido no Plano Nacional de Educação7, referente ao 

decênio 2014/2024, as principais metas consistiram em: (i) universalizar, até 2016, a 

educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos e ampliar a oferta de 

educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 

anos até 2024; (ii) universalizar o ensino fundamental para toda a população de 6 a 14 

anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade 

recomendada, até 2024; e (iii) universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a 

população de 15 a 17 anos e elevar, até 2024, a taxa líquida de matrículas no ensino 

médio para 85% (BRASIL, 2014). 

                                            
6
 A Educação Básica é o primeiro nível do ensino escolar no país e compreende três etapas: a educação infantil (para 

crianças com até 5 anos), o ensino fundamental (para alunos de 6 a 14 anos) e o ensino médio (para alunos de 15 a 17 
anos). De acordo com a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC), o objetivo desta 
modalidade de educação é assegurar a todos os brasileiros a formação comum indispensável tanto para o exercício da 
cidadania, quanto para progredir no trabalho e em estudos posteriores (SEB/MEC, 2019). 

7
 Além do Plano Nacional de Educação, as referências oficiais que norteiam a Educação Básica são a Lei Federal Nº 

9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e as Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Básica, instituídas pelo MEC (BRASIL, 1996; MEC, 2013). 
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De acordo com os dados ilustrados na Figura 14, em 2010 o município de Marituba 

apresentou uma taxa de atendimento da faixa etária de até 5 anos (relativa à idade 

escolar da educação infantil) de 49%, a maior da ACP de Belém, mas aquém das metas 

estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação. 

No caso da faixa de 6 a 14 anos, relativa à idade do ensino fundamental, a taxa de 

atendimento era relativamente alta em Marituba, de 95,5%, diferente do que ocorria com a 

faixa de 15 a 17 anos, correspondente à idade escolar do ensino médio. Em relação a 

esta última, a taxa de atendimento escolar foi de 86,4%, também aquém das metas do 

referido Plano. 

 
Fonte: PNUD/IPEA/FJP (2013). 

Figura 14 – Taxa de atendimento escolar, por faixa etária, dos municípios da ACP de Belém 
e do estado do Pará – 2010. 

Marituba integra a 19ª Unidade Regional de Educação8, uma das 22 unidades do 

estado, as quais constituem instâncias administrativas intermediárias da Secretaria de 

Estado de Educação do Pará (SEDUC/PA), que, por sua vez, define e executa as 

políticas de educação no âmbito estadual. Na esfera municipal, a implementação das 

políticas educacionais é de competência da Secretaria Municipal de Educação (SEMED). 

(SEDUC/PA, 2019; PMM, 2014) 

No que diz respeito à rede pública da Educação Básica de Marituba, segundo os 

dados do último Censo Escolar coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), apresentados na Tabela 5, em 2018 o 

                                            
8
 A 19ª Unidade Regional de Educação também abrange os municípios de Belém, Ananindeua, Benevides e Santa 

Bárbara do Pará. 
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município contava com 68 estabelecimentos de ensino, sendo 61 de administração 

municipal e 7 de administração estadual. Juntos, estes estabelecimentos totalizaram 

29.279 alunos matriculados. 

Dos 61 estabelecimentos municipais, 14 eram considerados de grande porte (com 

mais de 500 alunos) – com destaque para a escola Nossa Senhora do Rosário, que 

contava com cerca de 1.400 alunos –, sendo o restante de porte médio (entre 50 e 500 

alunos). Em relação à oferta de ensino, 29 ofertavam a creche, 35 a pré-escola, 52 os 

anos iniciais do ensino fundamental e 31 os anos finais do ensino fundamental. A 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos9 era ofertada por 14 estabelecimentos 

municipais. 

No caso dos 7 estabelecimentos estaduais, 5 eram considerados de grande porte – 

com destaque para as escolas Fernando Ferrari, Nossa Senhora do Rosário e Professor 

José Edmundo Queiroz, que contavam com mais de 1.000 alunos –, sendo os outros 2 de 

porte médio. Todos os estabelecimentos estaduais ofertavam exclusivamente o ensino 

médio. 

 

                                            
9
 Modalidade destinada aos jovens acima de 15 anos que não concluíram o ensino fundamental e aos 

jovens acima de 18 anos que não concluíram o ensino médio (MEC, 2013). 
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Tabela 5 – Características dos estabelecimentos da rede pública de Educação Básica do município de Marituba - 2018. 

Gestão Nome Bairro Atendimento 
Matrículas 
(Nº total) 

Municipal Creche Lar Criança Esperança Bairro Novo Creche; Pré-escola 172 

Municipal Creche Menino Deus Bairro Novo Creche; Pré-escola 163 

Municipal Escola Congregação das Pequenas Irmãs da Sagrada Família Dom Aristides Creche; Pré-escola 214 

Municipal Escola José Felipe Santiago Nova Marituba Creche; Pré-escola 206 

Municipal Escola Nossa Senhora de Nazaré Dom Aristides Creche; Pré-escola 135 

Municipal Escola Pobres Servos da Divina Providência Dom Aristides Creche; Pré-escola 141 

Municipal Escola São Francisco Nova União Creche; Pré-escola 120 

Municipal Núcleo de Educação Infantil Doutor Marcello Candia Mirizal Creche; Pré-escola 199 

Municipal Centro Educacional Pimpolho Decouville Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais e finais) 623 

Municipal Escola Benedito Bezerra Falcão Centro Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais e finais) 402 

Municipal Escola Célia Astral Almir Gabriel Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais e finais) 253 

Municipal Escola Júlia Freire Bela Vista Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais e finais) 175 

Municipal Escola Pequenos Brilhantes Bairro Novo Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais e finais) 494 

Municipal Centro Educacional LP Almir Gabriel 
Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais e finais); 
EJA 

1.069 

Municipal Escola Suely Falcão Almir Gabriel 
Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais e finais); 
EJA 

697 

Municipal Centro Educacional Alegria do Saber Novo Horizonte Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais) 629 

Municipal Centro Educacional Dinâmico Santa Clara Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais) 371 
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Gestão Nome Bairro Atendimento 
Matrículas 
(Nº total) 

Municipal Centro Educacional Frei Galvão São Francisco Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais) 123 

Municipal Centro Educacional Nossa Senhora do Perpétuo Socorro São João Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais) 273 

Municipal Escola Espaço Integrado Anjinhos do Saber São José Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais) 138 

Municipal Escola Luz e Vida Nova União Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais) 268 

Municipal Escola Mundo Mágico Decouville Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais) 589 

Municipal Escola Portal do Saber Nova União Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais) 400 

Municipal Escola Professora Nazaré Costa Decouville Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais) 577 

Municipal Escola Santa Maria de Belém Centro Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais) 332 

Municipal Escola Teodorico Aleixo São José Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais) 158 

Municipal Sistema de Ensino Eli Bastos Riacho Doce Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais) 273 

Municipal Sistema de Ensino Tania Matos Pedreirinha Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais) 273 

Municipal Escola Geracina Begot Granhen São João Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais); EJA 665 

Municipal Escola Espaço de Convivência Educar Mirizal Pré-escola; EF (anos iniciais) 115 

Municipal Escola Raquel de Queiroz Almir Gabriel Pré-escola; EF (anos iniciais) 195 

Municipal Escola Santa Lúcia Santa Lúcia Pré-escola; EF (anos iniciais) 92 

Municipal Sistema de Ensino Semente do Amanhã Bairro Novo Pré-escola; EF (anos iniciais) 268 

Municipal Escola Padre Marcos Schawalder Pedreirinha Pré-escola; EF (anos iniciais e finais) 228 

Municipal Escola Santo Amaro Riacho Doce Pré-escola; EF (anos iniciais e finais); EJA 376 

Municipal Escola Novo Horizonte Novo Horizonte EF (anos iniciais) 205 

Municipal Escola Professora Nadéia Guimarães dos Santos Decouville EF (anos iniciais) 189 
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Gestão Nome Bairro Atendimento 
Matrículas 
(Nº total) 

Municipal Escola Santa Helena Nova União EF (anos iniciais) 125 

Municipal Escola São José São José EF (anos iniciais) 438 

Municipal Escola Doutor Alcântara Uriboca EF (anos iniciais e finais) 354 

Municipal Escola Eudamidas Lopes de Miranda Dom Aristides EF (anos iniciais e finais) 224 

Municipal Escola Inácio Rodrigues da Cunha Centro EF (anos iniciais e finais) 283 

Municipal Escola Laura Freire de Oliveira Falcão Nova União EF (anos iniciais e finais) 281 

Municipal Escola Maestro Carlos Gomes Novo Horizonte EF (anos iniciais e finais) 335 

Municipal Escola Maria do Carmo Pinheiro Rodrigues Santa Clara EF (anos iniciais e finais) 178 

Municipal Escola Nossa Senhora da Paz Bairro Novo EF (anos iniciais e finais) 934 

Municipal Escola Otilia Begot Nova União EF (anos iniciais e finais) 143 

Municipal Escola Padre Romeu Pires Borges Centro EF (anos iniciais e finais) 589 

Municipal Escola Professora Gracinda Peres Decouville EF (anos iniciais e finais) 338 

Municipal Escola Santa Tereza D'Ávila Decouville EF (anos iniciais e finais) 828 

Municipal Escola Dom Calábria São Francisco EF (anos iniciais e finais); EJA 826 

Municipal Escola Dona Mora Guimarães Decouville EF (anos iniciais e finais); EJA 396 

Municipal Escola Doutor Renausto Amanajas Dom Aristides EF (anos iniciais e finais); EJA 461 

Municipal Escola João Milton Dantas Bairro Novo EF (anos iniciais e finais); EJA 532 

Municipal Escola Maria de Fátima Monteiro Ferreira Mirizal EF (anos iniciais e finais); EJA 495 

Municipal Escola Nossa Senhora do Rosário Centro EF (anos iniciais e finais); EJA 1.408 

Municipal Escola Parque das Palmeiras Decouville EF (anos iniciais e finais); EJA 505 
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Gestão Nome Bairro Atendimento 
Matrículas 
(Nº total) 

Municipal Escola Professor Paulo Freire Decouville EF (anos iniciais e finais); EJA 495 

Municipal Escola Professora Emília Clara de Lima Centro EF (anos iniciais e finais); EJA 401 

Municipal Escola Santa Rita São João EF (anos iniciais e finais); EJA 483 

Municipal Escola Professor Nilson Pinto Almir Gabriel EF (anos finais) 247 

Estadual Centro de Educação Profissional Dom Aristides Pirovano Pedreirinha EM 273 

Estadual Escola Dom Calábria São Francisco EM 443 

Estadual Escola Eduardo Lauande Almir Gabriel EM 629 

Estadual Escola Fernando Ferrari Centro EM 1.611 

Estadual Escola Juscelino Kubitschek De Oliveira Bela Vista EM 412 

Estadual Escola Nossa Senhora do Rosário Centro EM 1.213 

Estadual Escola Professor José Edmundo Queiroz Dom Aristides EM 1.079 

Estadual Escola Santa Tereza D'Ávila Decouville EM 520 

Fonte: INEP (2018). 

Nota: Ensino fundamental (EF), Ensino médio (EM), Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
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5.4.3. Saúde 

De acordo com os índices do IDHM, o município de Marituba continua 

apresentando índice elevado no componente longevidade, o que sugere boas condições 

de saúde e salubridade locais. 

A esperança de vida ao nascer corresponde ao número médio de anos que uma 

pessoa viverá a partir do nascimento, se as taxas de mortalidade atuais se mantiverem ao 

longo de sua vida. No caso de Marituba, em 2010 o município apresentou esperança de 

72,6 anos. Comparado ao índice registrado em 2000, a esperança de vida dos munícipes 

aumentou cerca de 7 anos. (PNUD/IPEA/FJP, 2013) 

A análise dos problemas de saúde enfrentados por uma população é restringida 

devido ao caráter limitado e difuso das informações. As informações acerca das 

morbidades são provenientes dos serviços ofertados, sendo que os sistemas de 

informações não conseguem contemplar a diversidade de serviços disponibilizados pelo 

próprio Sistema Único de Saúde (SUS), pela rede privada, tão pouco as várias 

alternativas recorridas pela população para sanar ou minimizar suas enfermidades, tais 

como as práticas tradicionais. Ainda assim, as informações sobre morbidade hospitalar do 

SUS permitem um dimensionamento dos problemas de saúde que afetam a população 

usuária do sistema em Marituba, uma vez que corresponde à grande maioria da 

população residente no município. 

O coeficiente de morbidade hospitalar refere-se ao número total de internamentos 

hospitalares por mil habitantes. De acordo com os dados apresentados na Tabela 6, o 

valor médio de coeficiente registrado entre os anos 2012 e 2016 no município de Marituba 

foi de 54,1 internamentos/mil habitantes, índice baixo comparado ao conjunto paraense 

(60,4). 

Os dados de internamentos hospitalares ocorridos no referido período, ilustrados 

na Figura 15, revelam que estão entre as principais causas de morbidade a gravidez, 

parto e puerpério (29%), as lesões, envenenamento e outras consequências de causas 

externas (13%), as doenças dos aparelhos respiratórios (13%) e digestivo (8%) e as 
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doenças infecciosas e parasitárias (9%). Destaca-se que as doenças infeciosas e 

parasitárias incluem as doenças frequentemente relacionadas à precariedade das 

condições (ou à falta) de saneamento básico, tais como febre tifoide e paratifoide, malária, 

cólera, leptospirose e hepatites. 

O coeficiente de mortalidade refere-se ao número total de óbitos por mil habitantes. 

Conforme apresentado na Tabela 6, no município de Marituba o valor médio de 

coeficiente registrado entre os anos 2012 e 2016 foi de 4,6 óbitos/mil habitantes, índice 

baixo comparado aos demais municípios da ACP de Belém, mas superior ao registrado 

no conjunto do estado (4,4). 

No que diz respeito às causas que levaram a óbitos no período analisado, 

conforme ilustrado na Figura 15, as causas externas foram responsáveis pelo maior 

índice em Marituba, correspondendo a 24% dos óbitos registrados no município. Vale 

ressaltar que os óbitos por causas externas consistem nas mortalidades por acidentes 

(relacionados ao trânsito, afogamento, envenenamento, quedas ou queimaduras) e 

violências (agressões/homicídios, suicídios, tentativas de suicídio, abusos físicos, sexuais 

e psicológicos). 

Também foram consideráveis os percentuais de óbitos registrados em decorrência 

das doenças dos aparelhos circulatório (21%) e respiratório (12%), das neoplasias (12%), 

das doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (8%) e das doenças infecciosas e 

parasitárias (7%).  
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Tabela 6 – Média dos coeficientes de morbidade e mortalidade dos municípios da ACP de Belém 
e do estado do Pará - 2012/2016. 

Unidade 
Tipo / Média do coeficiente (mil habitantes) 

Morbidade Mortalidade 

Ananindeua 67,2 5,0 

Barcarena 57,5 3,4 

Belém 50,6 6,2 

Benevides 53,1 5,1 

Marituba 54,1 4,6 

PARÁ 60,4 4,4 

Fonte: DATASUS/MS (2019). 

 

 
Fonte: DATASUS/MS (2019). 

Figura 15 – Proporção de casos de morbidade e mortalidade, por principais causas, do 
município de Marituba - 2012/2016. 

No que diz respeito à rede de atendimento da Atenção Básica10 de Marituba, cabe 

analisar as taxas de cobertura (proporção de pessoas atendidas) pela Estratégia Saúde 

                                            
10

 A Atenção Básica é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no 
âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 
tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde. De acordo com o Departamento de Atenção 
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da Família (ESF). Conforme estabelecido pela Política Nacional de Atenção Básica, a 

ESF constitui a base de estruturação do sistema de saúde brasileiro e suas ações são 

operacionalizadas pelas Equipes de Saúde da Família. Segundo os parâmetros do 

Ministério da Saúde, multiprofissionais, estas equipes devem ser compostas por, no 

mínimo: médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e 

comunidade; enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família; auxiliar ou 

técnico de enfermagem; e Agentes Comunitários de Saúde, que atuam principalmente 

nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e por meio de visitas domiciliares nos territórios 

de suas responsabilidades. Em relação à cobertura de atendimento, a quantidade de 

equipes e agentes é definida de acordo com base populacional (critérios demográficos, 

epidemiológicos e socioeconômicos), no entanto, cada Equipe de Saúde da Família deve 

ser responsável por, no máximo, 4 mil habitantes, e cada Agente Comunitário de Saúde 

por, no máximo, 750 habitantes. (BRASIL, 2011b, 2017) 

Conforme os dados ilustrados na Figura 16, tal como o conjunto paraense, 

Marituba apresentou déficits de cobertura pela ESF. Em relação às Equipes de Saúde da 

Família, a taxa de cobertura de Marituba figurou 56,7%, próxima do registrado no conjunto 

estadual (57%), mas a segunda menor da ACP de Belém, superando apenas a da capital 

(22,8%). No caso da taxa de cobertura por Agentes Comunitários de Saúde, enquanto no 

conjunto estadual a taxa correspondeu a 79,3%, em Marituba foi de 66,6%, a qual 

também superou apenas a da capital (25,4%). 

  

                                                                                                                                                 
Básica do Ministério da Saúde (DAB/MS), o objetivo é desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na 
situação de saúde das coletividades (DAB/MS, 2019). 
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Fonte: DATASUS/MS (2019). 

Figura 16 – Taxa de cobertura da população por Equipes de Saúde da Família e Agentes 
Comunitários de Saúde, dos municípios da ACP de Belém e do estado do Pará - 2018. 

Outros indicadores relevantes na análise da capacidade de estrutura de 

atendimento à saúde pública são a razão de leitos hospitalares e a razão de médicos 

(relação entre a oferta e a população residente em determinado território). Além de 

contribuírem para a análise dos serviços de assistência médico-hospitalar, estes 

indicadores permitem a avaliação de variações geográficas e temporais que indiquem 

situações de desigualdade e tendências que demandem ações específicas. Sobre os 

parâmetros de referência, os índices recomendados pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) são de 3 a 5 leitos/mil habitantes e de, no mínimo, um médico/mil habitantes. 

Conforme ilustrado na Figura 17, tal como se observa em todo o contexto 

brasileiro, no conjunto paraense e na ACP de Belém a razão de leitos do SUS está aquém 

da recomendação da OMS. Em dezembro de 2018 Marituba contava com menos de um 

leito/mil habitantes, índice inferior aos registrados no conjunto estadual (1,3) e na maioria 

dos municípios da ACP de Belém. 

Em relação à razão de médicos do SUS, assim como o conjunto paraense e a 

maioria dos municípios da ACP de Belém, Marituba também não atendia ao recomendado 

pela OMS, contando com menos de um médico/mil habitantes. 
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Fonte: DATASUS/MS (2019). 

Figura 17 – Razão de leitos e de médicos do Sistema Único de Saúde (SUS), por mil 
habitantes, dos municípios da ACP de Belém e do estado do Pará - Dezembro/2018. 

Marituba integra o 1º Centro Regional de Saúde do Pará11, um dos 13 centros do 

estado, os quais constituem instâncias administrativas intermediárias da Secretaria de 

Saúde Pública do Estado do Pará (SESPA), que, por sua vez, define e executa as 

políticas de assistência à saúde no âmbito estadual. Na esfera municipal, a 

implementação das políticas de assistência à saúde é de competência da Secretaria 

Municipal de Saúde (SESAU). (SESPA, 2019; PMM, 2014) 

No que se refere à rede pública de atendimento à saúde de Marituba, segundo os 

dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde 

(CNES/MS), apresentados na Tabela 7, o município conta com um conjunto de 

estabelecimentos, cuja grande maioria presta serviços de atenção básica e/ou de média 

complexidade. Estes estabelecimentos incluem os atendimentos ambulatorial, 

diagnóstico, urgência, internação e vigilância em saúde. 

A atenção primária é realizada em 18 centros/unidades de saúde que prestam 

atendimentos ambulatoriais básicos e/ou de média complexidade, sendo que 3 contam 

com o Serviço de Apoio à Diagnose e Terapia (SADT), o qual oferece vários tipos de 

exames com objetivo de esclarecer o diagnóstico ou realizar procedimentos terapêuticos 

específicos para os pacientes. O SADT também é disponibilizado em 3 unidades isoladas, 

em duas clínicas/centros de especialidades e no Hospital Doutor Augusto Chaves. 

                                            
11

 O 1º Centro Regional de Saúde do Pará também abrange os municípios de Belém, Ananindeua, Benevides e Santa 
Bárbara do Pará. 
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Os atendimentos de urgência e emergência são prestados (contínuos de 24 horas) 

na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Eládio Soares, no Hospital Doutor Augusto 

Chaves, no Hospital da Divina Providência e na unidade do Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU). 

As internações são realizadas no Hospital da Divina Providência, o qual presta 

atendimentos de média e alta complexidades, além de contar com farmácia. 

O município também dispõe de duas unidades de Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS), sendo uma da modalidade Álcool e Drogas (CAPS AD), a qual é destinada ao 

atendimento de usuários com transtornos mentais decorrentes do uso e dependência de 

substâncias psicoativas, incluindo o álcool. 
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Tabela 7 – Características dos estabelecimentos da rede pública de saúde do município de Marituba - 2019. 

Gestão Tipo Nome Bairro 
Atividade 
(complexidade) 

Atendimento 

Municipal Central de Gestão em Saúde Secretaria Municipal de Saúde Dom Aristides Alta 
Ambulatorial; Vigilância; 
Outros 

Municipal Centro de Regulação do Acesso Centro de Regulação de Marituba Centro Alta Regulação 

Estadual Centro/Unidade de Saúde Presídio Estadual Metropolitano II Centro Média Ambulatorial 

Municipal Centro/Unidade de Saúde UBS Celina Lameira do Nascimento Novo Horizonte Básica Ambulatorial 

Municipal Centro/Unidade de Saúde UBS José Coelho Serrão Boa Vista Básica; Média Ambulatorial 

Municipal Centro/Unidade de Saúde UBS Santa Clara Santa Clara Básica; Média Ambulatorial 

Municipal Centro/Unidade de Saúde USF Betânia Pedreirinha Básica; Média Ambulatorial 

Municipal Centro/Unidade de Saúde USF Haifa Gabriel Almir Gabriel Básica; Média Ambulatorial 

Municipal Centro/Unidade de Saúde USF Nova Marituba Nova Marituba Básica; Média Ambulatorial 

Municipal Centro/Unidade de Saúde USF Riacho Doce Riacho Doce Básica; Média Ambulatorial 

Municipal Centro/Unidade de Saúde USF São Francisco São Francisco Básica; Média Ambulatorial 

Municipal Centro/Unidade de Saúde USF São João São José Básica; Média Ambulatorial 

Municipal Centro/Unidade de Saúde USF Adalúcio Calado Dom Aristides Básica; Média Ambulatorial 

Municipal Centro/Unidade de Saúde USF Bela Vista Bela Vista Básica; Média Ambulatorial 

Municipal Centro/Unidade de Saúde USF Santa Lúcia Santa Lúcia Básica Ambulatorial 

Municipal Centro/Unidade de Saúde USF Uriboca Uriboca Básica; Média Ambulatorial 

Municipal Centro/Unidade de Saúde USF Cristiano Claudio Torres Novo Horizonte Básica; Média Ambulatorial 

Municipal Centro/Unidade de Saúde USF União União Básica; Média 
Ambulatorial; SADT; 
Vigilância; Outros 
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Gestão Tipo Nome Bairro 
Atividade 
(complexidade) 

Atendimento 

Municipal Centro/Unidade de Saúde 
Centro de Saúde Doutor Gilson Rufino 
Gonçalves 

Decouville Básica; Média Ambulatorial; SADT 

Municipal Centro/Unidade de Saúde Centro de Saúde Nossa Senhora da Paz Bairro Novo Básica; Média Ambulatorial; SADT 

Municipal Clínica/Centro de Especialidade Abrigo João Paulo II Dom Aristides Básica; Média Ambulatorial 

Municipal Clínica/Centro de Especialidade 
Centro Especializado Odontológico Manuel 
Rocha 

Centro Básica; Média Ambulatorial 

Municipal Clínica/Centro de Especialidade 
Centro de Diagnósticos e Serviços 
Especializados Ignácio Gabriel 

Centro Básica; Média Ambulatorial; SADT 

Municipal Clínica/Centro de Especialidade URE Marcello Candia Dom Aristides Básica; Média Ambulatorial; SADT 

Municipal Unidade de SADT 
Centro de Testagem e Aconselhamento 
Marituba 

Bairro Novo Básica; Média Ambulatorial 

Municipal Unidade de SADT Agência Transfusional de Marituba Dom Aristides Média Ambulatorial; SADT 

Municipal Unidade de SADT Clínica de Olhos Bairro Novo 
Básica; Média; 
Alta 

Ambulatorial; SADT 

Municipal CAPS CAPS de Marituba Dom Aristides Média; Alta Ambulatorial 

Municipal CAPS CAPS AD Padre Jaime Pereira Mirizal Média; Alta Ambulatorial 

Estadual Farmácia UDME do Hospital Divina Providência Centro Alta Outros 

Municipal Pronto Atendimento UPA Eládio Soares Almir Gabriel Média 
Ambulatorial; Urgência; 
SADT; Regulação 

Municipal Hospital Geral Hospital Doutor Augusto Chaves Centro Básica; Média 
Internação; Urgência; 
SADT 

Estadual Hospital Geral Hospital da Divina Providência Dom Aristides Média; Alta 
Ambulatorial; Internação; 
Urgência 
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Gestão Tipo Nome Bairro 
Atividade 
(complexidade) 

Atendimento 

Municipal 
Unidade móvel de nível pré-
hospitalar na área de urgência e 
emergência 

SAMU Marituba Dom Aristides Média Urgência 

Fonte: CNES/MS (2019). 

Nota: Unidade Básica de Saúde (UBS), Unidade Saúde da Família (USF), Serviço de Apoio à Diagnose e Terapia (SADT), Unidade de Referência Estadual (URE), Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas (CAPS AD), Unidade de Dispensação de Medicamentos Especializados (UDME), Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 
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5.4.4. Renda 

Apesar dos avanços ocorridos nos últimos anos, a área da renda apresentou a 

menor contribuição na composição do IDHM de Marituba em 2010. A análise de outros 

indicadores revela que o município ainda conta com proporções significativas de pessoas 

em situações de fragilidade, o que indica demandas socioassistenciais. 

Os indicadores de pobreza do Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil 

consideram 3 grupos de população, de acordo com os valores vigentes em agosto de 

2010, quais sejam: extremamente pobre, os indivíduos com renda domiciliar per capita 

igual ou inferior a R$ 70,00 mensais; pobre, os indivíduos com renda domiciliar per capita 

igual ou inferior a R$ 140,00 mensais (incluindo a categoria anterior); e vulnerável à 

pobreza, os indivíduos com renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 255,00 

mensais, equivalente a 1/2 salário mínimo na data de referência (incluindo as categorias 

anteriores). (PNUD/IPEA/FJP, 2013) 

Conforme ilustrado na Figura 18, tal como o conjunto paraense e os demais 

municípios da ACP de Belém, em 2010 Marituba contava com elevadas proporções de 

pobres, de extremamente pobres e de vulneráveis à pobreza, sendo que 

aproximadamente 45% da população maritubense era considerada vulnerável à pobreza. 

 
Fonte: PNUD/IPEA/FJP (2013). 

Figura 18 – Proporção da população extremamente pobre, pobre e vulnerável à pobreza dos 
municípios da ACP de Belém e do estado do Pará - 2010. 

O grau de concentração da distribuição de renda de determinado território pode ser 

mensurado pelo Índice de Gini, o qual relaciona a quantidade de indivíduos classificados 
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como 20% mais pobres com a quantidade de indivíduos classificados como 20% mais 

ricos. Neste indicador, o valor um representa uma situação de extrema desigualdade, na 

qual a renda domiciliar per capita é totalmente apropriada por uma única pessoa, e, ao 

contrário, o valor zero representa uma situação de igualdade plena, em que a renda é 

distribuída na mesma proporção para todos os domicílios. 

De acordo com os dados ilustrados na Figura 19, em 2010, embora tenha 

apresentado a menor renda média domiciliar da ACP de Belém, Marituba registrou o 

menor Índice de Gini, indicando uma menor concentração de renda. Enquanto na capital 

paraense a renda média foi de R$ 853,82 (1,67 salário mínimo) e o Índice de Gini figurou 

0,610, em Marituba a renda média equivaleu a R$ 382,02 (0,75 salário mínimo) e o Índice 

de Gini figurou 0,420. 

 
Fonte: PNUD/IPEA/FJP (2013). 

Figura 19 – Renda domiciliar per capita e Índice de Gini dos municípios da ACP de Belém e 
do estado do Pará - 2010. 

Os indicadores relevantes na análise da condição da população no sistema 

produtivo são a taxa de atividade e a taxa de desocupação. A primeira refere-se ao 

percentual da população acima de 10 anos que é considerada economicamente ativa 

(que exerceu alguma atividade econômica, com ou sem remuneração em dinheiro ou 

benefícios, ou que estava buscando inserir-se no mercado de trabalho). Já a taxa de 

desocupação é o percentual da população economicamente ativa que está desocupada, 

ou ainda, desempregada. 

 

mailto:envex@envexengenharia.com.br
http://www.envexengenharia.com.br/


 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Marituba 
Produto 3 – Diagnóstico do Saneamento Básico 

 
 

 
EnvEx Engenharia e Consultoria Ltda CNPJ 08 .418.789/0001-07  

Rua Doutor  Jorge  Meyer  F i lho,  93 –  Jard im Botânico |  CEP 80.210 -190  |  Cur i t iba –  PR 
Tel :  (41)3053 -3487|  envex@envexengenhar ia .com.br  |  www.envexengenhar ia .com.br  

 

87 

De acordo com os dados ilustrados na Figura 20, tal como no conjunto paraense, 

em Marituba a taxa de atividade da população acima de 10 anos equivaleu a 

aproximadamente 53% em 2010. Já o percentual de desempregados do município foi 

significativo, equivalendo a 15,2%, o maior índice registrado na ACP de Belém. 

 
Fonte: PNUD/IPEA/FJP (2013). 

Figura 20 – Taxa de atividade da população acima de 10 anos (economicamente ativa) e de 
desocupação da população economicamente ativa, dos municípios da ACP de Belém e do 

estado do Pará - 2010. 

Tendo em vista os indicadores de renda, especialmente os relativos à pobreza, 

pode-se afirmar que o Programa Bolsa Família12 do Governo Federal exerce um papel 

relevante para a população maritubense. O Bolsa Família consiste num programa de 

transferência condicionada de recursos financeiros que beneficia famílias pobres (com 

renda per capita de até R$ 178,00) e extremamente pobres (com renda per capita de até 

R$ 89,00) inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal13. 

(SAGI/MC, 2019) 

No município de Marituba, de acordo com a Secretaria de Avaliação e Gestão da 

Informação do Ministério da Cidadania (SAGI/MC), no mês de março de 2019, o total de 

                                            
12

 O Programa Bolsa Família foi criado em 2004, por meio da Lei Federal Nº 10.836/2004, posteriormente integrando 
Plano Brasil Sem Miséria do Governo Federal, instituído pelo Decreto Federal Nº 7.492/2011, que tem por objetivo 
superar a extrema pobreza do país baseando-se na garantia de renda, inclusão produtiva e no acesso aos serviços 
públicos. 

13
 O Cadastro Único foi instituído pelo Decreto Federal Nº 6.135/2007 e é um instrumento de identificação e 

caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda, em especial daquelas cujas rendas mensais não 
extrapolam meio salário mínimo, que permite ao poder público a formulação e implementação de políticas específicas 
voltadas à redução das vulnerabilidades sociais. O Cadastro Único é a principal ferramenta do Governo Federal para 
seleção e inclusão dos beneficiários de programas sociais. A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania estima as 
famílias pobres com perfil de atendimento para o Programa Bolsa Família a partir dos dados do Censo Demográfico de 
2010, considerando tanto a renda familiar de até R$ 179,00 por pessoa quanto um coeficiente de volatilidade de renda 
(SAGI/MC, 2019). 
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famílias inscritas no Cadastro Único era de 24.613. Destaca-se que estas famílias 

somaram 62.153 pessoas, o que equivale a aproximadamente 48% da população 

maritubense estimada no ano de 2018 (SAGI/MC, 2019; IBGE, 2018b). 

No mês de abril de 2019, 14.009 famílias foram beneficiadas pelo Bolsa Família em 

Marituba, correspondendo à cobertura total da estimativa de famílias pobres do município. 

O valor médio do benefício por família equivaleu a R$ 173,49 e o total transferido pelo 

Governo Federal em benefícios às famílias atendidas foi de R$ 2.430.354,00. (SAGI/MC, 

2019) 

A definição e execução das políticas de assistência social no âmbito estadual são 

de responsabilidade da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e 

Renda do Pará (SEASTER/PA). Na esfera municipal a implementação destas políticas é 

de competência da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS). (SEASTER/PA, 

2019; PMM, 2014) 

No que diz respeito à rede de atendimento socioassistencial da população 

maritubense, segundo os dados do Cadastro Nacional do Sistema Único de Assistência 

Social do Ministério da Cidadania (CADSUAS/MC), apresentados na Tabela 8, o 

município conta com 6 estabelecimentos, que incluem atendimentos básicos e 

especializados. 

Em Marituba a rede de Proteção Social Básica, destinada a pessoas em situação 

de vulnerabilidade social, é composta pelos Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS). Já a rede de Proteção Social Especial, destinada a pessoas em situação de risco 

pessoal ou social ou que tiveram seus direitos violados, é composta pelo Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e pela unidade de acolhimento 

de crianças e adolescentes. (SEDS/MC, 2019) 
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Tabela 8 – Características dos estabelecimentos da rede pública socioassistencial do município 
de Marituba – 2019. 

Tipo Nome Bairro Proteção Social 

CRAS Déa Rebello Almir Gabriel Básica 

CRAS Dom Vicente Zico Boa Vista Básica 

CRAS Emmanuel Rocha Decouville Básica 

CRAS Gedovar Nazzari Dom Aristides Básica 

CREAS Marituba Mirizal Especial 

Unidade de acolhimento Marituba Centro Especial 

Fonte: CADSUAS/MC (2019). 

Nota: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
(CREAS) 

5.4.5. Segurança 

Para analisar a segurança de determinada localidade pode-se tomar como ponto 

de partida os fenômenos de criminalidade e de vitimização. Uma forma de avaliar a 

magnitude destes fenômenos é pela análise do coeficiente de ocorrências policiais 

(número total de ocorrências por cem mil habitantes). 

De acordo com os últimos dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública e 

da Defesa Social do Pará (SEGUP/PA), disponibilizados pela Fundação Amazônia de 

Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPESPA) e ilustrados na Figura 21, tal como no 

contexto da ACP de Belém, em Marituba os índices de criminalidade foram expressivos 

em 2013, muitos superiores aos do conjunto paraense. 

Em relação aos crimes contra o patrimônio (apropriação indébita, dano, esbulho 

possessório, estelionato, extorsão, furto, latrocínio, outras fraudes, receptação, roubo e 

sequestro relâmpago), no ano analisado, enquanto o coeficiente do conjunto estadual foi 

de 2.874 ocorrências/cem mil habitantes, em Marituba correspondeu a 4.181 

ocorrências/por cem mil habitantes. 

No que se refere aos crimes contra a pessoa (ameaça, calúnia, cárcere privado, 

constrangimento ilegal, difamação, homicídio, injúria, lesão corporal, maus tratos, rixa, 
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tentativa de homicídio e violação de domicílio), em 2013 foram registradas 1.336 

ocorrências/cem mil habitantes em Marituba. 

No caso dos crimes violentos (homicídio, tentativa de homicídio, latrocínio, roubo e 

estupro), Marituba registrou 2.698 ocorrências/cem mil habitantes em 2013, quase o 

dobro do coeficiente do conjunto do Pará (1.373). 

 
Fonte: SEGUP/PA apud FAPESPA (2015). 

Figura 21 – Coeficiente de ocorrências policiais, por tipo de ocorrência, dos municípios da 
ACP de Belém e do estado do Pará - 2013. 

Especificamente em relação aos homicídios, os coeficientes são ainda mais 

alarmantes, tanto da população total como da população jovem (15 a 29 anos). Conforme 

ilustrado na Figura 22, no período 2012/2016, Marituba registrou as maiores médias dos 

coeficientes de homicídios da ACP de Belém, que, por sua vez, superaram as do conjunto 

paraense. 

Em Marituba, a média do coeficiente de homicídios da população total equivaleu a 

83 casos/cem mil habitantes. Já entre os jovens entre 15 e 29 anos, a média foi de 176 

casos/cem mil habitantes. 
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Fonte: DATASUS/MS (2019). 

Figura 22 – Média dos coeficientes de homicídios da população total e da população jovem 
(15 a 29 anos) dos municípios da ACP de Belém e do estado do Pará - 2012/2016. 

A definição e execução das políticas de segurança pública no âmbito estadual são 

de responsabilidade da SEGUP/PA. Na esfera municipal a implementação destas 

políticas é de competência da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade 

Urbana (SEGMOB). 

A rede de segurança pública de Marituba é composta por organizações das esferas 

governamentais municipal e estadual. No âmbito da SEGMOB, o poder público municipal 

atua por meio da Guarda Municipal de Marituba e da Diretoria Municipal de Trânsito 

(DIRETRAN). Já o poder público estadual atua por meio da Polícia Civil do Estado do 

Pará (PCPA), da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA) e do Corpo de Bombeiros do 

Estado do Pará (CBMPA). 

A Guarda Municipal de Marituba foi criada em 2015, por meio da Lei Municipal Nº 

318/2015, e é responsável pela proteção de bens, serviços, logradouros públicos e 

instalações municipais. Por usa vez, a DIRETRAN controla e fiscaliza o trânsito e o 

tráfego de Marituba. (PMM, 2014, 2015) 

No que diz respeito à Polícia Civil, órgão responsável pelas ações de policiamento 

investigativo, Marituba é sede da 15ª Seccional Urbana, uma das 15 subdivisões da 

Diretoria de Polícia Metropolitana da PCPA. Localizada no bairro Centro de Marituba, a 

15ª Seccional Urbana atua em 3 delegacias: Delegacia de Polícia de Decouville, situada 
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no próprio município, no bairro Decouville; Delegacia de Polícia Benevides e Delegacia de 

Polícia Benfica, ambas situadas em Benevides. (PCPA, 2019) 

As ações de policiamento ostensivo e preventivo são realizadas pelo 21° Batalhão 

de Polícia Militar – Marituba, um dos 36 batalhões da PMPA, situado no bairro Centro de 

Marituba. (PMPA, 2019) 

Já as ações de prevenção e combate a incêndios, buscas, salvamentos, socorros 

públicos e defesa civil são executadas pelo 25º Grupamento Bombeiro Militar – Marituba, 

um dos 30 grupamentos do CBMPA, localizado no bairro Decouville. (CBMPA, 2019) 

Cabe mencionar que Marituba abriga 4 unidades prisionais da Superintendência do 

Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), autarquia vinculada à SEGUP/PA, 

responsável pela implementação e execução das políticas penitenciárias do estado. 

Localizado no bairro Decouville, o complexo penitenciário de Marituba é composto pelos 

Presídios Estaduais Metropolitanos I, II e II, além do Centro de Reeducação Feminino de 

Marituba (regime semiaberto). (SUSIPE, 2019) 

5.4.6. Habitação 

A análise das condições de habitação permite identificar em que medida estão 

garantidas a qualidade de vida e a promoção da saúde da população, assim como 

possibilita a análise da ocorrência de problemas ambientais decorrentes. De acordo com 

os dados do último Censo Demográfico do IBGE, Marituba apresenta déficits de cobertura 

dos serviços de saneamento básico, especialmente nos componentes abastecimento de 

água e esgotamento sanitário, além de elevado número de ocupações irregulares. 

Considerando a condição de ocupação, conforme ilustrado na Figura 23, em 2010 

cerca de 80% dos domicílios de Marituba era próprio (de propriedade, total ou parcial, de 

um ou mais moradores, integralmente pago ou não), índice semelhante aos registrados 

nos conjuntos estadual e da ACP de Belém. 

mailto:envex@envexengenharia.com.br
http://www.envexengenharia.com.br/


 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Marituba 
Produto 3 – Diagnóstico do Saneamento Básico 

 
 

 
EnvEx Engenharia e Consultoria Ltda CNPJ 08 .418.789/0001-07  

Rua Doutor  Jorge  Meyer  F i lho,  93 –  Jard im Botânico |  CEP 80.210 -190  |  Cur i t iba –  PR 
Tel :  (41)3053 -3487|  envex@envexengenhar ia .com.br  |  www.envexengenhar ia .com.br  

 

93 

 
Fonte: IBGE (2010). 

Figura 23 – Proporção de domicílios, por condição de ocupação, do município de Marituba, 
da ACP de Belém e do estado do Pará - 2010. 

No que se refere ao material das paredes externas dos domicílios, conforme 

ilustrado na Figura 24, assim como no conjunto da ACP de Belém, em Marituba mais de 

60% dos domicílios apresentava paredes de alvenaria com revestimento em 2010. 

 
Fonte: IBGE (2010). 

Figura 24 – Proporção de domicílios, por tipo de material das paredes externas, do 
município de Marituba, da ACP de Belém e do estado do Pará - 2010. 

Quanto ao abastecimento de água, tal como ilustrado na Figura 25, menos de 40% 

dos domicílios de Marituba contava com abastecimento por rede geral em 2010, índice 

bem inferior aos registrados nos conjuntos da ACP de Belém (62,8%) e do Pará (47,9%). 

As principais alternativas de abastecimento foram os poços ou nascentes. 
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Fonte: IBGE (2010). 

Figura 25 – Proporção de domicílios, por tipo de abastecimento de água, do município de 
Marituba, da ACP de Belém e do estado do Pará - 2010. 

Em relação ao esgotamento sanitário, conforme ilustrado na Figura 26, em 2010 

menos de 5% dos domicílios de Marituba contava com lançamento em rede geral de 

esgoto ou pluvial, proporção também inferior às registradas nos conjuntos da ACP de 

Belém (28,1%) e do Pará (10,2%). A grande maioria fazia uso de fossas rudimentares, o 

que torna passível a contaminação do solo e da água subterrânea. 

 
Fonte: IBGE (2010). 

Figura 26 – Proporção de domicílios, por tipo de esgotamento sanitário, do município de 
Marituba, da ACP de Belém e do estado do Pará - 2010. 

Tal como ilustrado na Figura 27, a proporção de domicílios de Marituba sem 

banheiro ou sanitário era irrisória em 2010, inferior a 2%, índice semelhante ao registrado 

no conjunto da ACP de Belém. 
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Fonte: IBGE (2010). 

Figura 27 – Proporção de domicílios, por existência de banheiro ou sanitário, do município 
de Marituba, da ACP de Belém e do estado do Pará - 2010. 

Sobre o destino do lixo (resíduos sólidos), conforme ilustrado na Figura 28, 

aproximadamente 90% dos domicílios de Marituba contava com sistema de coleta em 

2010. 

 
Fonte: IBGE (2010). 

Figura 28 – Percentagem de domicílios com coleta de resíduos sólidos no município de 
Marituba, na ACP de Belém e no Estado do Pará - 2010. 

Conforme ilustrado na Figura 29, assim como no conjunto da ACP de Belém, em 

Marituba praticamente a totalidade dos domicílios contava com energia elétrica em 2010. 
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Fonte: IBGE (2010). 

Figura 29 – Percentagem de domicílios com rede de energia elétrica no município de 
Marituba, na ACP de Belém e no Estado do Pará - 2010. 

Aproximadamente 77% da população maritubense residia em locais precários e de 

forma inadequada em 2010, o maior índice registrado no estado paraense. Conforme 

apresentado na Tabela 9, o município contava com 22 aglomerados subnormais, 

caracterizados pela ocupação irregular e precariedade na oferta de serviços públicos 

essenciais (saneamento básico e energia elétrica)14. Juntos, estes aglomerados 

abrigavam 21,2 mil domicílios. 

Segundo as estimativas da Companhia de Habitação do Estado do Pará 

(COHAB/PA), em 2010 o déficit habitacional absoluto de Marituba era de 4.895 domicílios 

(17,9%). Este déficit refere-se à quantidade necessária de moradias que devem ser 

repostas por apresentarem habitações precárias, coabitação familiar, ônus excessivo com 

aluguel e adensamento excessivo em imóveis alugados15. (COHAB/PA, 2014) 

  

                                            
14

 O IBGE (2010) classificou como aglomerado subnormal cada conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades 
habitacionais carentes, em sua maioria, de serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até período 
recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular) e estando dispostas, em geral, de forma desordenada e 
densa. 

15
 Vale ressaltar que no cálculo do déficit habitacional não é considerada a inadequação de moradias, a qual está 

relacionada aos problemas na qualidade do imóvel quanto à garantia de condições adequadas de habitabilidade. 
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Tabela 9 – Quantidade de domicílios em aglomerados subnormais, por aglomerado, do município 
de Marituba – 2010. 

Aglomerado Subnormal Domicílios (nº total) 

Agrovila Riacho Doce 111 

São Francisco 753 

Dom Aristides 1.613 

Nova União 3.870 

Marituba I 870 

Bairro Novo 1.653 

Agrovila São Pedro 230 

Novo Horizonte 577 

Invasão do Decouville 239 

Conjunto Jardim Imperial 625 

Parque das Palmeiras 721 

Beija Flor 1.280 

Almir Gabriel 3.109 

Conjunto Nova Marituba 895 

Pedreirinha 1.019 

Mário Couto 716 

Centro 632 

Invasão Vida Nova 108 

Invasão Uriboca 475 

Invasão Santa Lúcia I e II 152 

Invasão Guara-Suco 810 

Invasão Santa Clara 762 

TOTAL 21.220 

Fonte: IBGE (2010). 

A definição e execução das políticas de habitação no âmbito estadual são de 

responsabilidade da COHAB/PA. Na esfera municipal a implementação destas políticas é 

de competência da Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB). (COHAB/PA, 2019a; 

PMM, 2014) 

Atualmente o município de Marituba conta com dois importantes projetos 

habitacionais de interesse social executados por meio de parceria entre a COHAB/PA e a 
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SEHAB, quais sejam, o Projeto de Regularização Fundiária – Almir Gabriel e o 

empreendimento Residencial Viver Melhor Marituba. 

O Projeto de Regularização Fundiária – Almir Gabriel consiste na regularização de 

ocupações urbanas consolidadas do bairro Almir Gabriel, que garantirá acesso à terra 

legal e urbanizada para 1.500 famílias de baixa renda. Até o momento foram executas as 

etapas de reuniões de orientação, topografia, cadastro físico e cadastro social, sendo que 

ainda serão necessárias as etapas de coleta de documentos, reunião de pactuação, 

elaboração e aprovação do projeto, assinatura de títulos e envio ao cartório e entrega de 

títulos. (COHAB/PA, 2019b) 

O Residencial Viver Melhor Marituba é implementado no âmbito do Programa 

Minha Casa, Minha Vida16 do Governo Federal, o qual contempla diversas formas de 

atendimento às famílias que necessitam de moradia, considerando a localização do 

imóvel, renda familiar e valor da unidade habitacional. Situado no km 15 da rodovia BR-

316, no bairro Novo Horizonte, o empreendimento contará com 4.000 apartamentos (com 

área útil de 44,56 m2), divididos em 250 blocos, com 4 pavimentos cada, distribuídos em 3 

setores. A infraestrutura compreenderá estações de tratamento de água e esgoto, 

equipamentos e serviços de educação, lazer e saúde. As obras começaram em 2012 e 

até o momento foram executas a 1ª e a 2ª fase do processo de seleção de candidatos, as 

quais incluíram: inscrição e atualização de cadastro; seleção de candidatos cadastrados 

na COHAB/PA e na SEHAB; regularização de pendências documentais de candidatos; 

atendimento das cotas; sorteio para desempate entre candidatos para definição dos 

beneficiários finais; e sorteio para definição de blocos e apartamentos. A 3ª e última fase 

ainda está em andamento e abrangerá a vistoria dos imóveis pelos beneficiários, a 

assinatura dos contratos pelos beneficiários e a entrega das unidades habitacionais. 

(COHAB/PA, 2019c) 

                                            
16

 O Programa Minha Casa, Minha Vida foi criado em 2009, por meio da Lei Federal Nº 11.977/2009, com o objetivo de 
reduzir o déficit habitacional brasileiro (BRASIL, 2009). 
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5.4.7. Infraestrutura 

Saneamento Básico 

No que se refere aos serviços de saneamento básico, de acordo com os últimos 

dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do Ministério do 

Desenvolvimento Regional (SNIS/MDR), em 2017 Marituba contava apenas com os 

serviços de abastecimento de água e de coleta de resíduos. 

O serviço de abastecimento de água é prestado pela Companhia de Saneamento 

do Pará (COSANPA), a qual possui um posto de atendimento no bairro Centro de 

Marituba. Conforme os dados apresentados na Tabela 10, no período 2015/2017 foram 

registrados incrementos de aproximadamente 77% no volume de água consumido (que 

passou de 696 mil metros cúbicos para cerca de 1,2 milhão metros cúbicos) e de quase 

53% no número de economias ativas (que passou de 4,5 mil para 6,9 mil). Já a proporção 

da população maritubense atendida pelo serviço permaneceu baixa no período analisado, 

sendo que em 2017 correspondeu a apenas 21,9%. 

Tabela 10 – Volume consumido, quantidade de economias ativas e proporção da população 
atendida por abastecimento de água do município de Marituba - 2015 a 2017. 

Indicador 

Ano 

2015 2016 2017 Variação 2015/2017 

Volume consumido (mil m3) 696,38 820,81 1.230,82 76,7% 

Economias ativas (Nº total) 4.591 7.256 6.994 52,3% 

População atendida (%) 14,3 22,3 21,9 7,6 p.p. 

Fonte: SNIS/MDR (2019). 

Os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos (lixo) são realizados pela 

SEIDUR, sendo os resíduos depositados no aterro sanitário de Marituba, o qual também 

atende outros dois municípios consorciados da Região Metropolitana de Belém, quais 

sejam, Belém e Ananindeua. Vale destacar que em 2017 Marituba dispunha de serviço de 

coleta seletiva realizada por uma organização de catadores, composta por 35 associados. 

(SNIS/MDR, 2019) 
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Conforme os dados apresentados na Tabela 11, no período 2015/2017 a 

quantidade de lixo coletado em Marituba oscilou consideravelmente, passando de 41,9 mil 

toneladas, em 2015, para 116,9 mil toneladas, em 2016, e para 46,8 mil toneladas em 

2017. Já proporção da população maritubense atendida pelo serviço, que era de 100%, 

em 2015, equivaleu a 99,3% em 2017. 

Tabela 11 – Quantidade coletada e proporção da população atendida por coleta de lixo do 
município de Marituba - 2015 e 2017. 

Indicador 

Ano* 

2015 2017 Variação 2015/2017 

Quantidade coletada (toneladas) 41.976 46.800 11,5% 

População atendida (%) 100,0 99,3 -0,7 p.p. 

Nota: * o ano de 2016 não foi considerado por apresentar dados inconsistentes. 

Fonte: SNIS/MDR (2019). 

Na esfera municipal, a SEIDUR é responsável por administrar e/ou supervisionar 

obras de infraestrutura básica em vias urbanas, obras de proteção ao meio ambiente, 

abastecimento de água, esgotos, drenagem, galerias pluviais, proteção contra erosão e 

enchentes, assim como por administrar e/ou supervisionar serviços de abastecimento de 

água, esgoto e efluentes em geral no âmbito do município (PMM, 2014). 

Energia Elétrica 

Os serviços de distribuição de energia elétrica em Marituba são prestados pela 

concessionária Centrais Elétricas do Pará S/A (CELPA), a qual possui uma agência de 

atendimento no bairro Centro de Marituba. Já os serviços de iluminação pública são 

coordenados pela SEIDUR. (FAPESPA, 2015; PMM, 2014). 

De acordo com os dados da CELPA, disponibilizados pela FAPESPA e 

apresentados na Tabela 12, no período 2012/2015 foram registrados incrementos de 

quase 30% no consumo de energia elétrica de Marituba, que passou de 76 milhões Kwh 

para cerca 98 milhões Kwh, e de 17% no número de unidades consumidoras, que passou 

de 31,9 mil para 37,3 mil. 
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Tabela 12 – Quantidade de unidades consumidoras e consumo de energia elétrica, por classe, do 
município de Marituba - 2012 a 2015. 

Indicador Classe 

Ano 

2012 2013 2014 2015 
Variação 
2012/2015 

(%) 

Unidades 
consumidoras 
(Nº total) 

Total 31.899 34.126 36.229 37.324 17,0 

Residencial 29.420 31.518 33.488 34.412 17,0 

Industrial 35 48 50 51 45,7 

Comercial 2.251 2.371 2.499 2.652 17,8 

Outros 193 189 192 209 8,3 

Consumo 
(Mwh) 

Total 76.041.723 80.255.197 97.726.630 98.428.436 29,4 

Residencial 36.353.827 35.140.245 49.283.444 50.503.683 38,9 

Industrial 8.785.418 9.702.140 9.363.447 8.412.676 -4,2 

Comercial 19.284.620 23.142.768 25.649.772 24.706.660 28,1 

Outros 11.617.858 12.270.044 13.429.967 14.805.417 27,4 

Fonte: CELPA apud FAPESPA (2015). 

Comunicação 

No que se refere aos serviços de comunicação, Marituba dispõe da estação de 

rádio Umari FM (frequência 87.5 MHz), que apresenta programação local e constitui o 

principal veículo de informação e comunicação da população maritubense (FAPESPA, 

2016). 

O município conta com cobertura de telefonia móvel e de internet banda larga pelas 

operadoras OI, CLARO, TIM, VIVO e NEXTEL; cobertura de telefonia fixa pela operadora 

OI; e retransmissão de televisão por emissoras da região, sendo a grande maioria afiliada 

das principais redes nacionais, tais como Rede Globo, SBT, Rede Bandeirantes, 

RecordTV, RedeTV! e TV Cultura (ANATEL, 2019; FAPESPA, 2016). 

Marituba dispõe de uma agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

(ECT), situada no bairro Centro, que também oferece serviços bancários básicos no 

chamado Banco Postal (ECT, 2019). 

mailto:envex@envexengenharia.com.br
http://www.envexengenharia.com.br/


 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Marituba 
Produto 3 – Diagnóstico do Saneamento Básico 

 
 

 
EnvEx Engenharia e Consultoria Ltda CNPJ 08 .418.789/0001-07  

Rua Doutor  Jorge  Meyer  F i lho,  93 –  Jard im Botânico |  CEP 80.210 -190  |  Cur i t iba –  PR 
Tel :  (41)3053 -3487|  envex@envexengenhar ia .com.br  |  www.envexengenhar ia .com.br  

 

102 

A comunicação institucional da PMM é realizada pela Coordenadoria Municipal de 

Comunicação (COMUS), unidade vinculada ao Gabinete do Prefeito (PMM, 2014). 

5.5. Aspectos Econômicos 

5.5.1. Sistema produtivo 

O Produto Interno Bruto (PIB) corresponde à soma de toda a riqueza (bens, 

produtos e serviços) produzida por uma determinada região em um período determinado, 

constituindo um dos principais indicadores de potencial econômico. 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 13, em 2016 o município de 

Marituba totalizou um PIB de R$ 1,7 bilhões, que correspondeu 3,9% do PIB da ACP de 

Belém e a 1,2% do PIB do Pará. Este montante foi o segundo menor registrado na ACP 

de Belém (superando apenas o valor de Benevides), mas situou Marituba na 13ª posição 

do ranking dos então 144 municípios paraenses (IBGE, 2016). 

Apesar da relativamente baixa contribuição de Marituba na economia da ACP de 

Belém, no período 2014/2016 o PIB do município cresceu quase 22%, índice superior ao 

registrado no conjunto estadual (10,8%). 

Tabela 13 – Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios da ACP de Belém e do estado do Pará - 
2014 a 2016. 

Unidade 

Ano / PIB (mil reais) 

2014 2015 2016 
Variação 

2014/2016 (%) 

Ananindeua 5.772.894 6.222.672 6.710.890 16,2 

Barcarena 3.902.985 5.513.144 5.012.997 28,4 

Belém 28.687.488 29.215.036 29.426.953 2,6 

Benevides 1.050.325 1.202.057 1.289.648 22,8 

Marituba 1.418.283 1.592.877 1.728.664 21,9 

ACP de Belém 40.831.975 43.745.786 44.169.152 8,2 

PARÁ 124.584.945 130.899.505 138.068.008 10,8 

Fonte: IBGE (2014, 2015b, 2016). 
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O valor adicionado bruto (VAB) a preços básicos do PIB diz respeito ao valor que a 

atividade agrega aos bens e serviços consumidos no seu processo produtivo e é obtido 

pela diferença entre o valor da produção e o consumo intermediário. A distribuição do 

VAB, segundo os principais setores de atividades, indica o desempenho da economia. 

Conforme os dados apresentados na Tabela 14, tal como nos conjuntos da ACP de 

Belém e do Pará, em Marituba o setor de serviços (setor terciário) continua sendo o 

principal responsável pelo montante do VAB. No período 2014/2016 a participação deste 

setor na economia municipal correspondeu a mais de 80%, sendo que no último ano 

analisado foi de aproximadamente 90%. 

Embora prevaleça a participação do setor de serviços, o setor da indústria (setor 

secundário) também é relevante na geração da renda interna de Marituba. Apesar queda 

no período analisado, em 2016 a indústria foi responsável por 9,8% do montante. 

  Vale destacar que atualmente a atividade industrial da ACP de Belém está 

concentrada na capital paraense e nos municípios de Barcarena e Ananindeua, territórios 

que abrigam três dos quatro Distritos Industriais presentes no Pará (CODEC/PA, 2019). 

Já o setor da agropecuária (setor primário) apresenta participação irrisória na 

economia de Marituba – tal como nos demais municípios da ACP de Belém –, sendo que 

no período analisado correspondeu a menos de um por cento do montante do VAB. 
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Tabela 14 – Composição do valor adicionado bruto (VAB), por setor, dos municípios da ACP de 
Belém e do estado do Pará - 2014 a 2016. 

Unidade Setor 
Ano / VAB (%) 

2014 2015 2016 

Ananindeua 

Agropecuária 0,2 0,2 0,2 

Indústria 20,1 20,5 17,6 

Serviços 79,7 79,2 82,2 

Barcarena 

Agropecuária 2,5 2,1 2,1 

Indústria 52,6 63,6 57,9 

Serviços 44,8 34,3 40,0 

Belém 

Agropecuária 0,2 0,3 0,2 

Indústria 17,7 17,5 14,9 

Serviços 82,1 82,2 84,9 

Benevides 

Agropecuária 0,6 0,6 0,6 

Indústria 43,4 39,9 37,6 

Serviços 56,0 59,5 61,8 

Marituba 

Agropecuária 0,3 0,3 0,1 

Indústria 15,0 12,2 9,8 

Serviços 84,7 87,5 90,1 

ACP de Belém 

Agropecuária 0,5 0,5 0,4 

Indústria 21,7 24,0 20,3 

Serviços 77,9 75,5 79,3 

PARÁ 

Agropecuária 11,9 12,3 13,8 

Indústria 29,5 28,0 25,3 

Serviços 58,6 59,7 61,0 

Fonte: IBGE (2014, 2015b, 2016). 

A Figura 30 ilustra a evolução do PIB e da composição setorial do VAB do 

município de Marituba no período analisado. 
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Fonte: IBGE (2014, 2015b, 2016). 

Figura 30 – Evolução do Produto Interno Bruto (PIB) e da composição do valor adicionado 
bruto (VAB), por setor, do município de Marituba - 2014 a 2016. 

No que diz respeito às atividades econômicas exercidas pela população ocupada – 

que se refere à população que trabalha, com ou sem remuneração em dinheiro ou 

benefícios –, de acordo com os dados do último Censo Demográfico, ilustrados na Figura 

31, em Marituba destacam-se as atividades dos setores terciário e secundário. 

Em 2010, dos 40.003 trabalhadores maritubenses, 79,7% foram mobilizados pelo 

setor terciário. As atividades exercidas deste setor compreenderam, principalmente: 

comércio (25% do total de ocupados), serviços domésticos (8% do total de ocupados), 

transporte terrestre (6,9% do total de ocupados), administração pública (6,7% do total de 

ocupados) e educação (6% do total de ocupados). (IBGE, 2010) 

Já o setor secundário mobilizou 17,5% dos trabalhadores do município, 

prevalecendo as atividades da construção civil (11,7% do total de ocupados) e da 

indústria da transformação (5% do total de ocupados), com destaque para as fabricações 

de produtos alimentícios e de móveis e para a confecção de vestuário. (IBGE, 2010) 

No caso do setor primário, responsável por mobilizar apenas 2,8% dos 

trabalhadores do município, prevaleceram as atividades da agricultura (IBGE, 2010). 
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Em relação à posição da ocupação, tal como ilustrado na Figura 31, em 2010 os 

empregados somavam 73,7% dos trabalhadores maritubenses, mas 23% não contava 

com carteira de trabalho assinada. Também se destacaram no município os trabalhadores 

na condição de conta própria, que corresponderam a 23,5% do total de ocupados. 

 
Fonte: IBGE (2010). 

Figura 31 – Proporção da população ocupada, por setor da economia e posição da 
ocupação, do município de Marituba - 2010. 

No contexto nacional, de um modo geral, o tamanho das economias municipais 

está relacionado ao contingente populacional e ao desenvolvimento de atividades 

importantes do setor secundário, como as industriais. Apesar de incorporar a ACP de 

Belém e de contar com uma população estimada em aproximadamente 129 mil 

habitantes, Marituba apresenta uma estrutura econômica pouco dinâmica. 

Tal como muitos municípios conturbados, Marituba ainda constitui uma “cidade-

dormitório”, apresentando inchaço populacional, ocupações irregulares, problemas de 

saneamento básico e, conforme apontado adiante, baixa receita de arrecadação tributária 

e forte dependência de recursos do Governo Federal. 
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5.5.2. Principais Atividades Econômicas 

Setor Terciário 

Além da relevância na composição da economia municipal, o setor terciário é o 

principal gerador de emprego e renda de Marituba. De acordo com os dados do Cadastro 

Central de Empresas (CEMPRE) do IBGE, em 2015, das 848 unidades empresariais 

locais cadastradas no município de Marituba, 694 (81,8%) pertenciam ao setor terciário. 

(IBGE, 2015a) 

Este índice refere-se principalmente ao comércio varejista, que contabilizou 234 

unidades (27,6% do total). Também se destacaram as unidades de comércio por atacado 

(95 unidades; 11,2% do total), de transporte rodoviário de carga (68 unidades; 8% do 

total), de educação (50 unidades; 5,9% do total), de comércio de peças e acessórios para 

veículos automotores (49 unidades; 5,8% do total) e de organizações associativas (42 

unidades; 5% do total). (IBGE, 2015a) 

Setor Secundário 

Em 2015, segundo os dados do CEMPRE, 154 (18,2%) das 848 unidades 

empresariais locais cadastradas no município pertenciam ao setor secundário. (IBGE, 

2015a) 

Neste setor, destacam-se as unidades da indústria de transformação (98 unidades; 

11,6% do total) e da construção civil (52 unidades; 6,14% do total). No caso da indústria 

de transformação, prevalecem as fábricas de produtos alimentícios (15 unidades; 1,8% do 

total), de produtos de minerais não metálicos (14 unidades; 1,7% do total) e de produtos 

de madeira (11 unidades; 1,3% do total), assim como as atividades de manutenção, 

reparação e instalação de máquinas e equipamentos (15 unidades; 1,8% do total). (IBGE, 

2015a) 

Cabe ressaltar que a representatividade do setor secundário na economia de 

Marituba possivelmente será alavancada nos próximos anos, em função da criação de um 
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Distrito Industrial no município, o qual será instalado em regime de parceria entre os 

poderes públicos municipal e estadual. 

De acordo com informações da PMM, o Distrito Industrial de Marituba abrangerá 

uma área de 432 hectares, situada no km 4 da Alça Viária (PA-483), e deverá suportar 

cerca de 300 empreendimentos, gerando 2 mil empregos diretos e indiretos (PMM, 

2016b). O Distrito será dividido em 4 polos, quais sejam: 

 Logística – para atender transportadoras da Região Metropolitana de Belém; 

 Movelaria – Medium Density Fiberboard (MDF), High Density Fiberboard 

(HDF) e madeiras certificadas; 

 Produtos Naturais – dendê, açaí, castanha do Pará e cacau, além de 

perfumarias; 

 Segmentos destinados à micro e pequenos empreendedores do município. 

No Distrito também serão implantadas unidades do Serviço Social da Indústria 

(SESI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), um polo da UFPA, um 

Centro de Convenções com capacidade para 500 pessoas, além de um Parque de 

Exposições, no qual serão expostos os itens produzidos no local (PMM, 2016b) 

Conforme noticiado, em março de 2018 a PMM, a Companhia de Desenvolvimento 

Econômico do Pará (CODEC/PA) e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico, Mineração e Energia do Pará (SEDEME/PA) acordaram os termos da 

parceria para a instalação do Distrito (SEDEME/PA, 2018). Recentemente, em fevereiro 

de 2019, técnicos da PMM e da SEDEME/PA se reuniram para retomar as ações de 

instalação (PMM, 2019). 

A viabilização da criação do Distrito, assim como o fomento da atividade industrial 

no município estão a cargo da Companhia de Desenvolvimento Industrial de Marituba 

(CODIM), instituída por meio da Lei Municipal Nº 372/2016, subordinada diretamente ao 

Prefeito (PMM, 2016a). 
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Setor Primário 

Com participação inexpressiva na economia de Marituba, segundo os dados do 

CEMPRE, o setor primário não contabilizou unidades empresarias no município em 2015 

(IBGE, 2015a). 

Em relação às produções do setor, de acordo com os últimos dados do IBGE, em 

2017 Marituba registrou alguns poucos produtos da pecuária, da agricultura, do 

extrativismo vegetal e da aquicultura. 

Em termos de valores monetários contabilizados, a produção de origem animal é a 

que mais se destaca no município. Em 2017 a produção de origem animal totalizou R$ 

793 mil, sendo que 96,3% deste valor foi referente à produção de 235 mil dúzias de ovos 

de galinha e o restante à produção de 24 mil litros de leite. Em relação aos rebanhos, o 

efetivo mais expressivo foi o de galináceos (85 mil cabeças), mas também estavam 

presentes efetivos de suínos (290 cabeças), bovinos (245 cabeças) e equinos (17 

cabeças). (IBGE, 2017b) 

No ano analisado, a produção agrícola totalizou R$ 257 mil, cujo valor foi referente 

exclusivamente ao rendimento do cultivo de 90 toneladas de açaí. O açaí também foi 

responsável pelo valor total da produção extrativista contabilizada no município, que 

equivaleu a R$ 38 mil, referente a 20 toneladas do fruto. Já a produção aquícola totalizou 

R$ 154 mil, valor exclusivamente referente ao rendimento da produção de 22 toneladas 

de tambaqui. (IBGE, 2017b, 2017c, 2017d) 

5.5.3. Finanças Municipais 

No que diz respeito à composição e origens dos recursos municipais, conforme os 

dados do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro da 

Secretaria do Tesouro Nacional (SICONFI/STN), apresentados na Tabela 15, as receitas 

correntes de Marituba totalizaram R$ 283,2 milhões em 2017. Deste total, quase 70% foi 

proveniente de transferências intergovernamentais, o que evidencia uma elevada 

dependência orçamentária do município em relação a estes recursos. 
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Os repasses multi governamentais equivaleram a 28,2% do total das receitas e 

referem-se ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Os repasses da União 

somaram 24,3% das receitas, sendo 13,1% relativo à cota-parte do Fundo de Participação 

dos Municípios (FPM), 8,1% ao Fundo Nacional de Saúde, 1,6% ao Fundo Nacional do 

Desenvolvimento da Educação, 0,8% ao Fundo Nacional de Assistência Social, 0,1% ao 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), 0,1% à cota-parte da 

exploração de recursos naturais e 0,4% à outras transferências da União. Já os repasses 

do Estado corresponderam a 15,6% do total das receitas correntes, sendo 13,6% 

referente à cota-parte do ICMS, 1,1% à cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA), 0,3% à cota-parte do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), 0,2% ao Fundo Estadual de Saúde do Pará e 0,3% à outras 

transferências do Estado. 

O valor da receita tributária (arrecadação de impostos e taxas) correspondeu a 

apenas 7% do total das receitas, sendo 3,3% referente ao Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN), 1,6% ao Imposto sobre a Renda (IR), 0,6% ao Imposto 

sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), 0,4% ao Imposto sobre 

Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e 1,1% à taxas. Cabe ressaltar que Marituba 

apresenta elevada proporção de trabalhadores no mercado informal, principalmente que 

atuam por conta própria ou que não possuem carteira de trabalho assinada, o que afeta 

diretamente a arrecadação municipal, assim como as condições de trabalho. 

No que se refere às despesas correntes municipais (necessárias à manutenção 

dos serviços públicos), tal como apontado na Tabela 15, em Marituba foram despendidos 

R$ 253,3 milhões em 2017, sendo que aproximadamente 60% deste valor refere-se à 

despesas com pessoal e encargos sociais. 
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Tabela 15 – Valor e composição das receitas e despesas correntes do município de Marituba - 
2017. 

Indicador 
Valor 

Mil reais % 

Receitas Correntes 

TOTAL 283.236 100 

1. Receita tributária 19.961 7,0 

    Impostos 16.747 5,9 

   Taxas 3.214 1,1 

2. Receitas de contribuições 2.239 0,8 

3. Receita patrimonial 4.574 1,6 

4. Transferências correntes 192.892 68,1 

    União 68.868 24,3 

    Estado 44.189 15,6 

    Multi governamental 79.835 28,2 

5. Outras receitas correntes 63.570 22,4 

Despesas Correntes 

TOTAL 253.337 100 

1. Pessoal e encargos sociais 151.532 59,8 

2. Juros e encargos da dívida 596 0,2 

3. Outras despesas correntes 101.209 40,0 

Fonte: SICONFI/STN (2017). 

A análise das despesas executadas por função sinaliza as prioridades e finalidades 

dos gastos públicos municipais. De acordo com os dados do SICONFI/STN, apresentados 

na Tabela 16, os maiores gastos de Marituba estão com as funções sociais educação e 

saúde, cujas participações na composição das despesas corresponderam, 

respectivamente, a 42,4% e a 17,1% no ano analisado. Em seguida sobressaem os 

gastos com administração (15,4%) e urbanismo (13,7%). 
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Tabela 16 – Valor das despesas executadas, por função, do município de Marituba - 2017. 

Função 
Valor 

Mil reais % 

Educação 113.324 42,4 

Saúde 45.764 17,1 

Administração 41.074 15,4 

Urbanismo 36.611 13,7 

Assistência Social 8.370 3,1 

Encargos Especiais 6.389 2,4 

Legislativa 5.913 2,2 

Desporto e Lazer 3.041 1,1 

Trabalho 2.087 0,8 

Habitação 1.420 0,5 

Judiciária 1.318 0,5 

Gestão Ambiental 1.222 0,5 

Cultura 348 0,1 

Agricultura 179 0,1 

Transporte 151 0,1 

TOTAL 267.209 100,0 

Fonte: SICONFI/STN (2017). 

5.6. Organização Social 

O município de Marituba conta com um conjunto de conselhos municipais, 

instituídos por legislação, que atuam na definição de políticas públicas setoriais e no 

acompanhamento das atividades desenvolvidas pela PMM. Os conselhos identificados 

são apresentados na Lei Municipal Nº 300/2014 (PMM, 2014) e estão relacionados a 

seguir: 

 Conselho de Contribuintes; 

 Conselhos Tutelares dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA); 

 Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI); 
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 Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS); 

 Conselho Municipal Antidrogas (COMAD); 

 Conselho Municipal de Educação (CME); 

 Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (Conselho do FUNDEB) 

 Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE); 

 Conselho Municipal de Saúde (CMS); 

 Conselho Municipal de Transportes (CMT); 

 Conselho Municipal de Cultura (CMC); 

 Conselho Municipal de Turismo (COMTUR); 

 Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA); 

 Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (COMDES); 

 Conselho Municipal de Pesca e Aquicultura (CMPA); 

 Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU); 

 Conselho Municipal de Habitação (CMHAB); 

 Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSAN); 

 Conselho Municipal da Condição Feminina (CMCF); 

 Conselho Municipal de Segurança Pública (COMSEP); 

 Conselho Comunitário de Segurança Pública e Cidadania (CONSEG). 

No que diz respeito à sociedade civil organizada, Marituba conta com um vasto 

conjunto de organizações, dentre as quais destacam-se as associações de moradores, 

uma vez que abrangem as diversas porções do território. A Tabela 17 apresenta as 

organizações identificadas no município. 
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Tabela 17 – Organizações da sociedade civil presentes no município de Marituba. 

Tipo Nome 

Associação de Moradores Associação Agrícola e Moradores Bela Vista (AAMBV) 

Associação de Moradores 
Associação da Comunidade Bom Jesus Agroecológica da 
Agricultura Familiar (ACBOJAAF) 

Associação de Moradores Associação de Moradores da Comunidade Recomeçar 

Associação de Moradores Associação de Moradores do Bairro Mirizal 

Associação de Moradores Associação de Moradores do Bairro Novo Horizonte (ASSMNH) 

Associação de Moradores Associação de Moradores do Bairro São João (AMBSJ) 

Associação de Moradores Associação de Moradores do Bairro São Pedro 

Associação de Moradores Associação de Moradores do Conjunto Jardim dos Pardais 

Associação de Moradores Associação de Moradores do Conjunto Marituba I 

Associação de Moradores 
Associação de Moradores do Conjunto Residencial Abutiram 
(AMORAB) 

Associação de Moradores 
Associação de Moradores do Conjunto Residencial Jardim 
Albatroz (AMCRA) 

Associação de Moradores Associação de Moradores do Riacho Doce 

Associação de Moradores 
Associação dos Moradores da Comunidade Nova Jerusalém II 
(AMCNJ II) 

Associação de Moradores Associação dos Moradores do Bairro Canaã (AMBAC) 

Associação de Moradores Associação dos Moradores do Bairro Nova União (AMBU) 

Associação de Moradores Associação dos Moradores do Bairro Novo de Marituba (AMBNM) 

Associação de Moradores Associação dos Moradores do Bairro Santa Clara (AMBSC) 

Associação de Moradores Associação dos Moradores do Bairro União 

Associação de Moradores Associação dos Moradores do Conjunto Beija-Flor (AMCOB) 

Associação de Moradores Associação dos Moradores do Jardim dos Pardais 

Associação de Moradores Associação dos Moradores do Loteamento Jardim Imperial 

Associação de Moradores 
Associação dos Moradores do Residencial Almir Gabriel 
(AMORAG) 

Associação de Moradores 
Associação dos Moradores do Residencial Nova Decouville 
(AMRND) 

Associação de Moradores Associação dos Moradores do São Francisco 

Assistência e promoção social Associação Beneficente Cultural Luz e Vida 

Assistência e promoção social 
Associação Beneficente de Assistência Social de 
Marituba (ABASMA) 
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Tipo Nome 

Assistência e promoção social Associação Beneficente Frei Galvão 

Assistência e promoção social 
Associação Comunidade Papa João XXIII no Brasil - Espaço 
Criança é Vida 

Assistência e promoção social Associação Cultural Educacional Desportiva Geração Eleita 

Assistência e promoção social 
Associação da Pessoa com Deficiência do Município de Marituba 
(APDMA) 

Assistência e promoção social 
Associação de Desenvolvimento Solidário e Sustentável de 
Marituba (ADSMAR) 

Assistência e promoção social Associação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE) 

Assistência e promoção social Associação Desportiva e Cultural da Amazônia (ADESCAM) 

Assistência e promoção social 
Associação dos Deficientes Auditivos, Pais, Amigos e Usuários 
de Implante Coclear do Estado do Pará (ADEIPA) 

Assistência e promoção social Associação Pró-Vida - Casa Lar Girassol 

Assistência e promoção social 
Associação Recreativa e Assistencial dos Hansenianos Egressos 
de Marituba (ARAHEM) 

Assistência e promoção social Casa de Artes 

Assistência e promoção social 
Centro Beneficente de Assistência à Criança e Adolescente de 
Marituba 

Assistência e promoção social Centro de Recuperação de Vidas Esperança (CERVE) 

Assistência e promoção social Grupo Solidário de Marituba 

Assistência e promoção social Instituto Amigos Movidos pela Esperança (IAME) 

Assistência e promoção social Instituto Francisco Perez 

Assistência e promoção social Instituto Fraternidade 

Assistência e promoção social 
Instituto Pobres Servos da Divina Providência - Centro 
Educacional e Social de Marituba (CESM) 

Assistência e promoção social Instituto Santo Antônio 

Assistência e promoção social Instituto Social Cabo Dirley 

Assistência e promoção social Instituto Social, Cultural e Artístico Eladio Soares 

Assistência e promoção social 
Movimento Afrodescendente do Pará – Mocambo (núcleo 
Marituba) 

Assistência e promoção social Movimento de Luta Popular Urbana (MLPU) – núcleo Marituba 

Assistência e promoção social 
Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela 
Hanseníase (MORHAN) 

Assistência e promoção social Organização Não Governamental de Inclusão Solidária (ONISA) 

Assistência e promoção social Rede Arte na Praça - Marituba 
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Tipo Nome 

Assistência e promoção social 
Rede Economia Solidária & Feminista do Pará (RESF-PA) - 
Marituba 

Associação de classe / 
categoria profissional 

Associação de Catadores e Recicladores de Materiais 
Recicláveis e Reutilizáveis de Marituba (ACAREMA) 

Associação de classe / 
categoria profissional 

Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Marituba 
(ACIEMA) 

Associação de classe / 
categoria profissional 

Associação dos Ambulantes do Município de Marituba (AAMMA) 

Associação de classe / 
categoria profissional 

Associação dos Comerciantes e Feirantes de Marituba 
(ACOFEMA) 

Associação de classe / 
categoria profissional 

Associação dos Trabalhadores Autônomos e Informais de 
Marituba (ATAIM) 

Sindicato Sindicato dos Mototaxistas e Moto Boy's de Marituba do Pará 

Religião Igreja Evangélica Pentecostal Primitiva 

Religião Paróquia Bom Pastor 

Religião Paróquia Menino Deus 

Religião Paróquia Nossa Senhora das Vitórias 

Religião Paróquia Nossa Senhora de Nazaré 

Fonte: COMUS/PMM. Situação em maio de 2018. 
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6. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE 

Um dos princípios fundamentais previstos na Política Nacional de Saneamento é a 

elaboração de Planos de Saneamento que atendam adequadamente a proteção do meio 

ambiente e a saúde pública. Desse modo, a caracterização ambiental fornece, por meio 

de dados predominantemente secundários, as principais informações relativas ao meio 

ambiente que podem servir de subsídio tanto para a elaboração das demais etapas do 

Plano de Saneamento, quanto para a aplicação de suas metas e objetivos. 

6.1.  Caracterização do Meio Físico 

6.1.1. Caracterização Climatológica 

O município de Marituba está localizado em uma zona de clima equatorial, acerca 

de 100 km do oceano atlântico e 30 km da Baía de Marajó. De acordo com a classificação 

de Köppen-Geiger, o clima da região é do tipo tropical úmido com todos os meses de 

temperatura média acima de 18º C, com precipitação total anual média maior que 3.000 

mm e precipitação do mês mais seco acima de 60 mm (Am).  

Considerando os dados da estação mais próxima de Marituba (82191 - Belém), 

ilustrados no gráfico da Figura 32, verifica-se que as chuvas ocorrem no ano todo, 

principalmente no verão, sendo janeiro, fevereiro, março e abril, os meses de maior 

representatividade desse elemento climático. O período com os menores índices 

pluviométricos compreende o período da primavera, sendo novembro o mês mais seco.  

Com relação as temperaturas, os dados da estação de Belém, ilustrados na Figura 

33, registram a média de 26,4ºC. O mês de menor média mensal de temperatura é 

fevereiro com valor de 25,8ºC, e o de maior é novembro, com 27,1ºC. A diferença de 

temperaturas entre os meses do ano é pequena em praticamente todos os meses, sendo 

outubro o mês de maior amplitude térmica. 
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Fonte: INMET, 2018. 

Figura 32 – Precipitação média mensal em Marituba. 

 

Figura 33 – Temperaturas médias em Marituba. 
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6.1.2. Caracterização do Relevo e Solos 

Relevo 

Do ponto de vista regional, o município de Marituba está situado no Planalto 

Rebaixado do Amazônia, mais especificamente no Domínio Geomorfológico dos 

Tabuleiros da Zona Bragantina. Esse domínio que ocupa grande parte do nordeste do 

Pará, consiste no prolongamento da extensa faixa de deposição dos sedimentos do 

Grupo Barreiras, cuja característica principal é a baixa amplitude de relevo. Nesse 

sentido, o relevo dos municípios existentes na região se apresenta de forma relativamente 

homogênea sem grandes variações ou formas imponentes na paisagem.  

Especificamente no território maritubense, verifica-se três principais unidades com as 

seguintes características locais:  

 Grupo Barreiras: Grupo formado por margas, biocalcirrudito, calcilutitos, 
biohermito, argilitos e arenitos. Possui alternância irregular entre camadas 
de sedimentos de composição diversa apresentando baixo intemperismo 
físico e químico. Localmente encontra-se nas áreas de maior altitude 
topográfica, principalmente na área urbana de Marituba.   

 Depósitos Aluvionares: Locais formados por materiais inconsolidados de 
espessura variável, desde as argilas até os cascalhos que são depositados 
ao longo das planícies e depressões. Normalmente as áreas de depósito 
possuem boa porosidade e são facilmente transportados pela água e pelo 
vento principalmente em eventos climáticos de maior intensidade. Em 
Marituba, esses locais concentram-se sobretudo na zona rural do município 
e estão recobertos por intensa vegetação arbórea.  

 Sedimentos Pós Barreiras: Unidade formada em ambientes fluviolacustre 
com predomínio de sedimentos arenosos intercalados com camadas 
argilosas de baixa a moderada susceptibilidade ao intemperismo físico e 
químico. Em Marituba, esses sedimentos localizam-se nas porções mais 
baixas da zona urbana, tanto nos tabuleiros como nas planícies fluvio-
lacustres do Furo Maguari.  

A Figura 34 espacializa essas unidades, onde nota-se que a ocupação urbana está 

situada principalmente nas unidades do grupo Barreiras e dos sedimentos Pós-barreiras.  
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Figura 34 – Unidades geológicas e de relevo. 
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Do ponto de vista morfométrico, os números apresentados na Tabela 18, reforçam 

a suavidade do relevo maritubense, tanto na análise da hipsometria como da declividade. 

Verifica-se que mais de 80% do território de Marituba encontra-se em cotas entre 10 e 40 

metros. 

Tabela 18 – Aspectos morfométricos do relevo de Marituba. 
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Mínima 0 

Média 19,6 5 a 10 m 7 Média 5,11 

Máxima 57 10 a 20 m 41 Máxima 35,19 

Moda 1 20 a 40 m 41 Mediana 4,43 

Desvio P. 9,3 < 40 m 3 Desvio P. 3,37 

Em termos espaciais, o mapa da Figura 35, aponta que as maiores altitudes estão 

concentradas na porção centro-leste do município, onde situam-se os bairros Riacho 

Doce, Canaã e Almir Gabriel. Ainda no centro do município, há áreas elevadas nas 

porções ao sul dos bairros Santa Clara, Santa Lúcia e São João. Em contrapartida, as 

áreas de menor altitude, estão situadas no centro-sul de Marituba, especialmente nos dois 

braços da margem esquerda do Igarapé Pau Grande. No extremo norte do município são 

conferidos terrenos mais baixos nas margens do Rio Mocajatuba e seus afluentes.  

Ao comparar o arruamento da cidade com o relevo, contata-se que praticamente 

toda a malha está situada em altitudes superiores a 10 m. O fim das ruas em diversos 

bairros especialmente nos de ocupação mais consolidada ocorre justamente nos 

pequenos desníveis que indicam a proximidade da planície fluvial dos rios que cortam o 

município. Verifica-se ainda, que em virtude do traçado desses rios, áreas de menor 

altitude adentram a cidade e dependendo das condições das estruturas de drenagem 

existentes – ou ausência delas, alguns locais, inclusive as vias públicas, tornam-se 

vulneráveis a enchentes e alagamentos, bem como processos erosivos. 

A Figura 36 apresenta um perfil topográfico traçado na Avenida Fernando Guilhon 

e ilustra também a relação do arruamento com a altimetria e cursos de água existentes na 

cidade de Marituba.  
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Figura 35 – Altimetria de Marituba. 
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Figura 36 – Aspectos da topografia de Marituba. 
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Hidrogeologia 

Entendem-se como aquíferos aquelas formações geológicas que apresentam 

comportamentos de armazenamento e circulação hídrica em função de sua constituição, a 

qual influencia diretamente o caráter de permeabilidade dos extratos rochosos. Com base 

nessa definição, o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) classifica os aquíferos de acordo 

com a litologia, considerando especificamente os extratos de rochas sedimentares 

inconsolidados e de rochas consolidadas (CPRM, 1998). As características dos aquíferos 

estão associadas a diferentes fatores que vão desde ao contexto climático local até a 

gênese e morfologia do relevo. Nesse sentido, optou-se por apresentar inicialmente a 

contextualização dos aquíferos no que tange a morfologia do terreno para depois detalha-

los de acordo com as especificidades de gênese apresentadas no Altas da 

Geodiversidade do Estado do Pará.  

Nas porções mais baixas do sul de Marituba, cujo relevo se apresenta na forma de 

planícies aluvionares, os aquíferos são superficiais e subsuperficiais, com capacidade 

hidrogeológica variável. A vazão normalmente é baixa e pode atender pequenos vilarejos 

ou localidades isoladas com baixo número de habitantes. Em geral os aquíferos das 

planícies aluviais apresentam pouca espessura, normalmente inferiores a 20 m e vazões 

em torno de 4 a 6 m³/h. Destaca-se que dependendo do contexto de uso e cobertura da 

terra, as águas desse tipo de aquífero podem apresentar alto teor de matéria orgânica ou 

composição salobra, o que impede seu uso para o consumo humano.  

Já nas planícies fluviolacustres, como ocorre na região norte de Marituba, os 

aquíferos apresentam águas de boa qualidade, desde que observados os níveis de 

matéria orgânica e ferro. Como nessas regiões, há normalmente a presença de camadas 

argilosas que atuam como filtros e barram a dispersão de poluentes, a vulnerabilidade à 

contaminação hídrica é considerada baixa. Em termos quantitativos, a disponibilidade é 

variável e está condicionada as características locais.  

Do ponto de vista da gênese do relevo, os mapeamentos do DPNM apontam que a 

região onde localiza-se o município de Marituba é formada por dois aquíferos de contato 

discordantes (Figura 37), sendo um situado em baixas profundidades em meio as rochas 
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e materiais inconsolidados da Formação Barreiras e outro mais profundo, situado em 

maiores profundidades cuja formação deriva da Formação Pirabas. 

O Sistema Aquífero Barreiras é um aquífero livre, descontínuo, muitas vezes 

formado por material argiloso de cor amarela, vermelha e/ou cinza com camadas de areia 

de granulometria variando entre fina e média. Por estar situado em baixas profundidades, 

as águas desse aquífero são altamente vulneráveis a contaminação, principalmente pela 

interação das águas superficiais poluídas com a subterrânea, pelo lançamento de 

efluentes sem o adequado tratamento e/ou pela existência de fossas ou valas negras em 

áreas carentes de infraestrutura de saneamento básico. Segundo o DNPM, na região 

metropolitana de Belém, o Aquífero Barreiras apresenta baixas concentrações de sais 

dissolvidos e alto teor de ferro.  

Já o Aquífero da Formação Pirabas é constituído por margas e calcários ricamente 

fossilíferos intercalados com folhelhos cinza escuro e arenitos calcíferos. Seu ambiente 

deposicional é composto por águas marinhas rasas, límpidas, quentes e pouco agitadas 

de estratificação horizontal e com espessura bastante variável. Segundo levantamentos 

realizados pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), essa unidade está situada em 

profundidades que variam entre 180 e 200 m, cuja produtividade pode ultrapassar os 300 

m³/h.  

 

Figura 37 – Esquema ilustrativo do contato entre os aquíferos da Formação Barreira e 
Pirabas. 
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A Figura 38 ilustra os principais aspectos hidrogeológicos dos aquíferos de 

Marituba, com indicação da litologia e capacidade em razão de variáveis como o nível 

estático e a profundidade de captação.  

 

Figura 38 – Principais aspectos dos sistemas de aquíferos na região de Marituba. 

 

mailto:envex@envexengenharia.com.br
http://www.envexengenharia.com.br/


 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Marituba 
Produto 3 – Diagnóstico do Saneamento Básico 

 
 

 
EnvEx Engenharia e Consultoria Ltda CNPJ 08 .418.789/0001-07  

Rua Doutor  Jorge  Meyer  F i lho,  93 –  Jard im Botânico |  CEP 80.210 -190  |  Cur i t iba –  PR 
Tel :  (41)3053 -3487|  envex@envexengenhar ia .com.br  |  www.envexengenhar ia .com.br  

 

127 

6.1.3. Recursos Hídricos e Hidrografia 

De acordo com a Agência Nacional das Águas (ANA), o município de Marituba está 

situado na Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia, mais precisamente no chamado 

Baixo Tocantins. O Rio Guamá que delimita Marituba ao sul, é um importante afluente da 

margem direita do Rio Tocantins e recebe inúmeros afluentes, dentre eles o Rio Capim e 

o Rio Inhangapi. Devido ao relevo relativamente plano e o alto volume de água conferido 

na região, a distância entre as margens do Guamá ultrapassa 2.500 metros em vários 

trechos, principalmente na medida em que se aproximada dos municípios do sul da 

Região Metropolitana de Belém. Já no âmbito estadual, a Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente do Pará, coloca Marituba e todo o nordeste paraense na chamada Região 

Hidrográfica da Costa Atlântica Nordeste, cujos rios desaguam em diversas baías, furos e 

no próprio Oceano Atlântico.  

Conforme aponta o mapa da Figura 39, a porção central do município de Marituba 

abriga o divisor de águas das bacias do Rio Guamá ao sul e do Furo Maguari ao norte. 

Nesse sentido, verifica-se que há pelo menos duas direções distintas dos cursos de água 

maritubenses, sendo os da área urbana com corrente no sentido norte e os da área rural 

com fluxos direcionados para o sul. A porção sul de Marituba compreende boa parte da 

Reserva de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia, de Proteção Integral, e por isso é 

nítido na imagem de satélite que compõe a base do mapa, a presença de extensa área de 

vegetação arbórea do tipo floresta.  

Em seguida, a Figura 40 apresenta as sub-bacias específicas do município de 

Marituba. A descrição básica de cada uma das sub-bacias, será descrita a seguir e reuniu 

informações sobre a área de drenagem, o tamanho do rio e as condições gerais de uso 

do solo.  
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Figura 39 – Contextualização regional da hidrografia de Marituba. 
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Figura 40 – Sub-bacias do município de Marituba. 
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O Igarapé das Toras nasce na divisa dos municípios de Ananindeua e Belém em 

altitudes que variam de 15 a 20m e cruza a região no sentido sodoeste-nordeste 

delimitando Ananindeua e Marituba. Da nascente até sua foz, o rio percorre 

aproximadamente 12 km, recebendo águas de três importantes afluentes da margem 

direita que permeiam o território maritubense. Sua área de drenagem desconsiderando os 

afluentes em Marituba é de 3 km² e encontra-se intensamente antropizada com APP 

relativamente preservada.  

 O Rio Mocajatuba, nasce no centro leste de Marituba, na divisa desse município 

com Benevides. Seu percurso é pouco sinuoso e corta os bairros Riacho Doce, Almir 

Gabriel e Nova Marituba. Em seguida, sua calha delimita os bairros Decouville, Mirizal, 

Boa Vista e Centro na margem direita e Santa Clara, Santa Lúcia, Uriboca, e Pedreirinha 

na margem esquerda. O percurso total desse rio é de aproximadamente 12 km cuja área 

de drenagem é de aproximadamente 20 km². Trata-se de uma bacia de baixo fator de 

forma com tendência de rápido escoamento superficial e menor tempo de concentração 

da água.   

O Rio Nova União (Igarapé da Bica) é um pequeno curso de água genuinamente 

maritubense que percorre aproximadamente 2 km e compreende uma área de 3,8 km². 

Sua nascente localiza-se na divisa dos bairros União e Bairro Novo e percorre em 

diagonal no sentido noroeste dividindo os bairros Novo, Dom Aristides e União. Em vários 

trechos, sua área de preservação encontra-se bem preservada, mas verifica-se a 

presença de moradias bem próximas da margem.  

O Rio Santo Amaro tem sua foz e sua nascente dentro do município de Marituba, 

percorrendo aproximadamente 6 km em uma área de drenagem de 15 km². Esse rio 

nasce próximo a BR na divisa dos bairros Almir Gabriel e Novo Horizonte e delimita os 

bairros de São Francisco e Novo Horizonte. A variação topográfica ao longo de sua calha 

é maior na altura próximo aos fundos do Cemitério Parque da Eternidade. Ao contrário de 

sua margem esquerda, já quase completamente urbanizada, a margem direita está 

coberta com vegetação arbórea do tipo floresta.  
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O Rio Itaperuçu é outro afluente do Maracuja e situa-se no nordeste de Marituba 

delimitando esse município com Benevides. Da nascente em Benevides até a foz em 

Marituba, o curso percorre 8 km e compreende em Marituba uma área de 5,4 km². O grau 

de uso nessa bacia ainda é baixo mas verifica-se recentes alteração no solo que indicam 

a construção de novos loteamentos nessa área que deve concentrar o futuro crescimento 

da mancha urbana de Marituba.  

 

Figura 41 – Mudanças de uso do solo na sub-bacia do Rio Itaperuçu. 

Com relação as sub-bacias que drenam para o Guamá, destaca-se a do Rio Pau 

Grande 1, cujo curso de água nasce no sul do bairro do Uriboca, passando pelo Santa 

Lúcia e São João. Nessa sub-bacia encontra-se o atual aterro e o antigo lixão. Pouco 

mais a jusante, a proximidade com a zona rural modifica a cobertura da terra da sub-bacia 

que passa a ficar repleta de densa vegetação arbórea. Destaca-se ainda a presença de 

um reservatório de água no afluente denominado, rio Pau Grande 2, situado no centro do 

município no extremo sul da porção urbana.  

As demais sub-bacias do Pau Grande localizam-se no extremo sul de Marituba e 

como estão dentro da Unidade de Proteção Integral REVIS Metrópole da Amazônia. O 

plano de manejo dessa unidade de conservação determina as atividades e usos 

permitidos em cada zona com destaque para a indicação de algumas delas como de 

interesse para mananciais futuros. O grau de intervenção é considerado moderado e alto 

nos locais mais próximos da Alça Viária. 
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Outorgas para captação de água e para lançamento de efluentes 

A utilização dos recursos hídricos em Marituba dá se principalmente pela captação 

de águas subterrâneas por meio de diversos poços tubulares perfurados em vários pontos 

da cidade. De acordo com os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

do Pará (SEMAS, 2019), até a data de 18 de maio de 2018, estão registrados 61 pontos 

outorgados de captação de água dos quais todos são do tipo subterrâneo. 

A Tabela 19 apresenta as principais informações de outorga de captação 

subterrânea em Marituba com suas respectivas vazões diárias de retirada bem como sua 

localização pontual que será ilustrada no mapa da Tabela 19. 

Tabela 19 – Outorgas para captação de água no município de Marituba. 

Requerente 
Número 

do 
processo 

Vazão 
(m³/dia) 

Validade Latitude Longitude 

E M de Biasi – ME 36286 5,00 02/07/2018 01°20'22" 48°19'59" 

G.P.D. de Lima EIRELI – Casa da Água 33216 120,00 13/07/2018 01°22'29" 48°21'21" 

G.P.D. de Lima EIRELI – Casa da Água 33216 120,00 13/07/2018 01°22'28" 48°21'20" 

G.P.D. de Lima EIRELI – Casa da Água 33216 120,00 13/07/2018 01°22'29" 48°21'21" 

Direcional Diamante Empreend. Imobiliários 8449 80,00 01/10/2018 01°21'54" 48°18'47" 

CM Cerâmica Indústria e Comércio LTDA – EPP 38000 40,00 07/10/2018 01°21'28" 48°21'17" 

Direcional Diamante Empreend. Imobiliários 10872 111,00 05/10/2018 01°21'48" 48°18'59" 

Direcional Diamante Empreend. Imobiliários 10872 65,50 05/10/2018 01°21'45" 48°19'01" 

Veneza móveis indústria e comércio LTDA 14889 2,00 06/10/2018 01°22'32" 48°21'01" 

Transportadora Patriarca LTDA – TRANSPAL 11499 8,00 13/10/2018 01°22'02" 48°21'28" 

Aeras madeireiras comércio export. e import. 16284 3,10 23/10/2018 01°22'54" 48°19'09" 

* COSANPA – Companhia de Saneamento 36886 2520,00 28/10/2018 01°22'08" 48°18'35" 

* COSANPA – Companhia de Saneamento 36886 2458,00 28/10/2018 01°22'08" 48°18'33" 

C C Daibes Ind. e serv. de terraplanagem 20854 4,00 29/10/2018 01°22'47" 48°21'18" 

** COSANPA – Companhia de Saneamento 38084 2240,00 01/03/2019 01°23'35" 48°19'57" 

ÚNICA – Serviços de Recebedoria e Pegadoria 32111 44,25 15/01/2019 01°22'30" 48°20'58" 

EXMAM exportadora de madeiras amazônica 38822 5,00 02/02/2019 01°20'18" 48°20'12" 

Itaipu Norte comércio de máquinas e veículos 284 30,00 01/03/2019 01°21'54" 48°21'39" 

SUSIPE – Superintend. do sist. penitenciário 20838 – 25/07/2018 01°21'18" 48°20'31" 

Auto Posto Cartruck LTDA 9204 4,50 21/01/2020 01°21'56" 48°17'38" 

Transportadora Amazônia Diesel LTDA 198 10,00 01/03/2019 01°22'12" 48°21'24" 

Mapa Auto Posto LTDA 35365 96,00 29/03/2019 01°21'59" 48°19'54" 
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Requerente 
Número 

do 
processo 

Vazão 
(m³/dia) 

Validade Latitude Longitude 

Agro Center Ianetama – Comércio de adubos 8772 4,95 25/06/2019 01°21'60" 48°21'33" 

Direcional Engenharia S/A – Condomínio. 3359 72,00 25/06/2019 01°21'49" 48°19'08" 

Urnas Mart LTDA 9628 3,65 18/10/2019 01°21'27" 48°17'46" 

Direcional Engenharia S.A 25153 2880,00 01/12/2019 01°21'35" 48°19'06" 

Direcional Engenharia S.A 25153 2880,00 01/12/2019 01°21'34" 48°19'02" 

Pará Minas Metalúrgica LTDA 19924 92,20 03/12/2019 01°21'53" 48°21'10" 

Pará Minas Metalúrgica LTDA 19924 37,40 03/12/2019 01°21'53" 48°21'10" 

Potência Indústria e Comércio de água natural 16458 79,52 21/01/2020 01°23'01" 48°21'22" 

Auto Posto Marituba LTDA 22636 4,50 21/01/2020 01°21'56" 48°17'37" 

Tracbel S.A 25099 55,83 24/02/2020 01°21'56" 48°17'17" 

Cemitério Parque Max Domini II LTDA 37621 8,00 19/04/2020 01°22'07" 48°19'00" 

FGR Urbanismo Belém SPE 21028 7,00 25/04/2020 01°19'44" 48°19'29" 

Distribuidora Belém de Alimentos LTDA 32406 48,60 27/04/2020 01°21'54" 48°20'13" 

Super Posto 2000 LTDA 776 8,00 27/04/2020 01°21'59" 48°21'27" 

Para Blocos Artefatos de Concreto LTDA 4997 3,00 27/04/2020 01°23'02" 48°21'15" 

Açaí da Amazônia Exportadora de Bebidas LTDA 37773 42,00 04/05/2020 01°22'56" 48°20'56" 

União Good Pax Serviços Póstumos LTDA 33089 32,00 17/05/2020 01°21'35" 48°18'01" 

FGR Urbanismo Belém S.A 20829 120,96 18/05/2020 01°33'48" 48°45'43" 

Potência Indústria e comércio de água natural 15044 100,00 06/07/2020 01°23'03" 48°21'23" 

ADIBENS – Administração e Incorporação de bens 29320 14,00 12/07/2020 01°22'06" 48°21'25" 

ADIBENS – Administração e Incorporação de bens 29319 76,00 12/07/2020 01°22'12" 48°19'41" 

Direcional Engenharia S.A 9079 105,00 23/08/2020 01°21'53" 48°19'54" 

P J Engenharia – EIRELI – Residencial Jatobá 24061 9,11 13/09/2020 01°22'31" 48°19'25" 

Distribuidora Santa Maria LTDA 23838 4,62 18/10/2020 01°22'21" 48°21'08" 

EXMAM Exportadora de Madeiras Amazônica 24966 4,80 18/10/2020 01°21'58" 48°19'09" 

Facchini S.A 30368 4,00 10/11/2021 01°22'07" 48°19'09" 

Água Universal Eireli – EPP 22941 100,00 16/11/2021 01°21'19" 48°20'42" 

Inst. Francis. Perez – Hospital Divina Provid. 23531 400,00 26/12/2021 01°21'37" 48°20'34" 

Protende Sistemas e Métodos de Construção 45131 - 29/05/2019 01°27'35" 48°17'60" 

Eco Foods Indústria e comércio de alimentos 1403 5,00 26/09/2022 01°23'01" 48°20'02" 

Omega Construtora e Incorporadora EIRELI 32610 - 17/11/2019 01°22'25" 48°20'55" 

Votorantim Cimentos N NE S.A 16686 4,20 23/11/2022 01°23'26" 48°21'16" 

Amazon Green Comércio e Export. de madeiras 9575 2,08 11/12/2022 01°19'53" 48°19'41" 

Indústria e comércio de espumas e colchões 30551 42,00 19/12/2022 01°21'55" 48°21'49" 

A. V. Pereira e CIA LTDA – EPP 8043 28,00 24/01/2023 01°21'41" 48°21'02" 
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Requerente 
Número 

do 
processo 

Vazão 
(m³/dia) 

Validade Latitude Longitude 

Transportadora de armazenagem ZILLI LTDA 43547 3,5 28/01/2023 01°22'33" 48°21'09" 

BAMAQ Bandeirantes máquinas e equipamentos 32713 5,0 04/03/2023 01°22'00" 48°19'51" 

Protende sistemas e métodos de Construção 38699 4,0 06/05/2023 01°27'35" 48°17'59" 

V Lucia de Souza Pimentel – FLASH Motel 1710 3,15 06/05/2023 01°22'06" 48°19'49" 

COSANPA – Companhia de Saneamento – 
Loteamento COHAB – Marituba 1 

1704 2.200 01/03/2019 01º22’34,57” 48º19’56,80” 

Fonte: SEMAS, 2019. 

Notas: * Localizado no bairro Almir Gabriel, conhecido como Che Guevara; ** Localizado no bairro Beija Flor 

Considerando todos esses dados, verifica-se que diariamente são explotadas 

quase 19.000 m³ para diversas finalidades como o abastecimento público e o uso 

industrial. A COSANPA – Companhia de Saneamento do Pará é responsável pela 

captação de boa parte das águas outorgadas no município e seus pontos estão em 

localizações distintas. Um dos pontos assinalado com o símbolo (*) na Tabela 19 localiza-

se no bairro Almir Gabriel (também conhecido como Che Guevara) e conta com dois 

poços tubulares com profundidades de 274 m e 273 m, possui estrutura que isola o poço 

e o reservatório. Outro ponto está localizado no bairro Beija Flor com 284 m de 

profundidade está assinalado na Tabela 19 pelo símbolo (**). Existe ainda um ponto de 

captação no bairro Santa Lúcia situado a cerca de 100 metros do Aterro Sanitário. 

Com relação a água superficial, verifica-se por meio da análise do banco de dados 

mostrado na Tabela 20 que há somente pontos outorgados de lançamento de efluentes 

nos principais rios do município. Somados, os pontos de lançamento acumulam uma 

vazão de 4.159 m³/dia e dentre os maiores usuários para essa finalidade estão alguns dos 

principais empreendimentos imobiliários no município como os grandes condomínios.  
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Tabela 20 – Outorgas para lançamento de efluentes no município de Marituba. 

Requerente 

Número 
do 

processo 

Vazão 
(m³/dia) 

Validade Latitude Longitude 

Direcional Diamante Empreend. Imobiliários 31798 1012,50 22/12/2018 01°21'26" 48°19'12" 

Direcional Engenharia S.A 15093 544,32 01/11/2018 01°20'40" 48°20'34" 

Ômega Construtora e Incorporadora EIRELI 34256 84,72 06/12/2019 01°22'24" 48°20'50" 

Londres Incorporadora LTDA 18798 611,00 11/12/2021 01°21'33" 48°21'26" 

FGR Urbanismo Belém S.A 1258 283,52 30/06/2020 01°20'45" 48°17'51" 

Associação de amigos do Bella Cittá Total Ville 20028 1012,50 08/11/2022 01°21'26" 48°19'12" 

Londres Incorporadora LTDA 18798 611,00 08/01/2022 01°21'33" 48°21'26" 

Fonte: SEMAS, 2019. 

O mapa da Figura 42 espacializa todos os pontos outorgados identificando as 

captações subterrâneas e os pontos de lançamento. Praticamente todos os pontos estão 

situados na porção urbana de Marituba havendo três áreas de concentração. A primeira 

área de concentração localizada no leste do município e está próximo a alça viária. Nessa 

região estão situadas algumas das indústrias e estabelecimentos de serviços de Marituba 

cujas outorgas são geralmente de baixa vazão. Próximo a fábrica da Ambev encontra-se 

um ponto de lançamento de efluente no Rio Mocajatuba. Já a segunda área de 

concentração situa-se na porção central do município e também contempla outorgas de 

baixa vazão que atendem condomínios, comércios e indústrias. Por fim, a terceira e última 

área, localizada no oeste municipal é composta basicamente por outorgas de atendimento 

a condomínios e estabelecimentos do setor de serviço.  

Especificamente em relação as outorgas de lançamento, a figura também mostra 

que todas estão situadas ao norte da Rodovia, com exceção da localizada no Rio 

Mocajatuba. Tal fato está ligado não só a localização dos usuários para essa finalidade 

como a disponibilidade de água para diluição. Dentre os pontos espacializados, destaca-

se os de alguns condomínios dos bairros Novo Horizonte, Bela Vista e Canaã.  
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Figura 42 – Localização outorgas de captação e lançamento. 
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6.1.4. Caracterização do Uso e Cobertura da Terra 

O município de Marituba está situado no Bioma Amazônia e sua cobertura vegetal 

nativa é constituída basicamente pela Floresta Ombrófila Densa e suas variações. Devido 

a sua localização geográfica próximo a cidade de Belém, as alterações na cobertura da 

terra remontam a dinâmica metropolitana e a construção das rodovias BR-316 e PA-483. 

Conforme pode ser observado nas imagens de satélite de diferentes períodos, a porção 

delimitada hoje como zona urbana de Marituba teve crescimento acelerado de oeste para 

leste.  

 

Figura 43 – Evolução da ocupação urbana em Marituba.  
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As imagens mostram que ainda na década de 1980, a concentração urbana era 

restrita ao que hoje denomina-se como o bairro Centro. Os bairros do entorno central já 

tinham ocupação mas com densidades muito inferiores ao que pode ser observado nos 

dias atuais. Dez anos depois, o crescimento da mancha urbana continuou concentrado na 

porção oeste do município com expansão latitudinal e adensamento dos locais já 

ocupados. Além disso, começaram a surgir as primeiras vias transversais a rodovia BR-

216 nos dois lados da rodovia. Um dos maiores exemplos da expansão desse período foi 

o surgimento do bairro Almir Gabriel (ex-Che Guevara) em uma área que antes era 

repleta de vegetação arbórea.  

A partir dos anos 2000, nota-se um crescimento da ocupação urbana em todos os 

bairros situados a sul da rodovia BR-216. A inauguração da Alça Viária também 

direcionou o surgimento de diversas construções no entorno de seu traçado, o que 

aumentou a densidade dos bairros São João e Uriboca. Nos últimos anos, o lançamento 

de vários condomínios em diferentes áreas da cidade, bem como a expansão da área 

urbana por causa da construção de moradias confirma que a alteração do uso do solo em 

Marituba está diretamente ligada a expansão imobiliária.  

Tal situação, confirma-se quando analisa-se a incipiente participação das 

atividades econômicas que demandam e utilizam faixas de terra, pois ao contrário de 

alguns municípios da RMB como Castanhal, Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel do 

Pará, Marituba não possui atividade agrossilvopastoril expressiva. Os dados históricos da 

Produção Agrícola Municipal do IBGE, indicam pequena produção de culturas temporárias 

e/ou permanentes somente entre os anos 1998 e 2001 e também em 2006. No setor da 

silvicultura também não foram encontradas quantidades expressivas em termos de áreas 

destinadas para esse fim. Na pecuária, Marituba destaca-se apenas na produção de 

codorna e de ovos. Por fim, ao analisar a atividade minerária, verifica-se pequenas áreas 

de minerais não metálicos como areia, argila e saibro, principalmente perto do Rio 

Mocajatuba.  

O mapa da Figura 44 apresenta o uso e cobertura do solo em Marituba, onde 

verifica-se que boa parte do território maritubense encontra-se na área compreendida pela 

Unidade de Conservação de Proteção Integral Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da 
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Amazônia que já possui Plano de Manejo aprovado, provendo indicações de uso, ações e 

atividades permissíveis e restritas em cada zona.  

 

Figura 44 – Cobertura do Solo em Marituba.  
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7. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

7.1. Abastecimento de Água Potável 

7.1.1. Aspectos legais, políticos, institucionais e de gestão dos 
serviços 

No que se refere ao abastecimento de água, o Plano Diretor Participativo do 

Município de Marituba (Lei nº 170/2007) que dispõe sobre o sistema e processo de 

planejamento e gestão do desenvolvimento urbano em seu segundo título no segundo 

capítulo que trata da infraestrutura básica tem-se: 

SEÇÃO Il 

DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Art. 41. O Poder Executivo observará as seguintes diretrizes em relação aos 
recursos hídricos e ao abastecimento de água: 

I. Atribuir a gestão ao Departamento Municipal de Saneamento de Marituba – 
DEMUSA, a ser criado; 

II. Desenvolver alternativas de captação de água para abastecimento urbano, 
inclusive em estreita cooperação com o órgão estadual, a COSANPA – Companhia 
de Saneamento do Pará; 

III. Fomentar o reuso da água para fins menos nobres, tais como descargas, em 
edifícios públicos, escolas e indústrias, formulando programas específicos para 
esta finalidade; 

IV. Impedir a abertura de novos loteamentos em áreas onde não existe água 
canalizada tratada; 

V. Demarcar, recuperar e preservar as fontes e nascentes de água na malha e 
perímetro urbanos; 

VI. Dotar todos os bairros com água encanada de qualidade. 

Já a Lei Municipal n° 306 de 23 de dezembro de 2014, em seu Título II – do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, Capítulo II – do controle ambiental: 
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SEÇÃO III 

DA POLUIÇÃO DAS ÁGUAS 

Art. 88. Cabe ao órgão estadual gestor do meio ambiente conceder a outorga de 
direito de uso de recursos hídricos para empreendimentos e atividades licenciados 
ou autorizados, ambientalmente, pelo Município, nos casos de: 

I – derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo de água para 
consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo produtivo; 

II – extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de 
processo produtivo; 

III – lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou 
gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final; 
e 

IV – outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água 
existente em um corpo de água. 

§ 1º. Para usos de recursos hídricos não sujeitos à outorga ou que independem de 
outorga, deverá ser requerida uma Declaração de Dispensa de Outorga ao órgão 
estadual gestor do meio ambiente, conforme legislação em vigor. 

§ 2º. Cabe ao órgão municipal gestor do meio ambiente orientar o empreendedor 
sobre a necessidade de requerer Outorga de uso de recursos hídricos ou 
Declaração de Dispensa de Outorga, quando couber, nos casos de 
empreendimentos ou atividades licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo 
Município. 

7.1.2. Regulação e fiscalização 

A fiscalização e a regulação dos serviços públicos de saneamento básico em 

Marituba são realizadas pela Agência Reguladora. Para isto existe a ARCON que é a 

Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará. 

No município de Marituba a Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA), é 

responsável pela prestação de serviços de abastecimento de água na maior parte da área 

urbana do Município. O contrato foi firmado entre o Município de Marituba e COSANPA no 

dia 29 de fevereiro de 2012 e tem vigência de 30 (trinta) anos, a partir da sua assinatura, 

portanto até o ano de 2042. Faz parte deste contrato, o convênio firmado entre o Governo 
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do Estado do Pará e a Prefeitura de Marituba para delegação ao Estado para a prestação 

dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a COSANPA. 

Em alguns microssistemas de abastecimento, esta prestação de serviços também 

é realizada pela Prefeitura Municipal, através da SEIDUR (Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano), sem a cobrança de tarifas. 

Segundo o contrato vigente, em relação a prestação de serviços: 

"CLÁUSULA TERCEIRA – DA ÁREA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 A prestação dos Serviços objetos deste CONTRATO abrangerá a área urbana da 
sede do MUNICÍPIO, podendo também contemplar outros aglomerados urbanos, 
nos termos definidos em aditivo contratual.” 

Sendo assim, é de responsabilidade da COSANPA, o serviço de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário em todo o Município de Marituba, sendo a mesma a 

única responsável por este serviço. Desta forma, todos os serviços prestados pela 

Prefeitura Municipal deveriam ser repassados à COSANPA. 

Em relação à remuneração dos serviços, o contrato determina que todos os 

serviços poderão ser tarifados, conforme abaixo: 

“CLÁUSULA OITAVA – DO REGIME DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS, 
FIXAÇÃO, REVISÃO E AJUSTES DA TARIFA 

Pela prestação dos Serviços, a COSANPA faturará e arrecadará as tarifas de água 
e de coleta de esgoto e os preços dos demais serviços. 

8.1 Será tarifário o regime de cobrança dos Serviços. 

8.2 As tarifas e demais preços iniciais serão aqueles praticados pela COSANPA 
quando da assinatura deste CONTRATO. 

8.3 As tarifas e os demais preços serão anualmente reajustados mediante 
instrumento normativo editado pela AGÊNCIA REGULADORA, conforme variação 
de índice que assegure a cobertura das despesas e exploração, das quotas de 
depreciação, a provisão para devedores, a amortização de despesas, a 
remuneração dos investimentos, a incorporação de custos inflacionários, a variação 
de custos não administráveis, tais como, energia elétrica, produtos químicos, 
combustíveis, tributos e eventuais variações nas condições econômico-financeira 
da prestação dos serviços. 
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... 

8.9 A estrutura tarifária ou valor das tarifas e de outros preços poderão ser 
alterados mediante decisão da AGÊNCIA REGULADORA, alteração da legislação 
ou dos regulamentos, sem a necessidade de se formalizar alteração no presente 
CONTRATO.” 

Desta forma, a COSANPA poderá implementar tarifa para todo o serviço prestado 

no município de Marituba, sendo considerado dentro dos seus direitos, o de praticar as 

tarifas e os demais preços fixados para a prestação dos serviços, bem como cobrar dos 

usuários todos os débitos vencidos e não pagos.  

No caso do Município destacam-se os seguintes direitos e obrigações: 

“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS, GARANTIAS E 
OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

11.1 São direitos do MUNICÍPIO: 

a) rever periodicamente e em conjunto com a COSANPA as prioridades 
relacionadas ao objeto deste Contrato, em conformidade com as metas 
estabelecidas no Plano Municipal de Saneamento Básico e suas revisões 
periódicas; 

...  

e) Estabelecer subsídio tarifário para usuários legalmente considerados como de 
baixa renda, arcando com os custos decorrentes. 

... 

11.2 São obrigações do MUNICÍPIO: 

... 

c) Executar previamente todas as obras de infraestrutura necessárias à expansão 
dos Serviços tais como, mas não limitadas a, loteamento, arruamento, meio-fio e 
rede de coleta e esgotamento de águas pluviais. 

c.1 A não execução dessas obras pelo MUNICÍPIO implicará na impossibilidade de 
cumprimento pela COSANPA das metas de expansão. 

d) Coibir o lançamento de águas pluviais e de drenagem do sistema de coleta e 
afastamento dos esgotos sanitários; 
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e) Coibir o uso pelo USUÁRIO de fonte alternativa de abastecimento de água nas 
áreas em que a COSANPA preste o serviço; 

...” 

Em relação aos direitos do Municípios destaca-se a necessidade de revisão das 

prioridades, em conjunto com a COSANPA, principalmente após as metas e objetivos 

deste Plano Municipal de Saneamento Básico. Salienta-se ainda, que atualmente a 

COSANPA não possui nenhum tipo de tarifa social no Estado, sendo o mínimo cobrado 

como 10m3. No  entanto, desde julho de 2005 é aplicado um redutor de 16,52% no valor 

da tarifa vigente para beneficiar os Clientes-Cidadãos da Categoria de Economia 

Residencial, incidente sobre o consumo de até 10m3. 

Nas questões relacionadas às obrigações do Município, destacam-se a 

necessidade de implantação da infraestrutura, como forma de auxiliar as metas de 

expansão propostas para abastecimento de água e esgotamento sanitário. Ressalta-se 

ainda que, no município de Marituba o abastecimento é realizado tanto pela COSANPA, 

que cobra pelo serviço, como pela Prefeitura Municipal, que apenas distribui a água sem 

nenhum tipo de cobrança. Em muitos casos, ocorre a sobreposição dos serviços, e muitos 

usuários preferem a água oriunda da distribuição da Prefeitura Municipal, mesmo sem 

qualidade, pela mesma não possuir tarifa, o que vai contra ao exposto no item (e) das 

obrigações do Município. 

7.1.3. Infraestrutura existente 

Segundo dados obtidos junto a COSANPA, SEIDUR e Estudo Hidrogeológicos 

para a Gestão de Água Subterrânea da Região de Belém/PA, foram levantados os atuais 

poços de abastecimento que atendem o município de Marituba, sendo 06 sistemas de 

responsabilidade da COSANPA (com um total 12 poços), 12 sistemas de 

responsabilidade municipal pela SEIDUR e 19 locados em diversos órgãos. A Figura 45 

ilustra todos os sistemas de abastecimento de água existentes no Município de Marituba, 

de acordo com a sua classificação. 
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Destaca-se que os sistemas operados pela COSANPA apresentam cobrança pelo 

fornecimento e tratamento da água, já os poços de responsabilidade da Prefeitura 

Municipal, apenas realizam a distribuição da água coletada, sem nenhum tipo de 

cobrança. 
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Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Figura 45 – Sistemas de Abastecimento de Água Presentes em Marituba.  

Em relação a falta de água, em questionário aplicado à população local, das 27 

respostas (89,9% do total) informaram que ocorreu falta de água no último ano em 
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diversos bairros (Viver Melhor, Centro, bairro Novo, Santa Lúcia, Bela Vista, Nova União e 

Nova Marituba), como pode ser observado no APÊNDICE III – Questionários. Na Figura 

46 observa-se a relação destas reclamações, verificando-se que em alguns bairros o 

atendimento acontece tanto pela COSANPA como Prefeitura Municipal, o que necessita 

de estudos mais aprofundados de onde exatamente para definição da abrangência do 

sistema de abastecimento, em outros casos, o problema de falta de água está relacionado 

a sistemas individuais, como é o caso do bairro Bela Vista. 

 Neste mesmo questionário citado anteriormente verificou-se que entre notas 

variando de 0 (péssimo) a 5 (excelente) o serviço de abastecimento de água de Marituba 

apresentou nota entre 2 e 3, com reclamações principalmente de falta de qualidade da 

água e da necessidade de expansão da rede de abastecimento. Destaca-se que este 

serviço de abastecimento é compartilhado entre Prefeitura e COSANPA, variando de 

acordo com o bairro. 

Ainda, segundo questões aplicadas durante o seminário de Mudanças Climáticas, 

das 36 pessoas que responderam, 11% informaram que não existe abastecimento de 

água, 25% consideram ruim o abastecimento, 22% consideram suficiente, 39% bom e 

apenas 3% excelente, conforme APÊNDICE IV – Seminário de Mudanças Climáticas. 
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Figura 46 – Locais com reclamações de falta de água  e sistemas de abastecimento 
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A seguir é apresentado um descritivo desses sistemas, de acordo com a sua 

classificação. 

Outros órgãos 

Os sistemas contemplados dentro de outros órgãos são aqueles que abastecem 

exclusivamente um único estabelecimento, como por exemplo, escolas estaduais ou 

municipais, polícia militar, entre outros, conforme listagem na Tabela 21. 

Tabela 21 – Poços locados em órgãos 

Nº Local 

01 Assessoria de Desenvolvimento de Pessoas - ASDEP 

02 Creche Nossa Senhora de Nazaré 

03 Escola Municipal de Ensino Fundamental Dona Mora Guimarães 

04 Escola Municipal de Ensino Fundamental Novo Horizonte 

05 Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena 

06 Escola Municipal Ensino Fundamental Professora Gracinda Peres 

07 Escola Municipal Maestro Carlos Gomes 

08 Escola Municipal Professora Maria 

09 Escola Otilia Rego 

10 Escola Regime de Convênio Ensino Fundamental e Médio Dom Calábria  

11 Escola Regime de Convênio João Newton 

12 Polícia Militar Academia de Polícia Coronel Fontoura 

13 Polícia Militar Academia de Polícia Coronel Fontoura 

14 Polícia Militar Academia de Polícia Coronel Fontoura 

15 Polícia Militar Academia de Polícia Coronel Fontoura 

16 Polícia Militar do Estado do Pará 

17 Polícia Militar do Estado do Pará 

18 Secretaria de Saúde do Estado do Pará - SESPA 

19 Superintendência do Sistema Previdenciário do Estado do Pará - SUSIPE 

Fonte: Adaptado de ANA, 2018 
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Sistemas municipais 

No município de Marituba existem 12 sistemas de abastecimentos, compostos 

apenas por caixas d’água, sem nenhum tipo de tratamento, conforme localizadas na 

Figura 45 e descritas na sequencia.   

1) Sistema São Francisco 

O reservatório elevado do bairro São Francisco está localizado na 4ª rua sem 

número (latitude 1°20’53,75” e longitude 48º20’07,78”), conforme Figura 47.  Possui 

capacidade de 100.000L, abastecendo aproximadamente 15.000 unidades familiares. 

 

Fonte: SEMMA, 2019. 

Figura 47 – Reservatório elevado São Francisco. 

2) Sistema CECON 

O reservatório elevado CECON está localizado no bairro Decouville, na Rua 

Alfredo Calado sem número (latitude 1°22’25,67” e longitude 48º20’05,38”), conforme 

Figura 48. Possui capacidade de 15.000L com abastecimento para 15.000 unidades 

familiares. O sistema possuía um poço com profundidade de 58 metros, no entanto, 

recentemente outro poço foi cavado para sua substituição. 
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Fonte: SEIDUR, 2018. 

Figura 48 – Reservatório elevado CECON. 

3) Mario Couto 

O reservatório elevado da comunidade Mario Couto está localizado na Travessa 

João Marcos sem número, no bairro Decouville (latitude 1°22’46,25” e longitude 

48º19’53,79”), conforme Figura 49.  O sistema possui uma capacidade de 5.000L com 

abastecimento para 1.000 unidades familiares. 

 
Fonte: SEIDUR, 2018. 

Figura 49 – Reservatório elevado Mario Couto. 
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4) Sistema Uriboca 

O reservatório elevado Uriboca está localizado na Rua Nova Uriboca sem número 

(latitude 1°22’20,87” e longitude 48º21’02,59”), conforme Figura 50.  Possui uma 

capacidade de 6.000L, com abastecimento para 3.000 unidades familiares. 

 
Fonte: SEIDUR, 2018. 

Figura 50 – Reservatório elevado Uriboca. 

5) Sistema Santa Clara I 

O reservatório elevado da comunidade Santa Clara está localizado no bairro de 

mesmo nome, Avenida Paula Roberta sem número (latitude 1°23’32,8” e longitude 

48º18’50,1), conforme Figura 51. Abastece 400 unidades familiares e possui uma 

capacidade de 20.000L. 
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Fonte: SEMMA, 2019. 

Figura 51 – Reservatório elevado Santa Clara I 

6) Sistema Santa Clara II 

O reservatório elevado da comunidade Santa Clara está localizado no bairro de 

mesmo nove (latitude 1°23’37,0” e longitude 48º19’16,2), conforme Figura 52. Abastece 

aproximadamente 250 unidades familiares, com uma capacidade de 16.000L. 

 
Fonte: SEIDUR, 2018. 

Figura 52 – Reservatório elevado Santa Clara II 

mailto:envex@envexengenharia.com.br
http://www.envexengenharia.com.br/


 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Marituba 
Produto 3 – Diagnóstico do Saneamento Básico 

 
 

 
EnvEx Engenharia e Consultoria Ltda CNPJ 08 .418.789/0001-07  

Rua Doutor  Jorge  Meyer  F i lho,  93 –  Jard im Botânico |  CEP 80.210 -190  |  Cur i t iba –  PR 
Tel :  (41)3053 -3487|  envex@envexengenhar ia .com.br  |  www.envexengenhar ia .com.br  

 

154 

7) Sistema São João 

O reservatório elevado São João localiza-se na rua Angelin, no bairro São João 

(latitude 1°22’46,50” e longitude 48º21’41,10”), conforme Figura 53. Abastece 

aproximadamente 500 unidades familiares com capacidade de 15.000L. 

 
Fonte: SEIDUR, 2018. 

Figura 53 – Reservatório elevado São João. 

8) Santa Lucia 

O reservatório elevado Santa Lucia está localizada na Rua Alfredo Calado sem 

número, no bairro Decouville. Abastece 3.000 unidades familiares com uma capacidade 

de 10.000L. 
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Figura 54 – Reservatório  elevado Santa Lucia 

9) Sistema Japão 

O reservatório elevado Japão localiza-se na Rua Santa Tereza D’Ávila, bairro 

Decouville (latitude 1º22’25,8” e longitude 48º 19’40,9”), conforme Figura 55. Possui 

capacidade de 5.000L com abastecimento para cerca de 1.000 unidades familiares. 

 
Fonte: SEMMA, 2019 

Figura 55 – Reservatório elevado Japão 
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10) Sistema Beira Rio 

O reservatório elevado Beira Rio está localizado no bairro Santa Lucia (Figura 56), 

com capacidade de 25.000L e abastecimento para cerca de 3.000 unidades familiares. 

 
Fonte: SEMMA, 2019 

Figura 56 – Reservatório elevado Beira Rio 

11) Sistema Campina Verde 

O reservatório elevado Campina Verde (Figura 57), localiza-se na rua 2 de Junho, 

bairro Uriboca (latitude 1º 23’ 14,3” e longitude 48º 20’ 28,0”). O sistema possui 

capacidade de 10.000L e abastecimento para apenas 300 unidade familiares. 
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Fonte: SEMMA, 2019 

Figura 57 – Reservatório elevado Campina Verde 

12) Sistema Antônio B. Falcão 

Os reservatórios elevados Antonio B. Falcão estão localizados na Rua Antônio 

Bezerra Facão, bairro Decouville (latitude 1º 22’ 04,7” e longitude 48º 20’ 02,8”), conforme 

Figura 58. Abastece cerca de 1.000 unidades familiares e possui capacidade de 5.000L. 

 

Figura 58 – Reservatórios elevados Decouville 
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Sistemas de responsabilidade da COSANPA 

Os sistemas de responsabilidade da COSANPA perfazem um total de 21, todos 

com tratamento de cloro e cobrança pelo uso da água.  Nestes sistemas, segundo 

informações da própria COSANPA, não são relatados problemas ou paralizações nos 

serviços de abastecimento de água, apenas para manutenção de rede e dos poços. A 

seguir são apresentadas as descrições para alguns desses sistemas. 

1) Sistema Centro 

O Sistema Centro conta com dois poços e sistema de desinfecção. Este sistema 

abastece o bairro central de Marituba e o bairro Boa Vista. A caixa d’água do bairro 

Centro pode ser observada na Figura 59.  

 
Fonte: SEIDUR, 2018. 

Figura 59 – Caixa d’água do sistema matriz da COSANPA. 
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Fonte: GOOGLE EARTH, 2018. 

Figura 60 – Reservatório apoiado do sistema matriz. 

Segundo informações da COSANPA, os poços possuem funcionamento de 12 

horas/dia com vazão média de 331 m3/h, e de 200 m3/h, no entanto, o abastecimento 

ocorre 24 horas por dia. A capacidade do reservatório apoiado é de 850 m3 e do 

reservatório elevado de 500 m3. A Figura 60 apresenta o reservatório apoiado do sistema 

matriz, sendo este o sistema mais antigo de Marituba.  

No mês de maio de 2019 o Sistema Centro possuía 5.202 ligações, sendo 3.153 

ativas e 2.049 inativas (entre cortadas e suprimidas). Este sistema é dividido em Centro 

(77,7% das ligações), Residencial Cittá Maris (18,1% das ligações) e Residencial Jardins 

dos Eucaliptos (4,2% das ligações).  

2) Sistema COHAB 

O sistema COHAB conta com 2 poços, porém um deles encontra-se desativado. O 

sistema também uma estação de tratamento (Figura 61), com aerador, 4 tanques para 

filtração da água e sistema de cloração por pastilha, mas existe projeto para substituição 

por cloro gás. A ETA possui uma capacidade de tratamento de 220 m3/h. O sistema conta 

com dois reservatório um apoiado com capacidade de 700m3, e dois elevados (Figura 61), 

de capacidades de 500m3 e 400 m3. O funcionamento do sistema é de apenas 19 horas 

diárias com vazão média de 132 m3/h, mas com abastecimento 24 horas por dia. 
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Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria, 2018. 

Figura 61 – ETA COHAB. 

 
Fonte: SEIDUR, 2018. 

Figura 62 – Caixas d’água COHAB. 

Durante maio de 2019, o Sistema COHAB apresentava 1.093 ligações ativas e 484 

ligações inativas (cortadas, suspensa parcialmente ou suprimida). Este sistema atende os 

seguintes conjuntos: COHAB (49,2%), Conjunto Albatroz I (15,2%) Conjunto Albatroz II 

(8,9%) e Conjunto Jardins dos Pardais (26,7%). 
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3) Sistema Beija Flor 

O sistema Beija Flor atende o bairro Beija-Flor e a Comunidade São Pedro 

(Agrovila), conta com três poços, sistema de cloração por pastilha, sistema de 

bombeamento e reservatório elevado (Figura 63). No momento da vistoria, agosto de 

2018, estava em construção um dos poços, com prazo de execução de 12 meses. Existe 

projeto para a ampliação do sistema com a construção de uma ETA. 

Atualmente o sistema opera por 21 horas diárias, com vazão média de 166 m3/h, 

mas abastecimento de 24 horas por dia. O reservatório elevado possui uma capacidade 

de 500 m3. 

 
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria, 2018. 

Figura 63 – Sistema Beija Flor. 

Segundo informações da própria COSANPA, no mês de maio de 2019, este 

sistema contava com 1.593 ativas e mais 115 inativas, totalizando 1.708 ligações. A 

Comunidade São Pedro representa apenas 16,5% do abastecimento deste sistema, 

enquanto os demais 83,5% corresponde ao bairro Beija-Flor. 

4) Sistema Almir Gabriel 

Este sistema atende o bairro Almir Gabriel, conta com 2 poços, porém um deles 

ainda não encontra-se em operação por problemas no conjunto moto-bomba. Também 
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possui uma Estação de Tratamento de Água (ETA), a qual possui aerador, 4 tanques de 

filtragem, um reservatório apoiado com capacidade de 970 m³, sistema de bombeamento, 

sistema de cloração por gás e reservatório elevado com capacidade de 700 m³ (Figura 

64). Conta ainda com um by-pass, podendo operar diretamente do poço para a cisterna 

sem passar pela ETA, a qual possui uma capacidade de tratamento de 500 m3. 

Apesar de o abastecimento ocorrer 24 horas por dia, o sistema tem funcionamento 

de apenas 8 horas diárias com vazão média de 197 m3/h. 

 
 

Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria, 2018. 

Figura 64 – Aerador e filtros (A) e Reservatório Elevado (B) do sistema Almir Gabriel. 

Este sistema atende apenas o bairro Almir Gabriel, também conhecido como Che 

Guevara, no mês de maio de 2019 eram 1.602 ligações, das quais apenas 672 

encontravam-se ativas e 930 inativas (925 cortadas e 5 suprimidas). 

5) Novo Horizonte 

O sistema Novo Horizonte atende parte dos bairros Nova União, Bairro Novo e 

Novo Horizonte. Este sistema possui apenas 01 poço, além de uma estação de 

tratamento composta por aerador, 3 filtros, reservatório apoiado (capacidade de 970 m3), 

sistema de bombeamento e reservatório elevado, com capacidade de 700 m3 (Figura 65). 

O sistema não possui cloração e nem previsão de ampliação. A capacidade do tratamento 

da ETA é de 220 m3/h. O funcionamento diário deste sistema é de 10 horas, com 

abastecimento 24 horas por dia e vazão média de 200 m3/h. 

A B 
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Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria, 2018. 

Figura 65 – Aerador e filtros (A) e Reservatório Elevado (B) do sistema Novo Horizonte. 

O Sistema Novo Horizonte, contava em maio de 2019 com 1.478 ligações, das 

quais apenas 452 permanecem ativas e 1.026 inativas, cortadas ou suprimidas. O Bairro 

Novo corresponde ao maior abastecimento deste sistema, 64%, seguido pelo Novo 

Horizonte 34,6%, enquanto o bairro Nova União corresponde apenas a 1,4% ou 22 

ligações. 

6) Viver Melhor 

O Sistema Viver Melhor atende ao residencial de mesmo nome, conta com dois 

poços (Figura 66), os quais estão projetados para trabalhar em sistema de revezamento. 

No entanto, atualmente apenas um dos poços  encontra-se em operação durante 6 horas 

por dia, enquanto o projetado era 3 horas por dia por poço e vazão de 164 m3/h. Estima-

se que o segundo poço entre em operação em breve. O Sistema Viver Melhor conta com 

4.003 ligações, das quais 3.236 permanecem ativas e apenas 767 foram cortadas 

(inativas). 

A B 
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Figura 66 – Reservatório do Residencial Viver Melhor 

 Quadro funcional COSANPA 

Além da estrutura citada acima, a COSANPA conta ainda com o quadro funcional 

apresentado na tabela abaixo, locados na Unidade de Negócios BR – UNBR, unidade que 

atua no município de Marituba. 

Tabela 22 – Quadro funcional da COSANPA na UNBR 

Lotação Função 
Número de 

funcionários 

UN-BR Gestor 01 

UN-BR Coordenadoria Administrativa 

Motorista 04 

Agente Administrativo 01 

Operador de Estação de Água 01 

Coordenador de Vendas 01 

UN-BR Coordenadoria Clientes 
Coorporativos 

Coordenador Corporativo 01 

UN-BR Coordenadoria Técnica 

Agente de Operação 04 

Auxiliar Operacional  07 

Coordenador Técnico 01 

Encanador 07 

Engenheiro 01 

Operador de Estação de Água 47 

Supervisor de Equipe I 01 

Técnico Industrial  01 
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Lotação Função 
Número de 

funcionários 

UN-BR Coordenadoria de Vendas 

Agente Comercial 06 

Agente Administrativo 08 

Atendente Comercial 01 

Castrista Comercial  02 

Estagiária 03 

UN-BR Coordenadoria Administrativa Coordenador Administrativo 01 

 Agente Administrativo 02 

Total de Funcionários 101 

Fonte: COSANPA, 2019. 

7.1.4. Receitas Operacionais e Despesas de Custeio e Investimentos 

Segundo dados obtidos com a COSANPA, em março de 2018 o total das despesas 

com os serviços de água e esgoto foi de R$ 384.775,75. Já o faturamento bruto com os 

sistemas de abastecimento de água foi de R$ 262.548,82. Já para os sistemas de 

abastecimento de água operados pela prefeitura de Marituba, não ocorre a cobrança para 

a população dos serviços prestados. 

Ainda segundo informações da COSANPA, a tarifa praticada hoje é de R$ 24,86 

para a água, segundo tabela tarifária válida desde setembro de 2018, valor este referente 

a categoria R1 (Residencial (R) – casa, apartamento ou quarto com ocupação 

independente, dotados de instalações de água/esgoto privativas ou comuns; Subcategoria 

R1 – Imóvel tipo barraco, em madeira de 2ª, enchimento ou alvenaria sem reboco, de 

construção simples, dotado com até três pontos de utilização de água e com até três 

compartimentos. Demais categorias, apresentam valores diferentes, conforme 

apresentado na Tabela 23. 
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Tabela 23 – Tarifas praticadas pela COSANPA, a partir de setembro de 2018 

Categoria Subcategoria 
Quantidade 

(m
3
) 

Valor água 
(R$) 

Valor esgoto 
(60% do valor 
da água) (R$) 

Água + Esgoto 
(R$) 

Residencial 

R1 10 24,86 14,92 39,78 

R2 20 60,50 36,30 96,80 

R3 30 108,40 64,94 173,18 

R4 40 161,92 97,15 259,07 

Comercial 

C1 10 74,47 44,68 119,15 

C2 25 213,90 128,34 342,23 

C3 50 446,27 267,76 714,03 

C4 75 678,65 407,19 1.085,83 

Industrial 

I1 10 92,95 55,77 148,72 

I2 25 271,48 162,89 434,37 

I3 50 269,03 341,42 910,45 

I4 75 866,58 519,95 1.386,53 

Público 

P1 10 74,47 44,68 119,15 

P2 25 213,90 128,34 342,23 

P3 50 446,27 267,76 714,03 

P4 75 678,65 407,19 1.085,83 

Fonte: COSANPA, 2019. 

Com o objetivo de aumentar a cobertura de abastecimento de água tratada, de 

coleta e tratamento de esgoto, e de coleta e destinação adequada de resíduos sólidos, os 

investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) são disponibilizados 

aos municípios. Segundo o Ministério do Planejamento em 2018 as obras e investimentos 

de saneamento em Marituba são: 

1) Ampliação do SAA na Sede Municipal – Setor Beija-Flor. Órgão responsável: 

Ministério das Cidades. Investimento previsto: R$ 17.380.941,70. Estágio: em obras. Data 

de referência: 31 de dezembro de 2017. Executor: Estado. 

2) Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia para Abastecimento de água 

no Município de Marituba. Órgão responsável: Ministério das Cidades. Investimento 

previsto: R$ 925.863,91. Estágio: em execução. Data de referência: 31 de dezembro de 

2017. Executor: Estado. 
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3) Ampliação e Modernização do SAA na R.M de Belém – Ananindeua, Marituba, 

Belém – PA. Órgão responsável: Ministério das Cidades. Investimento previsto: R$ 

148.952.628,65. Estágio: em obras. Data de referência: 31 de dezembro de 2017. 

Executor: Estado. 

4) Implantação do SAA na Ocupação Che Guevara – Bairro Almir Gabriel – 

Marituba – PA. Órgão responsável: Ministério das Cidades. Investimento previsto: R$ 

4.928.772,42. Estágio: concluído. Data de referência: 31 de dezembro de 2017. Executor: 

Estado. 

7.1.5. Deficiência de Infraestrutura 

Nota-se pela Figura 45 que alguns bairros não contam com sistemas de 

abastecimento de água. Sendo assim, a população tem que recorrer à perfuração de 

poços rasos para consumo nas residências como é o caso do bairro Riacho Doce. 

Além disso, nota-se que alguns sistemas de abastecimento, principalmente os 

municipais, possuem apenas um poço para obtenção da água, o que ocasiona em 

períodos de manutenção a falta de água que segundo a população local chega a durar 

diversos dias. Como nestes poços também não existem tratamento, a qualidade da água 

que é distribuída nem sempre apresenta uma boa qualidade. Esta afirmação pode ser 

confirmada pelas respostas obtidas com o questionário (APÊNDICE III – Questionários), 

onde são verificadas diversas reclamações relacionadas a ocorrência de falta de água no 

último ano e também a má qualidade da água distribuída. 

7.2. Esgotamento Sanitário 

7.2.1. Aspectos legais, políticos, institucionais e de gestão dos 
serviços 

No que se refere ao esgotamento sanitário, o Plano Diretor Participativo do 

Município de Marituba de 2007 (Lei n° 170/2007) que dispõe sobre o sistema e processo 
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de planejamento e gestão do desenvolvimento urbano em seu segundo título e segundo 

capítulo que trata da infraestrutura básica tem-se: 

SEÇÃO I 

DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Art. 36. O Poder Executivo observará as seguintes diretrizes em relação ao 
esgotamento sanitário: 

I. Implantar o projeto de tratamento do esgoto doméstico com atendimento de toda 
a população do Município, inclusive nos novos loteamentos e chácaras, incluindo-
se a construção de ETE no Município; 

II. Fiscalizar e coibir, após a implantação, as ligações de esgoto, impedindo que as 
mesmas se façam nas redes de águas pluviais; 

III. Fiscalizar e coibir a ligação de água pluvial nas redes de esgoto a serem 
implantadas; 

IV. Incentivar a adoção de metodologias alternativas e autossustentáveis para o 
tratamento de esgoto individual e em pequenas comunidades. 

Já a Lei Municipal n° 306 de 23 de dezembro de 2014, em seu Título II – do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, Capítulo II – do controle ambiental: 

SEÇÃO III 

DA POLUIÇÃO DAS ÁGUAS 

Art. 83. Os efluentes de qualquer atividade somente poderão ser lançados direta ou 
indiretamente nas águas interiores, superficiais ou subterrâneas e nos coletores de 
água, desde que obedeçam aos padrões de emissão estabelecidos em legislação 
específica, federal, estadual e municipal. 

Art. 84. Os lançamentos de efluentes não poderão conferir aos corpos receptores 
características em desacordo com os critérios e padrões de qualidade de água em 
vigor. 

Art. 85. Os empreendimentos e atividades efetivas ou potencialmente poluidoras e 
de captação implementarão programas de monitoramento de efluente e da 
qualidade ambiental em suas áreas de influência, previamente estabelecidos ou 
aprovados pelo órgão ambiental competente. 

§1º. A coleta e análise dos efluentes líquidos deverão ser baseadas em 
metodologias aprovadas pelo órgão municipal gestor do meio ambiente. 
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§2º. Os técnicos do órgão municipal gestor do meio ambiente terão acesso a todas 
as fases de monitoramento que se refere o “caout” deste artigo, incluindo 
procedimentos laboratoriais. 

Art. 86. Com vistas a impedir a poluição das águas, fica vedado: 

I – às indústrias, ao comercio e aos prestadores de serviços, depositarem ou 
encaminharem a qualquer corpo hídrico, os resíduos provenientes de suas 
atividades, em desobediência aos regulamentos vigentes; 

II – lançar condutos de águas servidas ou efluente cloacal ou resíduo de qualquer 
natureza nos corpos hídricos; 

III – lançar nos mananciais produtos químicos que possam comprometer a 
qualidade da água; 

IV – lançamento de esgoto sanitário em quaisquer corpos d’água, sem prévio 
tratamento, que permita sua disposição final sem oferecer riscos à saúde humana e 
ao meio ambiente. 

7.2.2. Regulação e fiscalização 

No município de Marituba a Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA), é 

responsável pela prestação de serviços de esgotamento sanitário na área urbana do 

Município. O contrato foi firmado entre o Município de Marituba e COSANPA no dia 29 de 

fevereiro de 2012 e tem vigência de 30 (trinta) anos, a partir da sua assinatura, portanto 

até o ano de 2042. Faz parte deste contrato, o convênio firmado entre o Governo do 

Estado do Pará e a Prefeitura de Marituba para delegação ao Estado para a prestação 

dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a COSANPA. 

Maiores informações sobre este contrato são apresentadas no item 7.1.2. 

A fiscalização e a regulação dos serviços públicos de saneamento básico em 

Marituba são realizadas pela Agência Reguladora. Para isto existe a ARCON que é a 

Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará. 

7.2.3. Infraestrutura existente 

Em Marituba apenas alguns condomínios e residenciais são atendidas com 

serviços de coleta e tratamento de esgotos. Segundo informado pela COSANPA, desde 
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janeiro de 2012 até março de 2018 não havia rede de esgoto em Marituba. Nota-se que 

este dado está discrepante com o que se observa na realidade, pois existem condomínios 

atendidos por rede de esgoto. Segundo informações da Prefeitura, existem 6 Estações de 

Tratamento de Esgoto (ETE) localizadas apenas em condomínios, sendo eles: Cidade 

Jardins, Miriti, Cittá Maris, Conjunto Salinas,  Soure e Algodoal), Viver Melhor e Almir 

Gabriel. A seguir serão descritos os sistemas existentes de esgotamento sanitário para o 

município de Marituba, a localização destas estações são apresentadas na Figura 71, 

com destaque para os locais onde ocorre a coleta de esgoto sanitário. 

ETE Miriti 

O Residencial Condomínio Miriti, localizado em Marituba possui cerca de 3,8 

quilômetros quadrados de área e conta com um sistema de coleta e tratamento de 

efluentes gerados. Por ser um condomínio recente, ainda existem poucas casas 

instaladas no local. A Figura 67 apresenta a Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) 

para esta localidade. Há um sistema de gradeamento, reatores anaeróbios onde ocorre a 

decomposição da matéria orgânica e tanque de lodo. 

  
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria, 2018. 

Figura 67 – ETE Miriti. 
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ETE Cittá Maris 

O Residencial Condomínio Cittá Maris, localizado em Marituba possui cerca de 

56.200 metros quadrados de área, com 7 torres e 40 apartamentos por torre e conta com 

um sistema de coleta e tratamento de efluentes gerados. A Figura 68 apresenta a Estação 

de Tratamento de Esgotos (ETE) para esta localidade. Há um sistema de gradeamento, 

caixa de areia, sistema de bombeamento, 4 reatores anaeróbios onde ocorre a 

decomposição da matéria orgânica, 2 filtros de decantação e tanque de lodo. O efluente 

da ETE é lançado no rio Mocajatuba. O biogás produzido nos reatores anaeróbios é 

tratado no local. O lodo de esgoto é seco, armazenado no tanque de lodo e enviado para 

o aterro sanitário a cada aproximadamente três meses. 

  
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria, 2018. 

Figura 68 – ETE do Condomínio Cittá Maris. 

ETE Salinas, Soure e Algodoal 

Este conjunto é composto por três condomínios: Soure, Salinas e Algodoal, 

possuindo cerca de 2.000 unidades habitacionais de padrão médio. O conjunto possui 

uma estação de tratamento de esgoto própria, conforme apresentado na Figura 69. 
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Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria, 2018. 

Figura 69 – ETE Salinas, Soure e Algodoal 

ETE Viver Melhor 

O Conjunto Viver Melhor é o maior do Município de Marituba, com cerca de 4.000 

unidades habitacionais e 20.000 habitantes, sendo o mesmo do Programa Minha Casa 

Minha Vida. A Figura 70 apresenta a Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) que 

atende a comunidade Viver Melhor, única estação operada pela COSANPA, desde março 

de 2018. 

  
Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria, 2018. 

Figura 70 – ETE Viver Melhor – COSANPA. 
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ETE Cidade Jardins 

Esta estação de tratamento atende a dois condomínios, Jardim Marcela e Reserva 

Jardins. No entanto, não foram possível obter maiores informações sobre este sistema. 

ETE Almir Gabriel 

Esta estação de tratamento de esgoto encontra-se desativada no momento, 

destacando-se que também não teve um início de operação. 
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Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria, 2018. 

Figura 71 – Resumo dos sistemas de Esgotamento Sanitário de Marituba. 
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7.2.4. Receitas Operacionais e Despesas de Custeio e Investimentos 

De acordo com a COSANPA, até o mês de março de 2018 não havia cobrança de 

tarifa para os serviços de esgotamento sanitário prestados, uma vez que não existiam 

sistemas de esgotamento sanitário operados pela COSANPA em Marituba. Isto é 

evidenciado pelo valor de zero registrado desde 2012 no valor de faturamento de esgoto. 

Segundo dados obtidos com a COSANPA, em março de 2018 o total das despesas 

com os serviços de água e esgoto foi de R$ 384.775,75. O faturamento bruto com os 

sistemas de esgotamento sanitário foi de R$ 0,00. Já no mês de abril de 2018, início da 

operação da ETE Viver Melhor pela COSANPA, o faturamento bruto com os sistemas de 

esgotamento sanitário foi de R$ 35.083,67. 

Segundo informações da própria COSANPA, o valor para serviços de esgotamento 

sanitário é de R$ 14,92, o que corresponde a 60% da tarifa de água, nas mesmas 

categorias, R1 (Residencial (R) – casa, apartamento ou quarto com ocupação 

independente, dotados de instalações de água/esgoto privativas ou comuns; Subcategoria 

R1 – Imóvel tipo barraco, em madeira de 2ª, enchimento ou alvenaria sem reboco, de 

construção simples, dotado com até três pontos de utilização de água e com até três 

compartimentos. Demais categorias, apresentam valores diferentes. 

7.2.5. Deficiências de infraestrutura 

Os principais problemas relacionados ao esgotamento sanitário no município estão 

relacionados às áreas não atendidas com rede coletora de esgotos, que podem ocasionar 

a disposição irregular a céu aberto, em corpos hídricos e nas galerias pluviais. A maioria 

dos bairros de Marituba não possui rede coletora de esgotamento sanitário. Apenas os 

condomínios novos estão com a exigência ambiental de construção de Estações de 

Tratamento de Esgotos (ETEs) em seus empreendimentos. 

Isto fica evidenciado nas respostas do questionário aplicado à população que pode 

ser observado no APÊNDICE III – Questionários, quando perguntados se existem pontos 

de lançamento de esgoto a céu aberto / rios, das 27 pessoas que responderam, 63% 

assinalaram que sim. Em diversos bairros e comunidades é verificado este lançamento de 
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esgoto, como aponta a questão número 11 do referido questionário. Além disso, quando 

perguntados se quando o tempo está seco, é possível sentir o cheiro de esgoto em algum 

local no município, 59,3% das respostas apontaram que sim, para diversos bairros de 

Marituba. 

No questionário aplicado à população de Marituba durante o Seminário de 

Mudanças climáticas disponível no APÊNDICE IV – Seminário de Mudanças Climáticas, 

das 35 pessoas que responderam à questão sobre o tratamento de esgotos 43% dos 

entrevistados assinalaram que não tem nenhum tipo de tratamento, 46% que é ruim, 11% 

que é suficiente, não havendo nenhuma resposta boa ou excelente. Ainda dentre as 

respostas, verifica-se que das 36 pessoas que responderam, 5% apontam que não tem 

drenagem (coleta) de esgoto, 14% suficiente e 5% bom, não havendo respostas 

excelentes. Já em relação a descrição dos principais problemas existentes no município, 

18 respostas citam especificamente o esgoto, 4 destes relatam a falta deste tratamento de 

esgoto e um descreve sobre a falta de informação sobre o destino deste efluente. Os 

problemas com esgoto também foram relatados em pregunta relacionada ao problema 

socioambiental influenciando negativamente, onde 5 das respostas apontam para isto, 

além de uma que  descreve sobre o lançamento de efluente nos cursos de água da 

região. Em relação aos desejos para Marituba, das 20 respostas analisadas, três delas 

citam especificamente a rede de tratamento de esgotos. 

Em diversos bairros de Marituba, durante a visita técnica foram observados 

problemas de falta de calçada, meio fio e sarjeta. Além, disso a água da chuva fica retida 

em uma espécie de vala a céu aberto onde se acumulam também os dejetos provenientes 

dos esgotos das residências conforme pode ser visualizado na Figura 72, 
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Figura 72 – Esgoto a céu aberto no bairro Almir Gabriel. 

A Figura 73 apresenta um reflexo do que ocorre na região de Marituba onde o 

esgoto proveniente das casas é lançado nas sarjetas e fica acumulado nestes locais. 

Nesta figura também é possível visualizar a tubulação que sai da residência responsável 

pelo despejo das águas residuais. Estes lançamentos ficam retidos na rua a céu aberto o 

que facilita proliferação de mosquitos e de doenças relacionadas a esses transmissores e 

também causam problemas gastrointestinais na população residente, além de contaminar 

o solo, cursos de água e o lençol freático da região. 
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Figura 73 – Esgoto a céu aberto proveniente de residência no bairro Almir Gabriel. 

O lançamento de esgoto a céu aberto se repete em diversas localidades de 

Marituba, como foi observado durante visita técnica no bairro Canãa (Figura 74) e no 

bairro São José (Figura 75). 

 

Figura 74 – Esgoto a céu aberto no bairro Canaã. 
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Figura 75 – Esgoto a céu aberto no bairro São José. 

Nos questionários respondidos pela população (APÊNDICE III – Questionários), 

solicitou-se informar uma nota para o serviço de esgotamento sanitário, variando de 0 

(péssimo) à 5 (excelente), essas notas variaram entre 0 e 1 (63%), apenas 3,7% 

considerou os serviços com nota 4 ou 5. 

7.3. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

7.3.1. Aspectos legais, políticos, institucionais e de gestão dos 
serviços 

O município de Marituba possui Lei específica para a criação de um Calendário de 

coleta de lixo, conforme Lei Municipal nº 341/2016 em seu art. 1º: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o Calendário de coleta 
de lixo no Município de Marituba. 

§1º O calendário a ser instituído deverá conter, além das informações dos dias 
e horas da semana em que será realizada a coleta do lixo, outras informações 
educativas básicas com o sentido de conscientizar a população sobre a melhor 
forma de acondicionar o lixo e fazer a reciclagem. 

Além do calendário de coleta de lixo, é previsto também um calendário de limpeza 

urbana, conforme Lei Municipal nº 342/2016: 
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Art. 2º O calendário a ser instituído deverá conter além das informações do mês, 
dia e hora que será realizada a limpeza, informações educativas básicas com o 
sentido de conscientizar a população sobre a melhor forma de manter limpa sua 
cidade. 

Art. 3º Fica a Administração Municipal autorizada a promover estudos no sentido 
de viabilizar após a 1ª limpeza, a volta desta limpeza em cada Bairro, para que o 
morador se sinta privilegiado em saber quantas vezes no ano a Administração 
Municipal fará a limpeza de seu Bairro. 

Art. 4º A Administração Municipal deverá informar ao público e a Câmara Municipal 
para que ambas as partes fiquem cientes do referido calendário. 

Art. 5º Fica a Administração Municipal autorizada a incluir no calendário municipal 
de limpeza as formas, datas e telefone para coletas programadas de entulhos. 

O município possui também um Calendário Oficial de Eventos para a Semana 

Municipal de Lixo Zero, a ser comemorada, anualmente, na última semana de outubro, 

com os objetivos descritos no art. 2º da Lei Municipal nº 358/2016: 

Art. 2º As comemorações alusivas a Semana Municipal do Lixo Zero têm como 
objetivos: 

I – promover debates entre diversos setores como, instituições, empresas, Poder 
Público, Escolas e Municípios; 

II – fomentar a economia circular; 

III – conscientizar a redução dos resíduos por toda a sociedade; 

IV – proporcionar experiências lúdicas e técnicas; 

V – apoiar e incentivar o cooperativismo; 

VI – oportunizar o lançamento de novidades tecnológicas locais; 

VII – favorecer e contribuir para a redução, reutilização, reciclagem e 
compostagem; 

VIII – incentivar o consumo consciente; 

IX – incentivar a promoção de mutirão de limpeza em parques, praças, ruas, pontos 
turísticos, entre outros pontos da cidade. 

O município conta ainda com uma Lei específica para destinação final de resíduos 

de terceiros conforme exposto na Lei Municipal nº 298/2014: 
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Art. 1º Fica proibido o recebimento de resíduos de qualquer natureza, seja 
domiciliar, industrial, hospitalar ou agrícola, proveniente de outros municípios, em 
aterros sanitários públicos ou privados dentro do município de Marituba, exceto 
naqueles que venham a ser licenciados pelos órgãos ambientais competentes, 
mediante o pagamento da Taxa de Fiscalização Ambiental, a ser instituída por essa 
Lei. 

Parágrafo Único. O disposto neste artigo aplica-se também a operação de 
transbordo no âmbito do Município. 

7.3.2. Regulação e fiscalização 

No município de Marituba a Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Desenvolvimento Urbano (SEIDUR) é responsável pela prestação de serviços de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos do município. Não existe alguma forma de cobrança 

ou de ônus indireto pelo uso ou disposição dos serviços de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos. 

A fiscalização e a regulação dos serviços públicos de saneamento básico em 

Marituba devem ser realizadas pela Agência Reguladora. Para isto existe a ARCON que é 

a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará. 

7.3.3. Infraestrutura existente 

A Tabela 24 apresenta a quantidade de funcionários alocados no manejo de 

resíduos sólidos, segundo a natureza do agente executor. 
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Tabela 24 – Quantidade de trabalhadores alocados no manejo de resíduos sólidos 

 Coleta Varrição Capina Gerenciamento 
Total 

Func. % Func. % Func. % Func. % 

2011 

Público 73 46,5 35 22,3 35 22,3 14 8,9 157 

Privado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 73 46,5 35 22,3 35 22,3 14 8,9 157 

2012 

Público 9 20,9 10 23,3 20 46,5 4 9,3 43 

Privado 10 50,0 10 50,0 0 0 0 0 20 

Total 19 30,1 20 31,8 20 31,8 4 6,3 63 

2014 

Público 71 58,2 8 6,6 37 30,3 6 4,9 122 

Privado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 71 58,2 8 6,6 37 30,3 6 4,9 122 

2015 

Público 49 36,1 41 30,1 41 30,1 5 3,7 136 

Privado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 49 36,1 41 30,1 41 30,1 5 3,7 136 

2016 

Público 20 26,2 16 21,1 36 47,4 4 5,3 76 

Privado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 20 26,2 16 21,1 36 47,4 4 5,3 76 

2017 

Público 113 59,8 41 21,7 30 15,9 5 2,6 189 

Privado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 113 59,8 41 21,7 30 15,9 5 2,6 189 

Notas: * no ano de 2013 não foram apresentadas informações no SNIS sobre Marituba. 

Fonte: SNIS (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 

Segundo dados acima, verifica-se que a maior parcela dos funcionários estão 

locados na coleta, exceção para o ano de 2012, que apresentou uma maior quantidade 

nos serviços de varrição e capina e para o ano de 2016 que quase metade dos 

funcionários estavam locados na capina. Para o ano de 2017 verificou-se um aumento 

significativo de funcionários locados na coleta, aumentando de 20 no ano de 2016 para 

113 no ano de 2017. 

Apenas no ano de 2012, parte do serviço de varrição e capina foi terceirizado, nos 

demais anos, todo o serviço foi por conta da Prefeitura Municipal de Marituba. Destaca-se 

que apenas no ano de 2016 a SEMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) foi a 

responsável pela gestão desses serviços, nos demais anos, incluindo 2017 foi a SEIDUR 

(Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável). 
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7.3.4. Receitas Operacionais e Despesas de Custeio e Investimentos 

Após analisar o panorama geral da limpeza urbana e do manejo dos resíduos 

sólidos no município de Marituba, cabe pormenorizar as arrecadações e as receitas 

relativas a este serviço. 

No município de Marituba não existe taxa de limpeza pública, desta forma todo o 

custeio desse serviço é realizado pela Prefeitura. Segundo informações obtidas no Portal 

da Prefeitura de Marituba, 2018, as despesas com serviços de coleta do lixo urbano e de 

remanejamento e tratamento do lixo são apresentadas na Tabela 25. Segundo dados do 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Estado do Pará (2014), a Região 

Metropolitana de Belém gasta cerca de R$ 38,55/hab. ao ano para coleta, tratamento e 

disposição de resíduos sólidos, o que representaria para Marituba cerca de R$ 4.171.000. 

Tabela 25 – Despesas com serviços de coleta e tratamento do lixo. 

Ano 

Valor pago 

Despesas com serviços de coleta do 
lixo urbano (R$) 

Remanejamento e tratamento do lixo 
(R$) 

2016 121.077,41 – 

2017 318.277,76 1.631,70 

Fonte: Portal da Prefeitura Municipal de Marituba, 2018. 

Segundo dados do Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos do 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, as despesas de serviços de 

limpeza urbana giraram em torno de 3 milhões e 200 mil nos três últimos anos, com 

dados disponíveis (Tabela 26), valor este confirmado pelo Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de Marituba. 
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Tabela 26 – Despesas com serviços de limpeza urbana. 

Ano* 

Despesas 
Despesa Corrente total da 

Prefeitura 

Público Privados Total 
R$ 

R$ R$ R$ 

2012 450.000,00 1.800.000,00 2.250.000,00 -** 

2015 3.211.164,00 – 3.211.164,00 230.146.663,93 

2016 3.211.164,00 – 3.211.164,00 224.070.027,00 

2017 3.211.164,00 - 3.211.164,00 36.582.431,17 

* Notas: no ano de 2011, 2013 e 2014 não foram apresentadas informações no SNIS sobre Marituba, referente a estes 
dados 

** dados não disponibilizados 

Fonte: SNIS (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 

A destinação dos resíduos de serviço de saúde é realizada por empresa privada e 

disposto na cidade de Ananindeua, o custo total desta disposição inclui o tratamento, 

conforme dados apresentado na Tabela 27. 

Tabela 27 – Custos com destinação de resíduos de serviço de saúde 

Ano* Custo anual (R$) 

2011 267.430,80 

2015 381.324,00 

2016 381.324,00 

2017 381.324,00 

* Notas: no ano de 2012, 2013 e 2014 não foram apresentadas informações no SNIS sobre Marituba, referente a estes 
dados 

Fonte: SNIS (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017). 

7.4. Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

7.4.1. Aspectos legais, políticos, institucionais e de gestão dos 
serviços 

No que se refere à drenagem e manejo de águas pluviais, o Plano Diretor 

Participativo do Município de Marituba de 2007 que dispõe sobre o sistema e processo de 
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planejamento e gestão do desenvolvimento urbano em seu segundo capítulo que trata da 

infraestrutura básica tem-se: 

SEÇÃO II 

DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Art. 38º o Poder Executivo observará as seguintes diretrizes em relação à 
drenagem urbana: 

I – garantir a manutenção das várzeas dos igarapés e rios urbanos como áreas de 
preservação, de maneira a suportar as cheias dos córregos sem prejuízos 
humanos; 

II – manter as áreas de preservação permanente destinadas a esta finalidade, 
privilegiando usos compatíveis com os atributos que justificam a preservação, 
como parques lineares, passeios para pedestre, pista de caminhadas e ciclovias; 

III – manter os leitos naturais dos igarapés e rios, principalmente em áreas 
urbanas, evitando-se as canalizações fechadas, construções de barragens e vias 
em cima dos córregos, procedimentos estes que podem provocar enchentes; 

IV – impedir a ocupação das margens por habitações irregulares, com o 
monitoramento e vigilância continuas, além de desenvolver projeto de comunicação 
com as associações de moradores dos bairros e das áreas ribeirinhas para a 
conscientização da importância na manutenção dessas áreas, formando-se assim 
aliados para a vigilância dessas áreas ambientalmente frágeis; 

V – implantar projeto de sistema de drenagem urbana. 

O Quadro 1 apresenta as principais leis relacionadas a drenagem urbana. 
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Quadro 1 – Legislação relacionada à drenagem e manejo de águas pluviais 

Legislação Municipal 

Lei Municipal nº 170 de 25 de 
maio de 2007 

Dispõe sobre Plano Diretor Participativo do Município de 
Marituba, o sistema e o processo de planejamento e gestão 
do desenvolvimento urbano. Marituba. 

Legislação Estadual 

Constituiçao Estadual de 5 de 
outubro de 1989 

Compete ao Estado a defesa, conservação, preservação e 
controle do meio ambiente 

Lei Estadual nº 5630 de 20 de 
dezembro de 1990 

Estabelece normas para a preservação de áreas dos corpos 
aquáticos, principalmente as nascentes, inclusive os “olhos 
d’água”  

Legislação Federal 

Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 
1981 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 
fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências. 

Lei nº 9.433 de 08 de janeiro de 
1997 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o 
Sistema Nacional de Recursos Hídricos. 

Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 
2007 

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
altera as Leis nosº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 
8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 
1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei nº 
6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. 

Decreto nº 7.217 de 21 de junho 
de 2010 

Regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que 
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e 
dá outras providências. 

Lei nº 10.257 de 10 de julho de 
2001 

Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, 
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras 
providências. 

Lei nº 12.608 de 10 de abril de 
2012  

Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - 
PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e 
Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção 
e Defesa Civil - CONPDEC; autoriza a criação de sistema de 
informações e monitoramento de desastres; altera as Leis 
nos 12.340, de 1o de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de 
julho de 2001, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.239, de 
4 de outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 
e dá outras providências. 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2018. 
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7.4.2. Regulação e fiscalização 

No município de Marituba a Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Desenvolvimento Urbano (SEIDUR), é responsável pela prestação de serviços de 

drenagem e manejo de águas pluviais na área urbana do município. Não existe alguma 

forma de cobrança ou de ônus indireto pelo uso ou disposição dos serviços de drenagem 

e manejo de águas pluviais.  

A fiscalização e a regulação dos serviços públicos de saneamento básico em 

Marituba são realizadas pela Agência Reguladora. Para isto existe a ARCON que é a 

Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará. 

7.4.3. Infraestrutura existente 

Sistema de Microdrenagem 

O sistema de microdrenagem é responsável pela captação da água pluvial e sua 

condução até o sistema de macrodrenagem. Em Marituba o sistema de microdrenagem é 

composto pela pavimentação das ruas, meios-fios, sarjetas, bocas de lobo e galerias, 

conduzindo as águas do escoamento superficial através da ação gravitacional até os rios 

inseridos na área urbana do município. 

A maioria dos bairros do município de Marituba não possui sistema ou projeto de 

microdrenagem. A seguir serão detalhados os componentes da microdrenagem existentes 

no município: pavimentação; meios fios, sarjetas, bocas de lobo e galerias. 

A pavimentação existente no município de Marituba pode ser observada na Figura 

76. Nota-se que alguns bairros ainda permanecem sem pavimentação das vias principais, 

o que gera problemas de drenagem das águas pluviais. 

Segundo informações obtidas em SNIS, a taxa de cobertura de vias públicas com 

pavimentação e meio-fio na área urbana de Marituba para o ano de 2015 foi de 4,4%, já 

em 2017 este valor passou para 98%. Este dado precisa ser revisto, dado o grande 

incremento da pavimentação em dois anos. Existe ainda, uma usina de asfalto operada 

mailto:envex@envexengenharia.com.br
http://www.envexengenharia.com.br/


 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Marituba 
Produto 3 – Diagnóstico do Saneamento Básico 

 
 

 
EnvEx Engenharia e Consultoria Ltda CNPJ 08 .418.789/0001-07  

Rua Doutor  Jorge  Meyer  F i lho,  93 –  Jard im Botânico |  CEP 80.210 -190  |  Cur i t iba –  PR 
Tel :  (41)3053 -3487|  envex@envexengenhar ia .com.br  |  www.envexengenhar ia .com.br  

 

188 

pela SEIDUR localizada no bairro Decouville, na rua Estrada da Pireli, número 2314 – 

2364.  

Ainda sobre a pavimentação, este é o terceiro item mais citado como indispensável 

próximo ao local de moradia, atrás apenas de posto de saúde e escola, conforme 

verificado nas respostas dos Formulários aplicados à população (APÊNDICE V). 

A densidade de captações de águas pluviais na área urbana é de 9,0 captações 

por quilômetro quadrado. 
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Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2018. 

Figura 76 – Situação de asfaltamento no Município de Marituba 
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Como exemplo da falta de pavimentação em algumas ruas de Marituba pode ser 

observada a Figura 77, no bairro Riacho Doce. 

 

Figura 77 – Falta de pavimentação no bairro Riacho Doce. 

Em relação ao sistema de drenagem, estes são observados em poucas 

localidades, principalmente nos bairros São João e Almir Gabriel. Na visita de campo 

foram observados em Marituba diversos locais com problemas nos sistemas de drenagem 

existentes como bocas de lobo com deposição de resíduos, sarjetas com vegetação 

existente, falta de meio fio, calçada e sarjeta. Um exemplo disso pode ser visualizado na 

Figura 78 no bairro São José, nesta rua não existe calçada nem meio fio, a sarjeta é 

apenas um trajeto erodido pela ação da água da chuva que escorre até a boca de lobo. 

Este tipo de situação ocasiona a erosão do terreno e o carreamento de terra e resíduos 

para dentro das galerias pluviais causando o entupimento das mesmas. 
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Figura 78 – Boca de lobo no bairro São José. 

Já no bairro Uriboca foi observado que algumas ruas possuem sistema de 

drenagem, como é apresentado na Figura 79. Fica claro nesta imagem o lançamento de 

esgotos domésticos na rede de drenagem e também a deposição de lixo que causa 

entupimentos em locais que deveriam ser utilizados apenas para o escoamento das 

águas da chuva. 

 

Figura 79 – Manilhas no bairro Uriboca. 
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O bairro São João possui sistema de drenagem como pode ser visualizado na 

Figura 80. Conforme levantado em visita técnica a maior parte das ruas possui 

calçamento, meio fio, sarjeta e bocas de lobo. Apesar disto, segundo relatos dos 

moradores, obtidos nas oficinas participativas, o bairro São João ainda apresenta alguns 

pontos de alagamento. 

 
Fonte: SEIDUR, 2018. 

Figura 80 – Sistema de drenagem do bairro São João. 

Resumo dos sistemas de drenagem 

A Figura 81 apresenta os sistemas de drenagem existentes no município de 

Marituba. Nota-se que muitos bairros não contam com projeto e sistema de drenagem 

urbana em suas vias de acesso. 
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Figura 81 – Sistemas de drenagem de Marituba.  
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Sistema de Macrodrenagem 

O diagnóstico da infraestrutura de macrodrenagem existente englobou os setores 

urbanos do Município, sendo elaborado com base em referências bibliográficas, dados 

secundários coletados nos órgãos e levantamentos feitos em campo. 

Bacia do Rio Mocajatuba 

O rio Mocajatuba possui sistema de macrodrenagem ao longo do seu curso, pois 

cruza diversas ruas e rodovias. Ao longo de seu curso podem ser observados pontos de 

interesse apontados de 1 a 6 na Figura 81. As fotos destes pontos podem ser observadas 

na Figura 82. 
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Fonte: SEIDUR, 2018. 

Figura 82 – Sistemas de drenagem do rio Mocajatuba. 
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7.4.4. Receitas Operacionais e Despesas de Custeio e Investimentos 

Segundo dados obtidos no SNIS, em 2015 a despesa per capita com os serviços 

de drenagem foi de 4,41 R$/habitante.ano, aumento para 7,03 R$/habitante.ano no ano 

de 2017. 

7.4.5. Deficiência de infraestrutura 

A falta de sistemas e projetos de microdrenagem e macrodrenagem na maior parte 

dos bairros do município de Marituba fica evidenciada com a Figura 81. Além disso, como 

já foi discutido no item 7.2.5 a maioria das residências de Marituba lança efluentes 

domésticos nas sarjetas e estes acabam por se misturar com as águas das chuvas. 

Foi observado acúmulo de lixo nas vias públicas, este material pode contribuir para 

o aumento dos alagamentos pois fica retido nas galerias pluviais e causa entupimento das 

mesmas. 

Já no item sobre pavimentação foi descrito que segundo SNIS, 2019, a taxa de 

cobertura de vias públicas com pavimentação e meio-fio na área urbana de Marituba para 

o ano de 2015 era de 4,4 %, já em 2017 este valor passou para 98%. Porém, conforme 

observado em visita técnica, diversas ruas não apresentam calçada, meio fio e sarjeta e 

nem sistemas de escoamento das águas pluviais. É necessário não apenas pavimentar 

as ruas mas também implementar projetos de drenagem nos bairros. Ainda segundo 

SNIS, 2019, a taxa de cobertura de vias públicas com redes ou canais pluviais 

subterrâneos na área urbana foi de 0,0% nos anos de 2015 e 2017. 

7.5.  Ações inter setoriais 

Em Marituba, é evidente a necessidade da criação de uma estrutura administrativa, 

com secretaria municipal específica para a gestão do saneamento. A estrutura atual não 

possui capacidade para realizar toda a gestão, execução e fiscalização dos serviços e 

não existe comunicação entre os  departamentos do município, tais como secretarias de 

saúde e educação. Ou seja, não há articulação inter setorial entre os diversos segmentos. 
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7.6. Participação e controle social 

A participação e o controle social no munícipio se darão por meio das oficinas e 

audiências públicas que são espaços de legitimação e transparência das decisões 

políticas, refletidas nas decisões administrativas e/ou legislativas, sendo assim, um 

instrumento de conscientização e participação social. Tal espaço foi aberto para toda a 

população que assim, pode receber informações e ser ouvida, além de exercitar a 

defesa das questões e o contraditório. 

7.7. Educação ambiental em projetos e ações de saneamento básico 

A Política Nacional de Educação Ambiental, Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999, 

em seu artigo 1, diz que: 

Art. 1. Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de 
uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

Além disso, são princípios básicos e objetivos da educação ambiental: 

Art. 4. São princípios básicos da educação ambiental: 

I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 

II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 
interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o 
enfoque da sustentabilidade; 

III - o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi 
e transdisciplinaridade; 

IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; 

V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 

VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo; 

VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e 
globais; 

VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e 
cultural. 
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Art. 5. São objetivos fundamentais da educação ambiental: 

I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas 
múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, 
legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos; 

II - a garantia de democratização das informações ambientais; 

III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática 
ambiental e social; 

IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na 
preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade 
ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania; 

V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e 
macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente 
equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, 
democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade; 

VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia; 

VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade 
como fundamentos para o futuro da humanidade. 

Dentre as atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental, que 

devem ser desenvolvidas na educação em geral, e na educação escolar estão: 

capacitação dos recursos humanos, desenvolvimento de estudos, pesquisas e 

experimentações, produção e divulgação de material educativo, e acompanhamento e 

avaliação. Essas atividades devem ser realizadas no âmbito institucional das escolas 

públicas e privadas de educação básica, superior, especial, profissional e de jovens e 

adultos. 

Embora a legislação federal apresente referências ao regramento da gestão do 

saneamento básico ou de meio ambiente, existe  necessidade de uma complementação 

na legislação municipal. Essa complementação é um dos objetivos deste Plano Municipal 

de Saneamento Básico. Não foram identificados programas de educação ambiental no 

que concerne à saúde. 

Desta forma, espera-se que este PMSB torne-se parte de lei municipal e contribua 

na melhoria da qualidade de vida da população de Marituba. 
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8. SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

8.1. Abastecimento de Água Potável 

Este item descreve a situação do abastecimento de água no município de Marituba, 

estado do Pará. É avaliado o atendimento do abastecimento de água em relação aos 

domicílios, população, número de ligações e economias e consumo per capita. Para esta 

análise foram levantados os dados disponíveis das seguintes fontes: SNIS, IBGE e 

Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA). 

8.1.1. Serviços Prestados 

Neste item é avaliado o atendimento do abastecimento de água em relação aos 

domicílios e população, com levantamento dos dados disponíveis das seguintes fontes: 

SNIS, IBGE e COSANPA. 

Atendimento 

De acordo com o IBGE, o município é dividido em 110 setores censitários, sendo 

que destes, 107 são urbanos e 3 rurais. A Tabela 28 demonstra, para o ano de 2010, os 

quantitativos de domicílios e pessoas residentes em cada localidade (urbano ou rural). 
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Tabela 28 – População e domicílios por setor de acordo com o Censo Demográfico de 2010. 

Localidade Situação Setores População Domicílios 

Urbano 

Área urbanizada de cidade ou vila* 102 103.027 26.330 

Área não-urbanizada de cidade ou vila 5 4.096 996 

Área urbana isolada 0 0 0 

Rural 

Aglomerado rural** de extensão urbana 1 456 111 

Aglomerado rural isolado – povoado*** 0 0 0 

Aglomerado rural isolado - núcleo 0 0 0 

Aglomerado rural isolado - outros 
aglomerados 

0 0 0 

Zona rural, exclusive aglomerado rural 2 667 206 

Total   108.246 27.643 

Nota: 
* “Área urbanizada de cidade ou vila – Áreas legalmente definidas como urbanas e caracterizadas por construções, 
arruamentos e intensa ocupação humana; áreas afetadas por transformações decorrentes do desenvolvimento urbano e 
aquelas reservadas à expansão urbana. (IBGE, 2010). 
** Aglomerado rural – Agrupamento de população considerado a partir de um conjunto de edificações adjacentes (50m 
ou menos de distância entre si) e com características de permanência, situado em área legalmente definida como rural.  
*** “Aglomerado Rural isolado – Localidade que tem as características definidoras de Aglomerado Rural e está 
localizada a uma distância igual ou superior a 1 Km da área urbana de uma Cidade, Vila ou de um Aglomerado Rural já 
definido como de extensão urbana. “ (IBGE, 2010). “Povoado – Localidade que tem a característica definidora de 
Aglomerado Rural Isolado e possui pelo menos 1 (um) estabelecimento comercial de bens de consumo frequente e 2 
(dois) dos seguintes serviços ou equipamentos: 1 (um) estabelecimento de ensino de 1º grau em funcionamento regular, 
1 (um) posto de saúde com atendimento regular e 1 (um) templo religioso de qualquer credo. Corresponde a um 
aglomerado sem caráter privado ou empresarial ou que não está vinculado a um único proprietário do solo, cujos 
moradores exercem atividades econômicas quer primárias, terciárias ou, mesmo secundárias, na própria localidade ou 
fora dela”. 
Fonte: IBGE, 2010. 

A Figura 83 e a Figura 84 apresentam os setores censitários espacializados e 

diferenciados conforme a densidade demográfica e a média de moradores por domicílio. 
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Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2018. 

Figura 83 – Densidade Demográfica por setor censitário. 

mailto:envex@envexengenharia.com.br
http://www.envexengenharia.com.br/


 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Marituba 
Produto 3 – Diagnóstico do Saneamento Básico 

 
 

 
EnvEx Engenharia e Consultoria Ltda CNPJ 08 .418.789/0001-07  

Rua Doutor  Jorge  Meyer  F i lho,  93 –  Jard im Botânico |  CEP 80.210 -190  |  Cur i t iba –  PR 
Tel :  (41)3053 -3487|  envex@envexengenhar ia .com.br  |  www.envexengenhar ia .com.br  

 

202 

 
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2018. 

Figura 84 – Densidade demográfica por domicílio, por setor censitário. 
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Observando a Figura 83, nota-se que os bairros Almir Gabriel, Bairro Novo e Nova 

Marituba são os que apresentam maior densidade populacional. Já pela Figura 84, nota-

se que o bairro Santa Clara e Riacho Doce são os que apresentam maior densidade 

demográfica por domicílio. 

Os subitens a seguir descrevem a situação do atendimento de acordo com os 

domicílios e população. 

Domicílios 

Em relação ao abastecimento de água dos domicílios, de acordo com os setores 

censitários, observa-se que, em 2010, a maior parte era abastecida por poço (51,0%) 

seguida pelos domicílios abastecidos pela rede de abastecimento de água (38,8%), 

conforme apresentado na Tabela 29 e Figura 85. 

Tabela 29 – Abastecimento de água dos domicílios. 

Localidade Urbana Rural Total 

Domicílios Total 27.040 317 27.357 

Rede 
Domicílios 10.515 79 10.604 

% 38,9 24,9 38,8 

Poço / Nascente 
Domicílios 13.757 204 13.961 

% 50,9 64,4 51,0 

Abastecimento de 
água da chuva 
armazenada em 

cisterna 

Domicílios 2 0 2 

% 0,01 0,0 0,01 

Outros 
Domicílios 2.756 34 2.790 

% 10,2 10,7 10,2 

Fonte: IBGE, 2010.  

 

mailto:envex@envexengenharia.com.br
http://www.envexengenharia.com.br/


 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Marituba 
Produto 3 – Diagnóstico do Saneamento Básico 

 
 

 
EnvEx Engenharia e Consultoria Ltda CNPJ 08 .418.789/0001-07  

Rua Doutor  Jorge  Meyer  F i lho,  93 –  Jard im Botânico |  CEP 80.210 -190  |  Cur i t iba –  PR 
Tel :  (41)3053 -3487|  envex@envexengenhar ia .com.br  |  www.envexengenhar ia .com.br  

 

204 

 
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2018. 

Figura 85 – Abastecimento de Água dos Domicílios, por setor censitário. 
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População 

Segundo dados do SNIS (SNIS, 2019), no município de Marituba, em 2017, 22,1% 

da população urbana era abastecida com água, representando 21,9% da população total, 

conforme demonstra a Tabela 30. Observa-se que não ocorreu aumento de população 

abastecida com rede de água entre os anos de 2016 e 2017, mas se comparado entre 

2012 e 2016 verifica-se uma aumento de cerca de 9% (13.401 habitantes). Ressalta-se 

que o SNIS considera apenas a população atendida com abastecimento de água pelo 

prestador de serviços, no caso a COSANPA, não abrangendo, portanto, a população total 

do município. 

Tabela 30 – População atendida com abastecimento de água pela COSANPA (2011-2017). 

Ano 

População Municipal População Urbana 

Total Com abastecimento de água Total Com abastecimento de água 

Hab. Hab. % Hab. Hab. % 

2011 110.842 17.686 16,0 109.692 17.686 16,1 

2012 113.353 14.545 12,8 112.177 14.545 13,0 

2013 117.614 17.206 14,6 116.394 17.206 14,8 

2014 120.305 17.716 14,7 119.057 17.716 14,9 

2015 122.916 17.716 14,4 121.641 17.541 14,4 

2016 125.435 27.946 22,3 124.134 27.946 22,5 

2017 127.858 27.946 21,9 126.532 27.946 22,1 

Fonte: SNIS (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 

Já segundo dados obtidos com a COSANPA, a Tabela 31 apresenta os dados 

sobre população atendida com abastecimento de água entre os anos de 2012 a 2017 

para o município de Marituba. Nota-se que ao longo dos anos de 2012 a 2017 a 

população atendida com abastecimento de água cresceu um valor de 42%, assim como o 

índice de atendimento urbano de água, que acompanhou, pois está relacionado com o 

valor da população atendida. Estes valores apresentados pela COSANPA são um pouco 

diferentes daqueles obtidos no SNIS, mesmo sendo o mesmo prestador de serviços que 

forneceu as informações. 
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Tabela 31 – População atendida com abastecimento de água (2012-2017). 

Ano 
População urbana 
atendida com água 

Índice de Atendimento 
Urbano de Água (IAA) 

2012 15.630 14,59 % 

2013 16.549 14,81 % 

2014 17.136 7,28 % 

2015 17.541 12,90 % 

2016 22.114 18,18 % 

2017 27.016 22,21 % 

Fonte: COSANPA, 2018. 

Em se tratando da população com abastecimento de água, de acordo com os 

setores censitários do IBGE em 2010, observa-se que a maior parte é abastecida por 

poço ou nascente (52,5%), seguida pela população abastecida por rede de abastecimento 

(37,8%), conforme Tabela 32 a seguir. 

Tabela 32 – Abastecimento de água, por população. 

Localidade Urbana Rural Total 

População Total 106.720 1.123 107.843 

Rede 
População 40.508 240 40.748 

% 38,0 21,4 37,8 

Poço / Nascente 
População 55.835 749 56.584 

% 52,3 66,7 52,5 

Abastecimento de 
água da chuva 
armazenada em 

cisterna 

População 14 0 14 

% 0,01 0,00 0,01 

Outros 
População 10.363 134 10.497 

% 9,7 12,0 9,7 

Fonte: IBGE, 2010. 

Já segundo as respostas do questionário aplicado à população do Município 

(APÊNDICE III – Questionários), 44,4% das respostas informa que possui abastecimento 

pela rede pública e 37% por poço artesiano, enquanto 18,5% possuíam outra forma de 

abastecimento. Ainda em complemento a estas informações, de acordo com os 

Formulários aplicados à população (APÊNDICE V), a maioria das respostas, 48,29% 
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possuem o abastecimento de água por poço artesiano, enquanto apenas 17,74% são 

abastecidos por rede geral de distribuição, conforme apresentado na Figura 86. 

 

Figura 86 - Situação de abastecimento de água, segundo informações obtidas com o 
Formulário aplicado à população. 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2019) 

8.1.2. Indicadores Operacionais de Água 

Medição 

O sistema de abastecimento de água de Marituba não possui macro medidores. De 

acordo com informações da COSANPA, desde 2012 até março de 2018 o índice de 

macromedição é de 0% evidenciando a falta de volume de água macromedido. 

A média de idade dos hidrômetros na rede era de 3,17 anos, avaliadas no mês de 

março de 2018, mês em que encontravam-se instalados 1.597 hidrômetros, além da 

existência de  e 6.768 ligações ativas com hidrômetros. 
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Ligações 

Cabe mencionar que, de acordo com IBGE (2010), “ligações são o conjunto de 

dispositivos que interliga a canalização distribuidora da rua e a instalação predial provida 

ou não de hidrômetro, e que pode estar ativa ou inativa”. O IBGE (2010) também informa 

que economia são moradias, apartamentos, unidades comerciais, salas de escritório, 

indústrias, órgãos públicos e similares, existentes numa determinada edificação que são 

atendidos pelos serviços de abastecimento de água. “Em um prédio, com ligação para 

abastecimento de água, cada apartamento é considerado uma economia abastecida, que 

pode estar ativa ou inativa”. 

De acordo com informações do SNIS, em 2017 foram registradas 5.926 ligações e 

6.994 economias ativas de água em Marituba, configurando uma relação de 1,18 

economias por ligação. De 2012 a 2016, observa-se na Tabela 33 que o número 

informado de ligações e economias aumentou em 36%. 

Tabela 33 – Quantidade de Ligações e Economias Ativas de Água. 

Ano de 
Referência 

Ligações ativas de 
água 

Economias ativas de 
água 

Densidade de economias de 
água por ligação (econ./lig.) 

2011 4.530 4.725 1,04 

2012 3.658 3.855 1,05 

2013 4.329 4.514 1,05 

2014 4.450 4.623 1,04 

2015 4.426 4.591 1,04 

2016 6.175 7.256 1,12 

2017 5.926 6.994 1,18 
Fonte: SNIS (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 

Nota-se que ocorreu uma diminuição no número de ligações ativas de água e no 

número de economias do ano de 2016 para o ano de 2017. Isto representa uma 

inconsistência nas informações que pode ter ocorrido devido a um erro no banco de 

dados do município ou falhas de comunicação com o sistema nacional de informações 

sobre saneamento (SNIS). 

Tanto os dados apresentados no SNIS como aqueles que serão apresentados na 

sequencia, são referentes apenas ao sistema de abastecimento da COSANPA, uma vez 
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que o sistema municipal não possui estas informações, sendo necessário um programa 

de cadastramento. 

No entanto, segundo dados atualizados da COSANPA, no mês de junho de 2019, o 

município de Marituba apresentava um total de 15.545 ligações, divididas em seis 

sistemas, dos quais o Marituba - Centro é o maior, conforme apresentado abaixo. 

 Centro: 5.202 ligações totais (33,46%); 

 COHAB: 1.570 ligações totais (10,10%); 

 Beija-Flor: 1.711 ligações totais (11,01%); 

 Almir Gabriel: 1.598 ligações totais (10,28%); 

 Novo Horizonte: 1.462 ligações totais (9,40%); 

 Viver Melhor: 4.002 ligações totais (25,75%). 

Deste total de ligações, 10.199 são ativas e 5.346 inativas (cortadas ou 

suprimidas). As ligações inativas corresponde a 34,39% do total das ligações, a grande 

maioria cortada por inadimplência, em alguns sistemas, este número de ligações inativas 

chega a ser maior que das ligações ativas, como é o caso dos sistemas Almir Gabriel e 

Novo Horizonte. Os sistemas serão detalhados de forma separada na sequencia deste 

item. 

Em relação a categoria verifica-se que mais de 97% são referentes as ligações 

residenciais, as indústrias correspondem a menos de 0,1%, conforme apresentado na 

Tabela 34. 

Tabela 34 – Ligação do município de Marituba em relação a categoria, no mês de junho de 2019 

Categoria Ligações Percentual (%) 

Residencial 15.201 97,79 

Comercial 264 1,70 

Industrial 12 0,07 

Poder Público 68 0,44 

Total 15.545 100,00 

Fonte: COSANPA, 2019 
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Durante o mês de maio de 2019, foram faturadas 9.715 ligações, e destas somente 

4.874 sofreram arrecadações, o que gera uma deficiência no faturamento de 52,1% 

(R$298.337,58) para o município de Marituba, conforme apresentado na Tabela 35. 

Tabela 35 – Ligações e faturamento do município de Marituba, no mês de maio de 2019 

Ligações / Faturamento Unidade Valor 

Ligações totais faturadas Unidades 9.715 

Valor total faturado R$ 572.590,71 

Volume total faturado m
3
 140.463 

Média de volume faturado por ligação m
3
 14 

Média de valor faturado por ligação R$ 58,94 

Valor total arrecadado R$ 274.253,13 

Eficiência do valor faturado pelo arrecadado % 47,9 

Ligações  totais arrecadadas Unidades 4.874 

Eficiência das ligações faturadas pela arrecadadas % 50,17 

Fonte: COSANPA, 2019 

A seguir é apresentado este detalhamento de ligações e faturamentos por 

sistemas. 

1) Sistema Centro 

Este sistema atende o bairro Centro, Residencial Cittá Maris e Residencial Jardins 

dos Eucaliptos, representando 77,72%, 18,09% e 4,19% de atendimento no sistema, 

respectivamente. 

O Sistema Centro é o que apresenta o maior número de ligações em relação aos 

sistemas atendidos pela COSANPA, com 5.202 ligações no total (33,46%), sendo 3.154 

ativas e 2.048 inativas, estas representando quase 40% do total de ligações. Todas as 

ligações inativas estão localizadas no bairro Centro. A Tabela 36 apresenta a situação 

das ligações por localidade de atendimento. 
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Tabela 36 – Ligações para o Sistema Centro, no mês de junho de 2019 

Atendimento 
Ligações 

ativas 
Ligações 
inativas 

Total de 
ligações 

% do sistema 

Bairro Centro 1.995 2.048 4.043 77,72 

Residencial Cittá Maris 941 0 941 18,09 

Residencial Jardins dos Eucaliptos 218 0 218 4,19 

Total 3.154 0 5.202 100,00 

Fonte: COSANPA, 2019 

Em relação a categoria, as residenciais correspondem a mais de 95% das ligações, 

seguido pelas comerciais com 3,39%, poder público com 1,17% e apenas 0,13% para o 

setor industrial. Destaca-se ainda a presença destas atividades apenas no bairro Centro, 

um vez que as demais localidades são apenas residenciais. 

Em relação ao faturamento, verifica-se que no mês de maio  de 2019, apenas 

2.140 ligações foram faturadas, no entanto, apenas 575 (26,87%) são arrecadadas, o que 

gera uma deficiência de 38,15% do valor que deveria ser faturado, com déficit de R$ 

97.739,05, conforme apresentado na Tabela 37. Esta eficiência de valores faturados por 

arrecadados é inferior a do município de Marituba. O Sistema Marituba-Centro foi o que 

apresentou a maior média de volume faturado por ligação, 22 m3. O número maior das 

ligações faturadas em relação ao número total das ligações ativas se deve pelo fato de 

nas ligações faturadas estarem contabilizados também os pagamentos atrasados de 

meses anteriores. 

Tabela 37 - Ligações e faturamento do Sistema Centro, no mês de maio de 2019 

Ligações / Faturamento Unidade Valor 

Ligações totais faturadas Unidades 2.140 

Valor total faturado R$ 158.025,77 

Volume total faturado m
3
 46.605 

Média de volume faturado por ligação m
3
 22 

Média de valor faturado por ligação R$ 73,84 

Valor total arrecadado R$ 60.286,72 

Eficiência do valor faturado pelo arrecadado % 38,15 

Ligações  totais arrecadadas Unidades 575 

Eficiência das ligações faturadas pela arrecadadas % 26,87 

Fonte: COSANPA, 2019 
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2) Sistema COHAB 

O Sistema COHAB representa 10,1% de todo o sistema da COSANPA, atendendo 

o bairro COHAB e os conjuntos Albratroz I, Albatroz II e Jardim dos Pardais, destes os 

três conjuntos apresentam ligações apenas residenciais, sendo o Conjunto Jardim dos 

Pardais responsável por 26,81% do atendimento, o Conjunto Albatroz I por 15,29% e o 

Conjunto Albatroz II por 8,98%. Já o bairro COHAB representa 48,92%¨de todo o 

abastecimento do sistema e conta com ligações residenciais, comerciais, industriais e do 

poder público. Desta forma, as ligações residenciais do sistema correspondem a quase 

99% do valor total, enquanto 0,89% representam o comércio, 0,19% as indústria e 0,06% 

ou uma única ligação para o poder público. 

Quanto ao número de ligações, no mês de junho de 2019, o sistema apresentava 

um total de 1.570 ligações, das quais 1.090 são ativas e 480 inativas, o que representa 

30,57%, conforme apresentado na Tabela 38. 

Tabela 38 – Ligações para o Sistema COHAB, no mês de junho de 2019 

Atendimento 
Ligações 

ativas 
Ligações 
inativas 

Total de 
ligações 

% do sistema 

Bairro COHAB 490 278 768 48,92 

Conjunto Albatroz I 188 52 240 15,29 

Conjunto Albatroz II 96 45 141 8,98 

Conjunto Jardins dos Pardais 316 105 421 26,81 

Total 1.090 480 1.570 100,00 

Fonte: COSANPA, 2019 

Em relação ao faturamento, no mês de maio foram faturadas 1.253 ligações, 

gerando um valor de faturamento de R$ 55.415,89, no entanto, apenas 66,96% destas 

ligações foram arrecadadas, gerando um valor de R$ 33.428,68, com deficiência de 

quase 40% nesta arrecadação, e mesmo assim é considerado o sistema com a maior 

eficiência de arrecadação do município de Marituba. O número maior das ligações 

faturadas em relação ao número total das ligações ativas se deve pelo fato de nas 

ligações faturadas estarem contabilizados também os pagamentos atrasados de meses 

anteriores. 
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Tabela 39 - Ligações e faturamento do Sistema COHAB, no mês de maio de 2019 

Ligações / Faturamento Unidade Valor 

Ligações totais faturadas Unidades 1.253 

Valor total faturado R$ 55.415,89 

Volume total faturado m
3
 15.229 

Média de volume faturado por ligação m
3
 12 

Média de valor faturado por ligação R$ 44,23 

Valor total arrecadado R$ 33.428,68 

Eficiência do valor faturado pelo arrecadado % 60,32 

Ligações  totais arrecadadas Unidades 839 

Eficiência das ligações faturadas pela arrecadadas % 66,96 

Fonte: COSANPA, 2019 

3) Sistema Beija-Flor 

O Sistema Beija-Flor corresponde a 11,01% do abastecimento do Município de 

Marituba, sendo dividido entre o bairro de mesmo nome e a Comunidade São Pedro, esta 

última correspondendo a apenas 16,54% do abastecimento do sistema. As ligações 

inativas correspondem a apenas 6,66% do total, sendo 111 no bairro Beija-Flor e apenas 

3 na Comunidade São Pedro, conforme apresentado na Tabela 40, sendo a menor 

relação observada no Município. 

Tabela 40 – Ligações para o Sistema Beija-Flor, no mês de junho de 2019 

Atendimento 
Ligações 

ativas 
Ligações 
inativas 

Total de 
ligações 

% do sistema 

Beija-Flor 1.317 111 1.428 83,46 

Comunidade São Pedro 280 3 283 16,54 

Total 1.597 114 1.711 100,00 

Fonte: COSANPA, 2019 

Assim como os demais sistemas, o Beija-Flor também apresenta a maioria de suas 

ligações na categoria residencial, com mais de 98% do total das ligações, as comerciais 

representam apenas 1,58% enquanto as industriais e do poder público somam 0,23%. 

Em relação ao faturamento, apesar de 1.597 ligações terem sido faturadas no mês 

de maio de 2019, apenas 755 (47,28%) foram arrecadadas, gerando um déficit de 

R$32.802,26. Apesar deste grande déficit, a relação ainda é superior que o município de 
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Marituba, que apresenta uma eficiência de 47,9% contra 52,9% para o sistema do Beija-

Flor. 

Tabela 41 - Ligações e faturamento do Sistema Beija-Flor, no mês de maio de 2019 

Ligações / Faturamento Unidade Valor 

Ligações totais faturadas Unidades 1.597 

Valor total faturado R$ 69.639,57 

Volume total faturado m
3
 21.450 

Média de volume faturado por ligação m
3
 13 

Média de valor faturado por ligação R$ 43,61 

Valor total arrecadado R$ 36.837,31 

Eficiência do valor faturado pelo arrecadado % 52,9 

Ligações  totais arrecadadas Unidades 755 

Eficiência das ligações faturadas pela arrecadadas % 47,28 

Fonte: COSANPA, 2019 

4) Sistema Almir Gabriel 

O Sistema Almir Gabriel abastece exclusivamente o bairro Almir Gabriel, também 

conhecido como Che Guevara, com um total de 1.598 ligações, correspondendo a 

10,28% do total do abastecimento de Marituba. Do total de ligações, 928, mais de 58% 

correspondem a ligações inativas, sendo a maioria cortada por inadimplência, conforme 

Tabela 42. Em relação a categoria, as ligações residenciais correspondem a mais de 

98,5%, contra 1,37% das ligações comerciais, industriais e do poder público juntas. 

Tabela 42 – Ligações para o Sistema Almir Gabriel, no mês de junho de 2019 

Atendimento 
Ligações 

ativas 
Ligações 
inativas 

Total de 
ligações 

% do sistema 

Almir Gabriel / Che Guevara 670 928 1.598 100,00 

Total 670 928 1.598 100,00 

Fonte: COSANPA, 2019 

Sobre o faturamento, o Sistema Almir Gabriel é um dos sistemas que apresenta a 

menor eficiência de faturamento, apenas 32,93% com a arrecadação de 220 ligações 

contra 668 ligações faturadas. A eficiência do valor faturado contra o valor arrecadado foi 

de apenas 23,56% gerando um déficit de R$ 27.471,99, conforme apresentado na Tabela 

43.  
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Tabela 43 - Ligações e faturamento do Sistema Almir Gabriel, no mês de maio de 2019 

Ligações / Faturamento Unidade Valor 

Ligações totais faturadas Unidades 668 

Valor total faturado R$ 35.938,16 

Volume total faturado m
3
 10.228 

Média de volume faturado por ligação m
3
 15 

Média de valor faturado por ligação R$ 53,8 

Valor total arrecadado R$ 8.466,17 

Eficiência do valor faturado pelo arrecadado % 23,56 

Ligações  totais arrecadadas Unidades 220 

Eficiência das ligações faturadas pela arrecadadas % 32,93 

Fonte: COSANPA, 2019 

5) Sistema Novo Horizonte 

O Sistema Novo Horizonte é o menor sistema de abastecimento da COSANPA no 

Município de Marituba, correspondendo a apenas 9,40% do total. O abastecimento do 

sistema é dividido entre os Bairro Novo (63,54%), Bairro Novo Horizonte (34,95%) e 

Bairro Nova União (1,51%). O Bairro Nova União conta com apenas 22 ligações, todas 

residenciais e apenas 3 ativas, situação semelhante é verificada no Bairro Novo 

Horizonte, que apresenta quase 68% de suas ligações inativas. De maneira geral, no 

sistema total, o número de ligações inativas corresponde a mais de 69% (1.014 ligações), 

contra apenas 448 ligações ativas, maior percentual de ligações inativas do Município, 

conforme verificado na Tabela 44. 

Tabela 44 – Ligações para o Sistema Novo Horizonte, no mês de junho de 2019 

Atendimento 
Ligações 

ativas 
Ligações 
inativas 

Total de 
ligações 

% do sistema 

Bairro Nova União 3 19 22 1,51 

Bairro Novo 281 648 929 63,54 

Bairro Novo Horizonte 164 347 511 34,95 

Total 448 1.014 1.462 100,00 

Fonte: COSANPA, 2019 

O Bairro Novo é o único que apresenta ligações comerciais (20 ligações) e do 

poder público (2 ligações), não sendo observada nenhuma ligação industrial. 
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Em relação ao faturamento, o Sistema Novo Horizonte é o que apresenta a menor 

eficiência do valor faturado em relação ao arrecadado, apenas 16,34%, sendo arrecadada 

apenas 76 das 447 ligações faturadas, conforme Tabela 45. 

Tabela 45 - Ligações e faturamento do Sistema Novo Horizonte, no mês de maio de 2019 

Ligações / Faturamento Unidade Valor 

Ligações totais faturadas Unidades 447 

Valor total faturado R$ 16.928,46 

Volume total faturado m
3
 5.520 

Média de volume faturado por ligação m
3
 12 

Média de valor faturado por ligação R$ 37,87 

Valor total arrecadado R$ 2.766,64 

Eficiência do valor faturado pelo arrecadado % 16,34 

Ligações  totais arrecadadas Unidades 76 

Eficiência das ligações faturadas pela arrecadadas % 17,00 

Fonte: COSANPA, 2019 

6) Sistema Viver Melhor 

O Sistema Viver Melhor atende apenas o residencial de mesmo nome, com 4.002 

ligações (Tabela 46), 25,75% do Município de Marituba, sendo o segundo maior sistema 

depois do Marituba – Centro. Em relação a categoria por ser um residencial apresenta 

apenas 7 ligações comerciais e todas as demais residenciais. Este sistema é o segundo 

em menor relação de ligações inativas com o total, apenas 19,04% ou 762 ligações. 

Tabela 46 – Ligações para o Sistema Viver Melhor, no mês de junho de 2019 

Atendimento 
Ligações 

ativas 
Ligações 
inativas 

Total de 
ligações 

% do sistema 

Viver Melhor Marituba 3.240 762 4.002 100,00 

Total 3.240 762 4.002 100,00 

Fonte: COSANPA, 2019 

Já em relação ao faturamento, este é o sistema que apresenta maior valor faturado 

(R$ 236.642,86) e a menor média de volume faturado por ligação, apenas 11m3. A 

eficiência de arrecadação pelo valor faturado é de 55,98%, segundo maior valor, 

conforme apresentado na Tabela 47. O número maior das ligações faturadas em relação 
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ao número total das ligações ativas se deve pelo fato de nas ligações faturadas estarem 

contabilizados também os pagamentos atrasados de meses anteriores. 

Tabela 47 - Ligações e faturamento do Sistema Viver Melhor, no mês de maio de 2019 

Ligações / Faturamento Unidade Valor 

Ligações totais faturadas Unidades 3.610 

Valor total faturado R$ 236.642,86 

Volume total faturado m
3
 41.431 

Média de volume faturado por ligação m
3
 11 

Média de valor faturado por ligação R$ 65,55 

Valor total arrecadado R$ 132.467,61 

Eficiência do valor faturado pelo arrecadado % 55,98 

Ligações  totais arrecadadas Unidades 2.409 

Eficiência das ligações faturadas pela arrecadadas % 66,73 

Fonte: COSANPA, 2019 

Segundo dados da COSANPA, no ano de 2013 a média de extensão de rede de 

água era de 59,05 quilômetros, valor este que se manteve até 2017. A Tabela 48 

apresenta os valores de extensão de rede por ligação de água no intervalo entre 2012 e 

2017. 

Tabela 48 – Extensão da rede de água. 

Ano Extensão da rede de água [km] 

2012 694,00 

2013 59,05 

2014 59,00 

2015 59,00 

2016 59,00 

2017 59,00 

Fonte: COSANPA,2018. 

Volumes de Produção e Consumo 

Segundo informações da COSANPA, no ano de 2017 foram produzidos 

2.001.059m3 de água tratada, do total, aproximadamente 98% foram disponibilizados para 

consumo e apenas 61% foram faturadas. A Tabela 49 apresenta estes dados desde o ano 
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de 2012 até 2017. E a Figura 87 apresenta a evolução mensal dos volumes produzidos, 

disponibilizados e faturados, verificando-se que o volume disponibilizado para consumo é 

muito próximo ao volume faturado, no entanto, o volume faturado sempre é muito inferior. 

Tabela 49 – Volumes produzidos, disponibilizados e faturados para o Município de Marituba 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Volume produzido (m
3
/ano) 1.449.083 1.202.084 1.354.643 1.345.250 1.615.640 2.001.059 

Volume disponibilizado para 
consumo (m

3
/ano) 

1.417.348 1.175.758 1.324.976 1.315.790 1.580.257 1.957.236 

Volume faturado (m
3
/ano) 778.602 800.075 800.827 783.926 948.766 1.230.822 

Fonte: COSANPA, 2018. 

 
Fonte: COSANPA, 2018. 

Figura 87 – Volume produzido, disponibilizado e faturado para o Marituba, de forma mensal 

Alguns dos sistemas operados pela COSANPA possuem medições de vazões 

mensais, conforme apresentado na Tabela 50. No entanto, estes valores são muito 

variáveis ao longo do tempo. 

  

mailto:envex@envexengenharia.com.br
http://www.envexengenharia.com.br/


 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Marituba 
Produto 3 – Diagnóstico do Saneamento Básico 

 
 

 
EnvEx Engenharia e Consultoria Ltda CNPJ 08 .418.789/0001-07  

Rua Doutor  Jorge  Meyer  F i lho,  93 –  Jard im Botânico |  CEP 80.210 -190  |  Cur i t iba –  PR 
Tel :  (41)3053 -3487|  envex@envexengenhar ia .com.br  |  www.envexengenhar ia .com.br  

 

219 

Tabela 50 – Médias das vazões (m3/h) dos poços de Marituba, por sistema  

Sistemas 2016 2017 2018 2019 

Centro – Poço 01 322,4 287,9 439,2 421,8 

Beija-Flor – Poço 01 155,5 134,9 162,2 152,0 

COHAB – Poço 02 142,0 141,5 108,3 139,3 

Almir Gabriel – Saída do P01 * * 222,7 130,5 

Viver Melhor – Poço 02 * * 164,0 * 

* dados não coletados no período 

Fonte: COSANPA, 2019 

Em 2017, o consumo per capita de água informado pelo SNIS foi de 120,67 litros 

por habitante por dia. Segundo a Figura 88, verifica-se que do ano 2012 para 2013 

ocorreu um pequeno aumento, cerca de 2,4%, apresentando uma redução significativa 

até o ano de 2016, no entanto, no ano de 2017 observa-se um novo aumento consumo, 

desta vez mais significativo, em torno de 22,5%. Apesar destas variações observadas, o 

consumo de água do município de Marituba acompanhou o consumo de água no estado 

do Pará que também apresentou um aumento nos anos de 2012 e 2016. 

 
Fonte: SNIS (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). Elaboração: EnvEx. 

Figura 88 – Evolução do consumo per capita de água em Marituba. 

Verifica-se ainda que o consumo per capita de Marituba para os anos apresentados 

ficou abaixo da média estadual, uma vez que em 2017, no Pará, a média foi de 154,19 
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litros por habitante por dia, na Região Norte foi de 132,33 e no país de 153,56 litros por 

habitante por dia, contra apenas 120,67 litros por habitante por dia para a cidade de 

Marituba. 

Estimativa de Demandas 

O abastecimento da população de Marituba depende quase que exclusivamente do 

abastecimento subterrâneo (Tabela 51), ocorrendo através de poços os sistemas públicos 

ou poços individuais. Apenas 0,22% do abastecimento humano depende do 

abastecimento superficial, todos os demais abastecimentos no Município de Marituba são 

decorrentes de demandas subterrâneas, com uma vazão de 0,442 m3/s. 

Tabela 51 – Estimativas de demanda para o Município de Marituba 

Demanda (m3/s) 
Abastecimento 

humano 
Indústria Outros usos Total 

Demanda subterrânea 0,350 0,012 0,079 0,441 

Demanda superficial 0,001 0,000 0,000 0,001 

Demanda total 0,351 0,012 0,079 0,442 

Fonte: ANA, 2018. 

Perdas 

Define-se perdas como real ou aparente, sendo perda real (física) aquela que 

ocorre até o contador do consumidor e perda aparente (não física) aquelas devido á erros 

de medição o violação por parte do consumidor. Sendo assim, verifica-se que Marituba 

apresenta um grande número de perdas real, devido a ligações clandestinas, já as perdas 

ligadas ao faturamento ocorrem devido à falta de pagamento pelos consumidores, 

conforme verificado anteriormente.  

A evolução das perdas de água na distribuição e as perdas de faturamento no 

período de 2012 a 2017 no sistema de abastecimento de água de Marituba estão 

apresentadas no Tabela 52, verificando-se uma grande variação ao longo dos anos, mas 

sempre com elevados índices. 
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Tabela 52 – Índices de perda na distribuição e no faturamento. 

Ano 
Índice de perdas na 

distribuição (%) 
Índice de perdas no 

faturamento (%) 

2012 50,03 45,06 

2013 38,46 31,13 

2014 47,30 39,40 

2015 48,25 40,16 

2016 48,01 39,90 

2017 44,96 34,77 

Fonte: COSANPA, 2018. 

O elevado índice de perda de água reduz o faturamento das empresas e 

consequentemente, a capacidade das mesmas em investir no município. Além disso, as 

obriga a buscarem novos mananciais, que acabam por gerar danos ao meio ambiente. A 

média de perdas nacional na distribuição é de 40% (ABES, 2013) em Marituba, os índices 

de perdas entre 2012 e 2017, ficaram acima desta média, mostrando a falta de eficiência 

no sistema de distribuição de água, apenas no ano de 2013 este valor foi inferior à média 

brasileira. 

8.1.3. Aspectos de Operação do Sistema de Abastecimento de Água 

Alguns sistemas de abastecimento de água de Marituba são operados pela 

Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, através de contrato de concessão de 

serviços. A COSANPA é constituída como sociedade de economia mista, destina-se a 

exploração de serviços públicos e privados de saneamento. Os demais sistemas são 

operados pela própria prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Desenvolvimento Urbano (SEIDUR). 

A administração dos serviços de Marituba está centrada no escritório central da 

COSANPA com sede na Avenida Magalhães Barata, 1201, São Braz em Belém, Pará. 
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8.1.4. Históricos da Qualidade da Água de Abastecimento 

Para avaliar a qualidade da água distribuída à população de Marituba, segundo 

dados obtidos no SNIS, são realizados ensaios periódicos de alguns parâmetros como 

cloro residual, turbidez e coliformes totais apresentados na Tabela 53. Apenas algumas 

amostras apresentam-se fora do padrão, principalmente relacionado ao parâmetro cloro 

residual. 

Tabela 53 – Qualidade da água tratada e distribuída à população. 

Ano 
Informações sobre 

qualidade 
Cloro Residual Turbidez Coliformes totais 

2011 

Quantidade de amostras 
analisadas (amostras/ano) 

52 52 53 

Quantidade de amostras fora 
do padrão (amostras/ano) 

8 0 2 

2012 

Quantidade de amostras 
analisadas (amostras/ano) 

64 64 64 

Quantidade de amostras fora 
do padrão (amostras/ano) 

9 4 2 

2013 

Quantidade de amostras 
analisadas (amostras/ano) 

29 46 46 

Quantidade de amostras fora 
do padrão (amostras/ano) 

1 2 2 

2014 

Quantidade de amostras 
analisadas (amostras/ano) 

55 83 55 

Quantidade de amostras fora 
do padrão (amostras/ano) 

4 1 1 

2015 

Quantidade de amostras 
analisadas (amostras/ano) 

17 17 17 

Quantidade de amostras fora 
do padrão (amostras/ano) 

2 0 0 

2016 

Quantidade de amostras 
analisadas (amostras/ano) 

18 18 18 

Quantidade de amostras fora 
do padrão (amostras/ano) 

7 2 0 

2017 

Quantidade de amostras 
analisadas (amostras/ano) 

303 284 274 

Quantidade de amostras fora 
do padrão (amostras/ano) 

142 53 78 

Fonte: SNIS, 2018. 
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Apesar dos dados do SNIS, apresentarem apenas três parâmetros, a COSANPA, 

realizada medições de qualidade da água em diversos sistemas de Marituba, para os 

seguintes parâmetros: pH, cor, turbidez, cloro e coliformes (Tabela 54). 

Tabela 54 – Média mensal de controle Físico – Químico. 

Mês* Amostras pH Cor Turbidez Cloro Colif. 

Sistema Almir Gabriel 

Janeiro / 2016 6 7,37 2,50 0,60 0,08 
A (4) 
P (1) 

Fevereiro / 2016 6 7,48 12,50 3,05 0,00 P (6) 

Março / 2016 6 7,22 10,00 3,71 0,00 
A (1) 

P (5) 

Abril / 2016 12 7,67 9,79 2,20 0,00 
A (3) 

P (9) 

Maio / 2016 6 7,59 3,75 0,61 0,00 P (6) 

Junho / 2016 6 7,48 12,50 3,05 0,00 P (6) 

Julho / 2016** - - - - - - 

Agosto / 2016** - - - - - - 

Setembro / 2016 6 7,96 8,75 2,57 0,00 
A (3) 

P (3) 

Outubro / 2016 6 7,63 10,00 2,86 0,00 
P (3) 

PP (3) 

Novembro / 2016 6 8,07 9,17 1,10 0,00 
A (3) 

P (3) 

Dezembro / 2016 - - - - - - 

Janeiro / 2017 6 - 14,17 3,75 0,00 
P (5) 

PP (1) 

Fevereiro / 2017** - - - - - - 

Março / 2017 6 4,98 6,67 0,81 0,00 
A (3) 

P (4) 

Abril / 2017 6 7,70 4,17 0,85 0,00 A (6) 

Maio / 2017 6 7,71 9,17 1,61 0,00 
A (3) 

P (3) 

Junho / 2017 6 7,80 10,83 2,06 0,00 
A (3) 

P (3) 

Julho / 2017 6 7,06 9,58 2,12 0,00 
A (3) 

P (2) 
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Mês* Amostras pH Cor Turbidez Cloro Colif. 

PP (1) 

Agosto / 2017** - - - - - - 

Setembro / 2017 6 7,71 6,67 2,40 0,00 

A (1) 

P (4) 

PP (1) 

Outubro / 2017 6 7,86 5,83 1,69 0,00 
A (2) 

P (4) 

Novembro / 2017 6 - 5,83 1,60 0,00 

A (3) 

P (2) 

PP (1) 

Dezembro / 2017 6 7,64 9,17 2,66 0,15 - 

Janeiro / 2018 6 7,94 12,08 2,69 0,00 - 

Março / 2018 6 6,98 15,863 2,54 0,00 - 

Abril / 2018 2 - 15,00 4,52 0,00 - 

Maio / 2018 6 8,10 17,50 3,75 0,00 - 

Junho / 2018 12 7,7 8,75 1,39 0,05 - 

Sistema Beija Flor 

Janeiro / 2016 6 7,50 6,67 2,12 0,27 A (6) 

Fevereiro / 2016 6 7,24 6,67 2,39 0,00 
A (1) 

P (5) 

Março / 2016 6 7,92 12,50 2,87 0,00 
P (3) 

PP (3) 

Abril / 2016 12 7,52 10,83 2,92 0,00 

A (1) 

P (8) 

PP (2) 

Maio / 2016 6 7,43 10,50 2,20 0,00 
A (2) 

P (4) 

Junho / 2016 10 7,47 7,00 2,27 0,12 
A (4) 

P (6) 

Julho / 2016 12 7,68 11,63 3,17 0,06 
A (6) 

P (6) 

Agosto / 2016 6 7,59 9,58 2,79 0,00 A (6) 

Setembro / 2016 6 7,50 7,50 2,99 0,00 P (6) 

Outubro / 2016 6 7,46 19,58 5,31 0,00 P (6) 

Novembro / 2016 6 7,42 7,71 4,97 0,00 
P (5) 

PP (1) 
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Mês* Amostras pH Cor Turbidez Cloro Colif. 

Dezembro / 2016 5 - 10,00 4,40 0,00 A (5) 

Janeiro / 2017 6 7,90 15,42 4,37 0,00 
A (5) 

P (1) 

Fevereiro / 2017 6 7,73 17,08 3,03 0,00 P (6) 

Março / 2017 6 7,34 8,33 2,12 0,00 A (6) 

Abril / 2017 6 7,54 10,00 2,23 0,00 

A (1) 

P (4) 

PP (1) 

Maio / 2017 6 - 11,67 3,58 0,00 P (6) 

Junho / 2017 6 7,33 11,67 3,92 0,00 
P (5) 

PP (1) 

Julho / 2017 6 7,22 11,25 2,67 0,00 
A (5) 

P (1) 

Agosto / 2017 6 7,49 27,92 7,03 0,00 
A (4) 

P (2) 

Setembro / 2017 6 7,53 8,33 3,03 0,00 

A (3) 

P (2) 

PP (1) 

Outubro / 2017 6 7,56 9,17 2,69 0,00 A (6) 

Novembro / 2017 6 - 10,00 2,10 0,00 

A (1) 

P (4) 

PP (1) 

Dezembro / 2017 6 - 16,67 3,81 0,00 - 

Janeiro / 2018 6 7,54 14,58 2,60 0,00 - 

Março / 2018 5 6,95 14,50 3,00 0,00 - 

Abril / 2018 6 7,11 12,50 2,51 0,00 - 

Maio / 2018 6 7,88 15,00 2,99 0,00 - 

Junho / 2018 6 - 13,75 3,41 0,00 - 

Sistema Marituba 

Janeiro / 2016 6 7,53 7,06 4,76 0,00 A (1) 

Fevereiro / 2016 6 6,90 16,25 4,67 0,00 
P (5) 

PP (1) 

Março / 2016 6 7,60 16,67 4,33 0,00 
A (1) 

PP (5) 

Abril / 2016 6 7,48 15,00 4,15 0,00 P (6) 

Maio / 2016 6 7,41 13,33 4,47 0,00 P (6) 
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Mês* Amostras pH Cor Turbidez Cloro Colif. 

Junho / 2016 5 8,12 10,00 3,89 0,00 
P (3) 

PP (2) 

Julho / 2016 6 7,53 7,92 2,66 0,00 
A (1) 

P (5) 

Agosto / 2016 6 7,69 7,06 2,04 0,00 
A (2) 

P (4) 

Setembro / 2016 6 8,19 12,50 3,06 0,00 P (6) 

Outubro / 2016** - - - - - - 

Novembro / 2016 6 7,73 19,17 4,12 0,00 
P (5) 

A (1) 

Dezembro / 2016** - - - - - - 

Janeiro / 2017 6 8,39 13,33 4,29 0,00 
A (3) 

P (3) 

Fevereiro / 2017 6 8,10 14,58 2,88 0,00 P (6) 

Março / 2017 6 7,26 36,67 8,42 0,00 
P (5) 

PP (1) 

Abril / 2017 6 7,63 15,00 4,32 0,00 
A (3) 

P (3) 

Maio / 2017 6 7,70 13,33 4,63 0,00 P (6) 

Junho / 2017** - - - - - - 

Julho / 2017 6 8,05 8,33 0,85 0,00 
A (2) 

P (4) 

Agosto / 2017 6 7,80 12,50 4,34 0,00 

A (1) 

P (4) 

PP (1) 

Setembro / 2017 6 7,71 13,33 4,65 0,00 
P (5) 

PP (1) 

Outubro / 2017 6 8,04 17,50 4,17 0,00 

A (1) 

P (4) 

PP (1) 

Novembro / 2017 6 - 11,67 4,77 0,00 
P (5) 

PP (1) 

Dezembro / 2017 6 7,65 17,50 5,37 0,00 - 

Janeiro / 2018 6 7,54 17,50 4,18 0,00 - 

Março / 2018 6 7,20 25,83 9,11 0,19 
A (4) 

P (2) 

Abril / 2018 6 7,69 16,67 4,14 0,31 A (5) 
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Mês* Amostras pH Cor Turbidez Cloro Colif. 

Maio / 2018 6 7,79 12,50 2,86 0,00 - 

Junho / 2018 6 7,68 13,75 3,97 0,00 - 

Sistema Marituba I 

Janeiro / 2016 6 - 2,50 0,89 0,00 - 

Fevereiro / 2016 6 7,15 7,92 1,06 0,00 PP (6) 

Março / 2016 6 8,23 7,92 0,92 0,00 P (6) 

Abril / 2016 6 4,64 7,50 1,00 0,00 
P (4) 

PP (2) 

Maio / 2016 6 - 12,50 4,38 0,00 
P (1) 

PP (5) 

Junho / 2016 6 8,17 5,00 2,47 0,00 P (6) 

Julho / 2016 7 7,81 16,36 4,10 0,00 
A (1) 

PP (5) 

Agosto / 2016 6 7,63 10,83 4,02 0,00 P (6) 

Setembro / 2016 6 7,68 10,42 3,46 0,00 P (6) 

Outubro / 2016 6 7,46 12,50 2,13 0,00 
P (2) 

PP (4) 

Novembro / 2016 6 7,52 8,33 2,08 0,00 
P (2) 

PP (4) 

Dezembro / 2016 6 7,92 4,58 0,79 0,00 
P (2) 

PP (4) 

Janeiro / 2017 6 8,46 2,50 1,10 0,00 
P (3) 

PP (3) 

Fevereiro / 2017 6 8,23 12,50 1,02 0,00 P (6) 

Março / 2017 6 8,18 10,83 0,96 0,00 
P (5) 

PP (1) 

Abril / 2017 6 7,47 5,00 0,83 0,00 
P (2) 

PP (4) 

Maio / 2017 6 - 8,33 1,40 0,00 
P (5) 

PP (1) 

Junho / 2017 6 6,75 7,50 1,09 0,00 
P (5) 

PP (1) 

Julho / 2017 6 7,61 17,50 4,74 0,00 
A (3) 

P (3) 

Agosto / 2017 6 7,19 4,17 0,67 0,00 

A (1) 

P (3) 

PP (2) 
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Mês* Amostras pH Cor Turbidez Cloro Colif. 

Setembro / 2017 6 - 7,50 0,73 0,00 

A (2) 

P (3) 

PP (1) 

Outubro / 2017 6 8,07 9,17 1,23 0,00 
P (3) 

PP (3) 

Novembro / 2017 6 - 2,50 0,98 0,00 

A (1) 

P (3) 

PP (2) 

Dezembro / 2017 6 7,76 7,50 0,49 0,00 - 

Janeiro / 2018 6 - 11,67 1,32 0,00 - 

Março / 2018 6 7,09 12,50 2,23 0,00 - 

Abril / 2018 6 - 10,83 1,69 0,08 
A (1) 

P (4) 

Maio / 2018 6 8,01 10,83 1,38 0,00 - 

Junho / 2018 6 8,24 12,50 1,45 0,00 - 

Notas: * não foram fornecidos dados para fevereiro/2018 

** não foram disponibilizados dados do período para o Sistema  

Onde: A – ausência; P – presença de coliforme total; PP – Presença de E.Coli; (x) – número de amostras 

Nota-se que a maioria das amostras está com a qualidade da água dentro dos 

padrões normais. Algumas análises resultaram o parâmetro cor acima do limite 

estabelecido. A cor de uma amostra de água está associada ao grau de redução de 

intensidade que a luz sofre ao atravessá-la (e esta redução dá-se por absorção de parte 

da radiação eletromagnética), devido à presença de sólidos dissolvidos, principalmente 

material em estado coloidal orgânico e inorgânico. Dentre os compostos inorgânicos 

capazes de possuir as propriedades e provocar os efeitos de matéria em estado coloidal. 

Os principais são os óxidos de ferro e manganês, que são abundantes em diversos tipos 

de solo. Alguns outros metais presentes em efluentes industriais conferem-lhes cor mas, 

em geral, íons dissolvidos pouco ou quase nada interferem na passagem da luz. O 

problema maior de coloração na água, em geral, é o estético já que causa um efeito 

repulsivo aos consumidores. É importante ressaltar que a coloração, realizada na rede de 

monitoramento, consiste basicamente na observação visual do técnico de coleta no 

instante da amostragem (CETESB, 2011). 
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Já para o parâmetro coliformes, algumas amostras apontaram a presença destas 

bactérias. As bactérias do grupo coliforme são consideradas os principais indicadores de 

contaminação fecal. O grupo coliforme é formado por um número de bactérias que inclui 

os gêneros Klebsiella, Escherichia, Serratia, Erwenia e Enterobactéria. Todas as bactérias 

coliformes são gran-negativas manchadas, de hastes não esporuladas que estão 

associadas com as fezes de animais de sangue quente e com o solo. As bactérias 

coliformes termo tolerantes reproduzem-se ativamente a 44,5 ºC e são capazes de 

fermentar o açúcar. O uso das bactérias coliformes termo tolerantes para indicar poluição 

sanitária mostra-se mais significativo que o uso da bactéria coliforme "total", porque as 

bactérias fecais estão restritas ao trato intestinal de animais de sangue quente. A 

determinação da concentração dos coliformes assume importância como parâmetro 

indicador da possibilidade da existência de microrganismos patogênicos, responsáveis 

pela transmissão de doenças de veiculação hídrica, tais como febre tifoide, febre 

paratifoide, disenteria bacilar e cólera (CETESB, 2011). 

No APÊNDICE III – Questionários verifica-se que a maioria das respostas (40,7%) 

consideram a qualidade da água como boa, 29,6% ruim, 18,5% excelente e 11,1% 

péssima. Apesar disto, em questão relacionada ao que poderia ser melhorado no serviço 

de abastecimento de água, 50% das respostas relacionam-se a qualidade da água. Um 

dos relatos cita a cor amarelada da água, outro comenta sobre o gosto de ferrugem e 

ainda é descrito que a água enferruja os utensílios e deixa um aspecto áspero e branco 

na pia. Já no APÊNDICE IV – Seminário de Mudanças Climáticas, na questão que se 

refere à qualidade da água fornecida, das 35 pessoas que responderam: 46% consideram 

ruim, 28% boa e apenas 3% apontam como sem qualidade. 

8.1.5. Sistemas individuais 

Os bairros de Marituba que não são abastecidos por sistemas geridos pela 

COSANPA ou pela prefeitura recorrem a soluções individuais como perfuração de poços 

rasos nas residências. Como por exemplo, no bairro Riacho Doce, onde pode ser 

visualizado na Figura 89 o poço utilizado para consumo individual na residência. 
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Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria, 2018. 

Figura 89 – Soluções individuais de poços residenciais. 

Esta solução é viável no município de Marituba devido à abundância de aquíferos 

como foi descrito no item 6.1.2 onde é apresentada a hidrogeologia do local. A qualidade 

da água deveria ser analisada, pois podem ocorrer problemas de contaminação devido a 

atividades nocivas ao meio ambiente como, por exemplo, em comunidades que utilizam 

poços rasos para abastecimento doméstico e estão localizadas próximas ao aterro 

sanitário de Marituba, ou até mesmo a grande presença de fossa sépticas presentes no 

município. 

8.1.6. Indicadores dos Serviços Prestados 

Nesta seção são apresentados os indicadores técnicos, operacionais e financeiros, 

relativos a receitas, custos, despesas, tarifas, número de ligações, inadimplência de 

usuários, e eficiência comercial e operacional, uso de energia elétrica e outros, que 

caracterizam a prestação de serviços. Os dados foram obtidos do portal do SNIS, que 

contém valores informados para os anos 2011 a 2017 e da COSANPA com informações 

de 2012 a 2018. 

Um dos objetivos dos indicadores é identificar com objetividade aspectos dos 

serviços de saneamento. A evolução histórica dos indicadores permite avaliar tendências 
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ou estagnação. Porém a repetição dos mesmos valores demonstra a não atualização 

impedindo a sua utilização para fins de planejamento. 

Índices Financeiros 

Para avaliar a eficiência do sistema de abastecimento de água de Marituba, quanto 

aos aspectos financeiros segundo SNIS, a Tabela 55 apresenta alguns índices 

importantes como o índice de faturamento de água e o índice de evasão de receitas. 

Tabela 55 – Índices Financeiros. 

Ano de Referência 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dias de faturamento comprometidos com 
contas a receber (dias) (IN054) 

234,00 282,00 283,04 274,73 302,78 286,17 228,18 

Índice de suficiência de caixa (percentual) 

(IN101) 
51,30 49,82 41,56 – 29,68 36,44 40,58 

Despesa de exploração por m³ faturado 
(R$/m³) 

(IN026) 

1,05 1,74 2,12 2,48 2,79 2,60 2,17 

Despesa de exploração por economia 
(R$/ano/econ.) (IN027) 

210,80 316,62 405,45 433,91 484,37 416,80 374,02 

Índice de faturamento de água (percentual) 
(IN028) 

60,40 54,98 68,03 61,18 60,54 60,04 62,89 

Índice de evasão de receitas (percentual) 
(IN029) 

60,90 51,03 46,42 40,01 40,19 45,48 52,39 

Margem da despesa de exploração 
(percentual) (IN030) 

64,40 94,14 113,14 139,49 159,29 132,86 95,07 

Margem da despesa com pessoal próprio 
(percentual) (IN031) 

28,90 40,48 52,49 59,61 65,73 53,14 37,90 

Margem da despesa com pessoal total 
(equivalente) (percentual) (IN032) 

40,10 57,67 76,98 84,48 90,26 71,74 54,82 

Margem do serviço da dívida (percentual) 
(IN033) 

16,80 11,42 17,93 26,24 47,98 21,33 24,56 

Margem das outras despesas de exploração 
(percentual) (IN034) 

2,0 2,14 3,26 3,67 2,88 1,93 1,41 

Fonte: SNIS (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).  

Segundo informações obtidas em SNIS, a Tabela 56 apresenta alguns índices 

técnicos operacionais dos sistemas de abastecimento de água de Marituba. 
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Tabela 56 – Índices Técnicos Operacionais. 

Ano de Referência 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Índice de micromedição relativo ao consumo 
(percentual) (IN044) 

54,7 45,84 49,51 66,86 66,86 75,78 53,67 

Índice de produtividade: empregados próprios 
por 1000 ligações de água (empreg./mil lig.) 
(IN045) 

– 9,53 13,40 5,01 3,38 2,83 2,48 

Índice de perdas na distribuição (percentual) 
(IN049) 

42,6 49,96 39,20 46,80 47,31 48,06 37,11 

Índice bruto de perdas lineares (m³/dia/Km) 
(IN050) 

2,9 5,15 21,40 7,68 4,53 8,87 21,85 

Índice de perdas por ligação (l/dia/lig.) (IN051) 402,20 473,80 316,27 382,37 385,93 392,55 328,93 

Índice de consumo de energia elétrica em 
sistemas de abastecimento de água (kWh/m³) 
(IN058) 

0,82 0,99 1,12 0,92 1,28 1,24 1,25 

Fonte: SNIS (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) 

Nota-se que o índice de micromedição teve seu maior valor em 2016 e apresentou 

uma queda  significativa no ano de 2017. Já quanto ao índice de perdas houve uma 

oscilação no valor, sendo o último dado de 2017 de 37,11% considerado próximo à média 

de perdas nacional na distribuição que é de 40% (ABES, 2013). 

8.1.7. Identificação de Possíveis Fontes para Abastecimento Futuro 

Em 2006 foi elaborado o Plano Diretor do Sistema de Abastecimento de Água – 

PDSAA da Região Metropolitana de Belém – RMB com o objetivo de universalizar o 

abastecimento de água na região, no qual foram estabelecidas as diretrizes, os projetos e 

as obras necessárias para ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água da 

RMB no período de 2007 a 2025. 

O plano prevê o atendimento de 100% da população da RMB com o serviço de 

abastecimento de água até o ano de 2025 e, para isso, estabelece que o volume de água 

produzido deve aumentar 37%, enquanto o volume de água perdido deve diminuir 23%. 

O PDSAA compreendeu a elaboração e a análise de quatro alternativas para a 

concepção do Sistema de Abastecimento de Água – SAA nas áreas urbanas da Região 

Metropolitana de Belém. A alternativa selecionada divide a RMB em 9 zonas, que 

mailto:envex@envexengenharia.com.br
http://www.envexengenharia.com.br/


 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Marituba 
Produto 3 – Diagnóstico do Saneamento Básico 

 
 

 
EnvEx Engenharia e Consultoria Ltda CNPJ 08 .418.789/0001-07  

Rua Doutor  Jorge  Meyer  F i lho,  93 –  Jard im Botânico |  CEP 80.210 -190  |  Cur i t iba –  PR 
Tel :  (41)3053 -3487|  envex@envexengenhar ia .com.br  |  www.envexengenhar ia .com.br  

 

233 

totalizam 78 setores de abastecimento de água, os quais foram definidos conforme a 

integração espacial e o tipo de produção e de tratamento da água, objetivando facilitar o 

controle operacional e a ampliação do sistema em etapas. 

A área urbana do município de Marituba está compreendida nos setores 63, 66, 67, 

68, 69, 70 e 71 da zona denominada BR-316. Para estes setores está prevista a 

concepção de um sistema de abastecimento de água subterrânea, o qual é composto por 

poço tubular profundo, estação de tratamento de água, reservatório apoiado, estação 

elevatória de água tratada, reservatório elevado e rede de distribuição. 

As obras previstas no PDSAA para a implementação das unidades que compõem o 

sistema de abastecimento de água subterrânea dos setores de Marituba estavam 

previstas para serem realizadas no período de 2007 a 2015 e são ilustradas na Figura 90 

a seguir. 
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Fonte: Plano Diretor do Sistema de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Belém, 2006. 

Figura 90 – Obras previstas no PDSAA da RMB para o período de 2007 a 2015. 

Conforme informações da COSANPA há três contratos vigentes para execução de 

obras de ampliação do sistema de abastecimento de água relacionadas ao município de 
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Marituba, além de um aguardando assinatura do contrato e outro com data de término 

recente. 

Há o contrato nº 41/17 firmado com o Consórcio Bolonha para execução de obras e 

serviços para revitalização e modernização do Sistema Produtor Bolonha, para produção 

de 6,4 m³/s e ampliação do sistema de reservação no município de Belém e de adução de 

água tratada nos municípios de Ananindeua e Marituba, o qual possui vigência de 

22/08/2017 a 22/08/2019. 

Há também o contrato nº 30/18 firmado com a empresa Sanevias Consultoria e 

Projetos LTDA - EPP para elaboração de projeto básico para ampliação do sistema de 

abastecimento de água dos setores 66, 67 e 68 de Marituba (Centro, COHAB e Novo 

Horizonte), o qual possui vigência de 21/03/2018 a 21/03/2020. 

O contrato PAC 2-350785-99 – “Saneamento é vida”, com inicio em 01/07/2013 e 

vigência em 30/09/2019, previa a ampliação do sistema de abastecimento de água, 

localizado no bairro Beija Flor, com a implantação de dois poços de capacidade de 

200m3/h, uma ETA (estação de tratamento de água) de 560 m3/h de capacidade, 17,2 km 

de rede e 1.975 ligações, além de 302 metros de adutora de água bruta, 51 metros de 

adutora de água tratada, um reservatório apoiado com capacidade de 1.500 m3 e um 

reservatório elevado com 500 m3 de capacidade. A obra tem uma previsão de 

R$17.798.710,05 de financiamentos pela Caixa Econômica Federal e Orçamento Geral da 

União. 

Outro projeto relacionado ao PAC, é referente a elaboração e projetos de 

ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água do município de Marituba, 

através do contrato PAC 2 – 408652-22 – “Saneamento é vida”. Apesar de a vigência ser 

12/2018, o contrato encontra-se em fase de assinatura, uma vez que o MCIDADES 

informou encerramento do contrato de Repasses. 

Além disso, há o contrato nº 36/17, o qual encerrou a sua vigência em 27/07/2018 

conforme informações da COSANPA. Este contrato foi firmado com a empresa Carmona 

Cabrera Construtora de Obras S/A em 27/07/17 para execução de obras e serviços para 
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ampliação do sistema de abastecimento de água do Conjunto Residencial Beija Flor, 

localizado no município de Marituba. No entanto, não foram obtidas maiores informações 

sobre o término desta obra. 

8.1.8. Fontes potenciais de poluição hídrica 

O Estudo Hidrogeológico para Gestão das Águas Subterrâneas da Região de 

Belém / PA (2018) realizou o cadastramento das fontes potenciais de poluição em toda a 

região de Belém, visando a geração de um banco de dados relativos às atividades 

potencialmente contaminantes da região, bem como a classificação dessas fontes . Para 

isto, considerou-se sistemas de saneamento, atividades industriais, curtumes, lixões e 

aterros sanitários, postos de combustíveis, oficinas mecânicas, cemitérios, lava-jatos; 

hospitais e áreas rurais (rebanhos, matadouros, criação de animais, uso de 

fertilizantes/agroquímicos, áreas agrícolas, entre outros), conforme apresentado abaixo. 

No município de Marituba não são registrados grandes geradores de resíduos 

sólidos como: comercial, construção civil, hotel, indústrias ou outros similares, no entanto 

segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE2.0), Marituba 

apresenta 69 estabelecimentos relacionados a atividades industriais, considerando: 

indústria de transformação e água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 

descontaminação. 

Já em relação a lixões e aterros sanitários, Marituba possui um aterro com início 

das atividades no ano de 2015, em substituição ao lixão do Aurá, recebendo diariamente 

resíduos de Belém, Ananindeua e da própria Marituba. O local possui diversos processos 

devido a descumprimentos de normas legais e regulamentares de deposição e 

armazenamento de resíduos sólidos, causando principalmente poluição atmosférica. 

A presença de postos de combustíveis é a responsável por muitos casos de 

contaminação de mananciais subterrâneos, principalmente pelo armazenamento de 

produtos contaminantes em tanques subterrâneos, o que dificulta a inspeção visual de 

vazamentos. Segundo dados da ANP, Marituba apresenta oito postos de combustíveis, a 

maioria localizado a beira da rodovia. 
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Apesar do necrochorume poder entrar em contato com as águas subterrâneas, os 

cemitérios são classificados como potencial reduzido de contaminação, uma vez que a 

contaminação pode ser reduzida pela correta utilização de túmulos impermeáveis e 

ataúdes resistentes a corrosão. Em Marituba foram identificados apenas dois cemitérios. 

No Município de Marituba apenas 4,4% dos domicílios são ligados a rede de coleta 

de esgoto, cerca de 81% dos domicílios não são ligados a rede de esgotos e nem 

possuem tratamento, destes, 14,5% utilizam a fossa séptica como destinação final.  Essa 

falta de coleta e tratamento de esgoto pode gerar contaminações. 

Neste estudo também foram cadastradas outras atividades que podem gerar 

contaminação no subsolo e consequentemente na água subterrânea. Dentre elas as 

casas de açaí, que descartam de forma irregular os efluentes gerados pelo 

processamento do açaí. Também foram considerados os hospitais e unidades de saúde, 

principalmente pela geração do lixo hospitalar, que em Marituba são um total de 15 

unidades de saúde e um hospital. 

O setor agropecuário, uma fonte de contaminação difusa, é pouco representativo 

na região de Marituba, que apresenta apenas 0,28% de seu PIB destinado a este setor. 

8.2. Esgotamento Sanitário 

Esta seção descreve a situação do tratamento e destino final dado aos efluentes 

nas áreas urbanas e rurais do município de Marituba, estado do Pará. 

8.2.1. Geração de Esgoto Sanitário 

A geração de esgoto sanitário é função do consumo efetivo de água, em que a 

Norma ABNT NBR 9649 recomenda o uso de Coeficiente de Retorno de 0,8, ou seja, 80% 

do volume de água consumido é transformado em esgoto sanitário. Para os outros 20%, 

considera-se a utilização em limpeza de calçadas, lavagem doméstica de veículos, 

irrigação de jardins, entre outras atividades que não geram efluentes, pois a água é 

infiltrada no solo ou evaporada. 
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Em algumas localidades, os usos de água são muito variados, como irrigação de 

lavouras, dessedentação de animais, abastecimento de pulverizadores agrícolas, entre 

outros, não sendo possível considerar o mesmo coeficiente de retorno para o volume de 

água consumido. 

Nas localidades mais afastadas, devido ao baixo adensamento populacional, a 

instalação de sistemas públicos para coleta e tratamento de esgoto apresenta-se pouco 

viável economicamente, de forma que devem ser investidos em sistemas unifamiliares de 

tratamento individual apropriados para o tratamento do esgoto doméstico, como as fossas 

sépticas conforme NBR 7229 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques 

sépticos. 

8.2.2. Serviços Prestados 

Atendimento 

Neste item é avaliado o atendimento do sistema de esgotamento sanitário em 

relação aos domicílios e à população, com levantamento de dados disponíveis no IBGE e 

COSANPA. 

Conforme já descrito na seção 8.1.1, de acordo com o IBGE, o município é dividido 

110 setores censitários, sendo que destes, 107 são urbanos e 3 rurais. 

Domicílios 

Em relação ao esgotamento sanitário dos domicílios, de acordo com os setores 

censitários, observa-se que em 2010 a maior parte utilizava fossas rudimentares (76%) e 

fossa séptica (15%), como pode ser observado na Tabela 57 e Figura 91. 
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Tabela 57 – Esgotamento Sanitário dos Domicílios. 

Localidade Urbana Rural Total 

Domicílios Total 26.720 307 27.027 

Rede geral de 
esgoto ou pluvial 

Domicílios 1.126 37 1.1.63 

% 4 12 4 

Fossa séptica 
Domicílios 3.977 94 4.071 

% 15 31 15 

Fossa rudimentar 
Domicílios 20.388 157 20.545 

% 76 51 76 

Vala 
Domicílios 771 17 788 

% 3 6 3 

Rio, lago ou mar 
Domicílios 12 0 12 

% 0 0 0 

Outro escoadouro 
Domicílios 446 2 448 

% 2 1 2 

Notas: * Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário. 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2018. 

Figura 91 – Esgotamento sanitário dos domicílios em fossa, por setores censitários. 
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ConformeTabela 58 e Figura 91, a solução majoritária para o esgotamento sanitário 

dos domicílios urbanos e rurais do município de Marituba foi a fossa rudimentar. Nota-se 

que a rede de esgoto atende apenas 4% do total de domicílios do município. 

Ainda em relação aos setores censitários, em 2010, foram identificados 18.879 

domicílios particulares permanentes com esgoto a céu aberto em seu entorno, 

representando 70% do total de domicílios, todos localizados em setores urbanos, 

conforme apresentado na Tabela 58. Esta informação reforça o problema de lançamento 

e permanência de esgoto a céu aberto descrito no item 7.2.5. 

Tabela 58 – Esgotamento Sanitário dos Domicílios. 

Localidade 
Domicílios* 

Com esgoto a céu aberto Porcentagem em relação ao total (%) 

Urbano 18.879 70% 

Rural 0 0 

Total 18.879 70% 

Notas: * Domicílios particulares permanentes próprios, alugados e cedidos. 

Fonte: IBGE, 2010. 

População 

Em se tratando da população de acordo com os setores censitários do IBGE, 

observa-se que, assim como os domicílios, em 2010 a maior parte da população utilizava 

fossas rudimentares (76%) e fossa séptica (15%), como pode ser observado na Tabela 

59. 

Tabela 59 – Tipos de esgotamento sanitário, por população. 

Tipo Moradores Urbano Rural Total 

População Total 105.729 1.086 106.815 

Rede geral de esgoto ou 
pluvial 

Moradores 4.285 96 4.381 

% 4,1 8,8 4,1 

Fossa séptica 
Moradores 15.539 391 15.930 

% 14.7 36.0 14.9 

Fossa rudimentar 
Moradores 81.116 529 81.645 

% 76.7 48.7 76.4 

Vala Moradores 3.016 61 3.077 
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Tipo Moradores Urbano Rural Total 

% 2.9 5.6 2.9 

Rio, lago ou mar 
Moradores 61 0 61 

% 0.1 0.0 0.1 

Outro escoadouro 
Moradores 1.712 9 1.721 

% 1.6 0.8 1.6 

Fonte: IBGE, 2010. 

Ao contrário dos dados do IBGE, segundo informações obtidas pelo Formulário 

(APÊNDICE V), 49,72% das respostas afirmam possuir fossa séptica, enquanto 36,42% 

possuem fossa rudimentar, juntas representam a maior forma de destinação do esgoto 

sanitário no Município de Marituba. Apenas 3,26% das respostas, informaram possuir 

ligação na rede geral de esgoto ou pluvial, conforme Figura 92. 

  

Figura 92 – Situação de lançamento do esgoto sanitário, segundo informações obtidas com 
o Formulário aplicado à população. 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2019) 

Quando a comparação ocorre por bairro, Canaã e Riacho Doce apresentaram mais 

de 50% das respostas como fossa rudimentar, sendo que a totalidade das respostas para 

o Riacho Doce foi fossa rudimentar. Apesar destas respostas não serem mais de 50% nos 

bairros São José, São João e Decouville, ainda representam uma grande porcentagem. 

Para os demais bairros, o lançamento ocorre principalmente em fossas sépticas. No caso 
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de lançamentos em rede de esgoto, destacam-se os bairros Novo Horizonte e Uriboca 

(Figura 93). 

 

Figura 93 – Lançamento de esgotamento sanitário por bairro, conforme respostas dos 
formulários 
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Ligações 

Segundo dados informados pela COSANPA, o número de ligações totais ativas de 

esgoto até o ano de 2017 era de zero no Município de Marituba. Já em janeiro de 2018 

este número passou para 8 ligações de esgoto, em fevereiro foram 20 ligações, em março 

passou para 2.465, abril para 3.806 e em maio apresenta 3.812. Esta variação ocorreu 

devido ao início da administração da COSANPA na Estação de Tratamento de Esgoto do 

Residencial Viver Melhor. No mês de maio de 2018 esta cobertura de esgoto 

correspondia a 13,15%. Destaca-se que estes dados correspondem apenas ao 

Residencial Viver Melhor, única ETE de responsabilidade da COSANPA, as demais cinco 

ETEs presentes no Município são de responsabilidade da Prefeitura Municipal e não 

foram fornecidas informações. 

Serviços de Esgotamento Sanitário 

Segundo informações do Atlas Esgoto: Despoluição das Bacias Hidrográficas 

(ANA, 2017), 81,1% do Município de Marituba não possui nem coleta nem tratamento de 

esgoto, tendo como destino principal os igarapés e rios da região. Já 4,4% do esgoto é 

coleta, mas não apresenta tratamento, tendo o mesmo destino daqueles não coletados. 

Apenas 14,5% apresentavam soluções individuais de coleta e tratamento de esgotos. 

Ainda segundo o documento, é proposto, para o horizonte do ano 2037, que o índice de 

coleta aumente para 87%, enquanto a solução individual seja de apenas 8%, os demais 

5% seria a população sem coleta e tratamento de esgoto. 

Lodo de ETE 

O lodo de esgoto é um resíduo rico em matéria orgânica, gerado durante o 

tratamento do efluente nas Estações de Tratamento de Esgoto. Sua principal opção para 

a reciclagem é como condicionador de solos agrícolas, porém a presença de eventuais 

poluentes como metais pesados, patógenos e compostos orgânicos que podem provocar 

impactos ambientais negativos. 
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No Brasil não existe regulação para a adição desse resíduo no solo e seu uso 

ainda não foi amplamente difundido, mas já faz parte de programas de controle de 

impactos ambientais. 

O lodo das estações de tratamento de esgoto de Marituba, presentes nos 

condomínios e gerenciada pela COSANPA, é seco e armazenado no tanque de lodo, e a 

cada aproximadamente três meses enviado para o aterro sanitário. 

8.2.3. Aspectos de Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário 

8.2.4. Histórico de Qualidade do Esgoto Tratado 

Não foram informados dados sobre a qualidade do tratamento do esgoto em 

nenhuma unidade do município de Marituba. Os dados foram solicitados à SEMMA, 

porém não foram enviados para a elaboração deste PMSB de Marituba.  

8.2.5. Sistemas Individuais 

Nas edificações urbanas que não contam com rede coletora, pode ser identificadas 

variadas formas de destinação de esgoto sanitário, principalmente as fossas negras, 

fossas sépticas, fossas sépticas seguidas de sumidouro e em algumas residências existe 

caixa de gordura ligada às instalações da cozinha anteriormente ao sistema de fossas. 

No APÊNDICE III – Questionários, do total de respostas, 44,8% informaram que o 

esgoto do banheiro de sua casa segue diretamente para a fossa séptica, 20,7% para a 

rede coletora de esgoto, 10,3% para a fossa negra e correndo a céu aberto, 3,4% para a 

galeria de águas pluviais e córregos/rios/igarapés. Já 6,9% das respostas não sabiam 

qual era este destino. No caso do esgoto da cozinha, as respostas foram um pouco 

diferentes, com a maioria (38,7%) correndo a céu aberto, 25,8% tem como destino a rede 

coletora de esgoto, 12,9% seguem para córregos/rios/igarapés, 6,5% vão para a galeria 

de águas pluviais, 3,2% tem como destino a fossa negra. Neste caso 9,7% não sabem o 

destino deste esgoto ou informaram algum outro. 
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Os sistemas unifamiliares de tratamento podem ser eficientes para o tratamento do 

esgoto sanitário, quando construídos e operados adequadamente. Porém, quando o 

esgoto é apenas depositado no solo, como no caso das fossas negras, o esgoto infiltra no 

solo podendo atingir o lençol freático, gerando contaminação do solo e da água. A seguir 

é apresentado o funcionamento de alguns sistemas de tratamento unifamiliares de esgoto 

sanitário mais adotados. 

Fossas Sépticas 

São dispositivos de tratamento de esgoto com a função básica de remoção da 

matéria orgânica, através de processos físicos de decantação dos sólidos em suspensão 

e de flotação de óleos e graxas, além dos processos de estabilização anaeróbia da 

matéria orgânica. A fossa séptica deve ser limpa para remoção do lodo digerido, de 

acordo com a especificação do projeto construtivo da Norma ABNT NBR 7.229/1993. São 

construídas em forma de câmaras cilíndricas em alvenaria. Devem ser impermeáveis e 

interligadas à sistemas de infiltração. 

Filtro Anaeróbio 

O filtro anaeróbio é um tanque impermeável, contendo material filtrante no seu 

interior, com a finalidade de receber o líquido que vem da fossa séptica. O filtro anaeróbio 

é indicado para ser utilizado em terrenos em que não há infiltração, ou esta é muito baixa, 

impossibilitando o uso do sumidouro que em solos com baixa permeabilidade fica cheio 

com facilidade podendo transbordar, permitindo o lançamento direto em corpos de água. 

Sumidouros 

Os sumidouros recebem os efluentes das fossas sépticas ou dos filtros biológicos e 

constam de poços para infiltração do esgoto no solo. São construídos em alvenaria ou 

tubos de concreto perfurados nas paredes laterais e o fundo apenas com uma camada de 

material filtrante, de forma a permitir a infiltração. 
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A localização da fossa séptica e do sumidouro deve respeitar as distâncias 

mínimas indicadas pela Norma ABNT NBR 7.229/1993, quais sejam: 1,50 metros dos 

limites do terreno, 1,50 metros de edificações e 1,50 metros entre a fossa séptica e o 

sumidouro. É proibida a construção da fossa séptica e do sumidouro no passeio 

público/calçada por constituir sério perigo de contaminação da rede pública de 

abastecimento de água e aos transeuntes do passeio público. 

8.2.6. Indicadores dos Serviços Prestados 

Segundo consulta no SNIS, 2019 nas informações gerais do município de Marituba 

para o atendimento com esgotos, no campo aonde atende com esgotamento sanitário 

para todos os anos a resposta foi “não atende”. Os demais dados sobre esgoto não foram 

informados para todos os anos. 

8.2.7. Possíveis Áreas para Locação de Estações de Tratamento de 
Esgoto 

Com o intuito de universalizar os serviços de coleta, de tratamento e de destinação 

final do esgoto nos municípios da Região Metropolitana de Belém, elaborou-se o Plano 

Diretor do Sistema de Esgotamento Sanitário – PDSES da Região Metropolitana de 

Belém – RMB, o qual define as diretrizes, as intervenções e os investimentos necessários 

para o planejamento e a gestão do sistema de esgotamento sanitário para o período de 

2010 a 2030 nos municípios de Belém, Ananindeua, Benevides, Marituba e Santa 

Bárbara. 

De acordo com o diagnóstico do Plano Diretor do Sistema de Esgotamento 

Sanitário da Região Metropolitana de Belém, o município de Marituba não possuía 

sistema de esgotamento sanitário em 2007. 

O PDSES da RMB contemplou a elaboração e a análise de três alternativas para a 

concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES na área urbana das bacias 

hidrográficas da Região Metropolitana de Belém. 
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A alternativa selecionada para a concepção do SES da RMB é composta por 29 

Bacias de Esgotamento (BEs), as quais foram delimitadas com base na área de 

abrangência, na variação das cotas topográficas, na divisão de sub-bacias, na população 

a ser atendida, no volume de esgoto a ser gerado e considerando as unidades existentes, 

tais como redes coletoras, estações elevatórias e estações de tratamento. 

O município de Marituba engloba três BEs, as quais foram denominadas BE 14.2, 

BE 14.3 e BE 16.1, conforme ilustra a Figura 94 a seguir, e contempla para cada bacia de 

esgotamento proposta a construção de uma estação de tratamento de esgoto, totalizando 

a construção de três ETEs no município. 

 
Fonte: Plano Diretor do Sistema de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Belém, 2010. 

Figura 94 – Bacias de esgotamento de Marituba. 

Na sequência apresenta-se a descrição dos sistemas propostos no Plano Diretor 

do Sistema de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Belém (2010) para 

cada bacia de esgotamento localizada no município de Marituba. 

Bacia de Esgotamento BE 16.1 

A bacia de esgotamento BE 16.1, ilustrada na Figura 95, possui uma área total de 

4.262,41 ha e engloba a bacia hidrográfica Pau Grande, parte da bacia hidrográfica 

Mocajatuba e parte da bacia hidrográfica Oriboquinha. 
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Fonte: Plano Diretor do Sistema de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Belém, 2010. 

Figura 95 – Limites da Bacia de Esgotamento 16.1. 

Segundo o Plano Diretor do Sistema de Esgotamento Sanitário da RMB, é previsto 

um aumento de 31.871 da população contribuinte na BE 16.1, a qual passará de 39.971 

habitantes (2010) para 71.842 habitantes em 2030. Com base nesse aumento 

populacional, calcularam-se as vazões de contribuição diária mínima, média e máxima de 

esgoto na BE 16.1, conforme apresenta a Tabela 60. Verifica-se que a vazão máxima 

aumentará de 147,45 L/s em 2010 para 265,02 L/s em 2030. 

Tabela 60 – Vazões Diárias de Esgoto na BE 16.1. 

Ano 
Vazão (L/s) 

Mínima Média Máxima 

2010 94,08 132,20 147,45 

2015 105,00 147,54 164,56 

2020 114,24 160,53 179,05 

2025 134,23 192,83 215,07 

2030 169,09 237,61 265,02 

Fonte: Plano Diretor do Sistema de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Belém, 2010. 
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De acordo com o PDSES da RMB, a rede para coleta do esgoto na bacia de 

esgotamento BE 16.1 deverá ser do tipo separador absoluto, no qual a rede coletora de 

esgoto é separada da rede de escoamento das águas pluviais. Os coletores 

encaminharão o esgoto sanitário para a tubulação interceptora, a qual possuirá a 

profundidade média recomendada de 4,0 m. 

Com base na relação recomendada pela COSANPA, estima-se que em 2030 a 

rede coletora de esgoto possuirá aproximadamente 100.580 m (1,4 m por habitante) e os 

interceptores possuirão uma extensão de 9.558 m. 

Estão previstas a implementação de duas Estações Elevatórias – EE para o 

sistema de esgotamento sanitário da BE 16.1, uma EE próximo ao Rio Oriboquinha e uma 

EE para bombear a vazão afluente da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE. 

A Figura 96, a seguir, apresenta a localização da Estação de Tratamento de Esgoto 

– ETE Pirelli, a qual terá capacidade máxima de tratamento de 265,02 L/s. O efluente 

líquido da ETE Pirelli será lançado no Rio Guamá, o lodo gerado será destinado a aterro 

sanitário e os gases gerados passarão por um sistema de tratamento antes do 

lançamento na atmosfera. 
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Fonte: Plano Diretor do Sistema de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Belém, 2010. 

Figura 96 – Localização da ETE da BE 16.1. 

A alternativa selecionada no Plano Diretor do Sistema de Esgotamento Sanitário da 

RMB indica a lagoa aerada facultativa como forma de tratamento de esgoto na ETE Pirelli, 

devido à área disponível no local onde será implantada a ETE. 

A Tabela 61 apresenta os valores estimados da área demandada para 

implantação, dos custos de implantação, de operação e de manutenção, bem como a 

quantidade de produção de lodo, previstos para a ETE Pirelli. 

Tabela 61 – Estimativas para tratamento da BE 16.1 – ETE Pirelli. 

População final de 

plano: 71.842 hab. 

Área 

Demandada 

(ha) 

Custo de 

implantação 

(R$) 

Custo de operação 

e manutenção 

(R$/ano) 

Produção de 

lodo (m³/ano) 

Lagoa aerada facultativa 2,73 8.621.040,00 292.396,94 2.155,26 

Fonte: Plano Diretor do Sistema de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Belém, 2010. 

A Tabela 62 apresenta as principais características das unidades do sistema de 

esgotamento sanitário da BE 16.1. 
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Tabela 62 – Características do Sistema de Esgotamento Sanitário da BE 16.1 (2030). 

Sistema Unidade 
Final de 

Plano 

Rede Coletora m 100.580 

Interceptor 

     Extensão 

     Prof. Média 

     Vazão máxima 

     Diâmetro máximo 

 

m 

m 

L/s 

mm 

 

9.558 

4 

265,02 

600 

N° de EE – 2 

ETE – ETE Pirelli 

Corpo Receptor – Rio Guamá 

Fonte: Plano Diretor do Sistema de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Belém, 2010. 

Bacia de esgotamento (BE 14.2) 

A bacia de esgotamento BE 14.2, ilustrada na Figura 97, possui uma área total de 

1.023,87 ha e engloba parte da bacia hidrográfica Mocajatuba e parte da bacia 

hidrográfica Pau Grande. 
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Fonte: Plano Diretor do Sistema de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Belém, 2010. 

Figura 97 – Limites da Bacia de Esgotamento BE 14.2. 

De acordo com o estudo populacional realizado no PDSES da RMB, estima-se que 

a população na BE 14.2 aumentará 8.501 habitantes, passando de 10.663 habitantes no 

início do plano (2010) para 19.164 habitantes no final do PDSES (2030). 

A partir do aumento populacional previsto para cada período, foram calculadas as 

contribuições diárias de esgoto (mínima, média e máxima) na BE 14.2, conforme 

apresenta a Tabela 63. A vazão máxima de esgoto aumentará de 39,33 L/s em 2010 para 

70,70 L/s em 2030 (PDSES, 2010). 
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Tabela 63 – Vazões Diárias de Esgoto na BE 14.2. 

Ano 
Vazão (L/s) 

Mínima Média Máxima 

2010 25,10 35,27 39,33 

2015 28,01 39,36 43,90 

2020 30,47 42,82 47,76 

2025 36,61 51,44 57,37 

2030 45,11 63,38 70,70 

Fonte: Plano Diretor do Sistema de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Belém, 2010. 

Assim como a rede coletora de esgoto da BE 16.1, a rede coletora da BE14.2 

também será do tipo separador absoluto e encaminhará o esgoto para uma única estação 

de tratamento de esgoto, denominada ETE Marituba. Além disso, o sistema da bacia de 

esgotamento BE 14.2 também possuirá tubulação interceptora de acordo com a 

profundidade recomendada de 4,0 m, possuirá duas estações elevatórias e a forma de 

tratamento de esgoto também será lagoa aerada facultativa (PDSES, 2010). 

No PDSES, estimou-se que em 2030 a rede de coleta de esgoto possuirá 26.830 m 

(1,4 m por habitante) e a extensão da tubulação interceptora será de 1.629 m. 

Uma das estações elevatórias será localizada próximo à Av. Dep. Batista e a outra 

EE será localizada próxima a ETE para bombear a vazão afluente. A Figura 98, a seguir, 

apresenta a localização da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Marituba. 
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Fonte: Plano Diretor do Sistema de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Belém, 2010. 

Figura 98 – Localização da ETE da BE 14.2. 

A ETE Marituba terá capacidade máxima de tratamento de esgoto de 70,70 L/s, 

conforme a vazão máxima calculada. O efluente da estação será lançado no Igarapé Pau 

Grande, o lodo será destinado a aterro sanitário e os gases gerados na estação serão 

tratados antes de serem lançados na atmosfera. 

A Tabela 64 exibe os valores estimados da área demandada para implantação, dos 

custos de implantação, de operação e de manutenção, bem como a quantidade produzida 

de lodo na ETE Marituba. 

Tabela 64 – Estimativas para tratamento da BE 14.2 – ETE Marituba. 

População final de 

plano: 19.164 hab. 

Área 

Demandada 

(ha) 

Custo de 

implantação 

(R$) 

Custo de operação 

e manutenção 

(R$/ano) 

Produção de 

lodo (m³/ano) 

Lagoa aerada facultativa 0,73 2.299.680,00 77.997,48 574,92 

Fonte: Plano Diretor do Sistema de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Belém, 2010. 

Na Tabela 65 são apresentadas as principais características das unidades do 

sistema de esgotamento sanitário da BE 14.2. 
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Tabela 65 – Características do Sistema de Esgotamento Sanitário da BE 14.2 (2030). 

Sistema Unidade Final de Plano 

Rede Coletora m 26.830 

Interceptor 

     Extensão 

     Prof. Média 

     Vazão máxima 

     Diâmetro máximo 

 

m 

m 

L/s 

mm 

 

1.629 

4 

70,70 

400 

N° de EE – 2 

ETE – ETE Marituba 

Corpo Receptor – Igarapé Pau Grande 

Fonte: Plano Diretor do Sistema de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Belém, 2010. 

Bacia de Esgotamento BE 14.3 

A bacia de esgotamento BE 14.3, ilustrada na Figura 99, possui uma área total de 

2.232 ha e engloba parte da bacia hidrográfica Mocajatuba e parte da bacia hidrográfica 

Benfica. 

mailto:envex@envexengenharia.com.br
http://www.envexengenharia.com.br/


 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Marituba 
Produto 3 – Diagnóstico do Saneamento Básico 

 
 

 
EnvEx Engenharia e Consultoria Ltda CNPJ 08 .418.789/0001-07  

Rua Doutor  Jorge  Meyer  F i lho,  93 –  Jard im Botânico |  CEP 80.210 -190  |  Cur i t iba –  PR 
Tel :  (41)3053 -3487|  envex@envexengenhar ia .com.br  |  www.envexengenhar ia .com.br  

 

257 

 
Fonte: Plano Diretor do Sistema de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Belém, 2010. 

Figura 99 – Limites da Bacia de Esgotamento BE 14.3. 

De acordo com o estudo populacional do PDSES da Região Metropolitana de 

Belém, está previsto um aumento populacional de 71.271 habitantes na BE 14.3 até o 

final do período compreendido pelo plano (2030). A população da BE 14.3 aumentará de 

46.264 habitantes em 2010 para 117.535 habitantes em 2030. 

Com base no incremento populacional de cada período, foram calculadas as 

vazões de contribuição (mínima, média e máxima), conforme apresenta a Tabela 66 a 

seguir. Nota-se que a vazão máxima de esgoto aumentará de 170,66 L/s em 2010 para 

433,57 L/s em 2030. 
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Tabela 66 – Vazões Diárias de Esgoto na BE 14.2. 

Ano 
Vazão (L/s) 

Mínima Média Máxima 

2010 108,89 153,01 170,66 

2015 171,88 241,52 269,38 

2020 186,99 262,75 293,06 

2025 224,56 315,55 351,94 

2030 276,64 388,74 433,57 

Fonte: Plano Diretor do Sistema de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Belém, 2010. 

Assim como para as bacias de esgotamento BE 16.1 e BE 14.2, o sistema de 

esgotamento sanitário da BE 14.3 possuirá rede coletora de esgoto do tipo separador 

absoluto, possuirá duas estações elevatórias e uma estação de tratamento de esgoto. 

Utilizando-se como base a recomendação da COSANPA, estimou-se no PDSES 

que em 2030 a rede coletora de esgoto possuirá 231.874 m (1,4 m por habitante) e os 

interceptores possuirão uma extensão total de 5.448 m. 

As estações elevatórias serão localizadas uma próximo à foz do Rio Mocajatuba e 

outra EE próximo a ETE para bombear o esgoto a ser tratado. A localização da estação 

de tratamento de esgoto da BE 14.3, denominada ETE Mocajatuba, é apresentada na 

Figura 100. 
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Fonte: Plano Diretor do Sistema de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Belém, 2010. 

Figura 100 – Localização da ETE da BE 14.3. 

A ETE Mocajatuba, diferentemente da ETE Pirelli (BE 16.1) e da ETE Marituba (BE 

14.2), que realizarão o tratamento do esgoto por meio de lagoa aerada facultativa, 

utilizará a combinação de reator do tipo UASB e lodos ativados para realizar o tratamento 

do esgoto gerado na BE 14.3. Foi feita essa escolha em função da área disponível para 

implantação da ETE. 

A ETE Mocajatuba terá capacidade máxima de tratamento de 433,57 L/s. O 

efluente líquido do esgoto tratado será lançado no Rio Mocajatuba, o lodo gerado na ETE 

será destinado a aterro sanitário e os gases produzidos no tratamento serão tratados 

antes do lançamento na atmosfera. 

A Tabela 67 exibe os valores estimados da área demandada para implantação, dos 

custos de implantação, de operação e de manutenção, bem como a estimativa da 

quantidade produzida de lodo na ETE Mocajatuba. 

mailto:envex@envexengenharia.com.br
http://www.envexengenharia.com.br/


 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Marituba 
Produto 3 – Diagnóstico do Saneamento Básico 

 
 

 
EnvEx Engenharia e Consultoria Ltda CNPJ 08 .418.789/0001-07  

Rua Doutor  Jorge  Meyer  F i lho,  93 –  Jard im Botânico |  CEP 80.210 -190  |  Cur i t iba –  PR 
Tel :  (41)3053 -3487|  envex@envexengenhar ia .com.br  |  www.envexengenhar ia .com.br  

 

260 

Tabela 67 – Estimativas para tratamento da BE 14.3 – ETE Mocajatuba. 

População final de 

plano: 82.812 hab. 

Área 

Demandada 

(ha) 

Custo de 

implantação 

(R$) 

Custo de operação 

e manutenção 

(R$/ano) 

Produção de 

lodo (m³/ano) 

UASB + Lodos ativados 1,64 23.529.091,22 670.579,10 21.176,18 

Fonte: Plano Diretor do Sistema de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Belém, 2010. 

A Tabela 68 apresenta as principais características das unidades do sitema de 

esgotamento sanitário da BE 14.3. 

Tabela 68 – Características do Sistema de Esgotamento Sanitário da BE 14.3 (2030). 

Sistema Unidade Final de Plano 

Rede Coletora m 231.874 

Interceptor 

     Extensão 

     Prof. Média 

     Vazão máxima 

     Diâmetro máximo 

 

m 

m 

L/s 

mm 

 

5.448 

4 

433,57 

700 

N° de EE – 2 

ETE – ETE Mocajatuba 

Corpo Receptor – Rio Mocajatuba 

Fonte: Plano Diretor do Sistema de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Belém, 2010. 

Conforme informação da COSANPA existia um contrato para implantação do 

sistema de esgotamento sanitário para o bairro Almir Gabriel. O contrato PAC – 224989-

75 atualmente encontra-se paralisado devido o encerramento dos Contratos de Repasse 

pelo MCIDADES. Apesar de a COSANPA apresentar um pleito para a conclusão das 

obras junto ao Ministério, o próprio Governo decidiu pela sua conclusão com recursos 

próprios. Sendo assim, a atual fase é de atualização de custos para uma nova licitação. 

8.2.8. Fontes de Poluição Pontuais de Efluentes no Corpo Hídrico 

Devido à falta de sistemas de esgotamento sanitário em algumas áreas do 

município de Marituba, podem ocorrer lançamentos pontuais de esgoto na rede de 

drenagem pluvial, diretamente nos corpos hídricos ou até mesmo em valas. 
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Segundo dados da população local obtidos nas oficinas participativas de 

diagnóstico o bairro Nova Marituba lança esgoto nos igarapés da região, nos bairros 

Centro, Pedreirinha e adjacentes, além de pontos de lançamento de esgoto no rio Uriboca 

e Mocajatuba. Além disso, também foi relatada a existência de cheiro de esgoto em 

diversos bairros além do Centro, como Albatroz 1 e 2 e Santa Lúcia. 

8.3. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

Neste item é apresentada a atual situação da limpeza urbana e do manejo de 

resíduos sólidos no município de Marituba, com o intuito de avaliar e propor melhorias no 

modelo de gestão e facilitar a compreensão das etapas subsequentes. 

O Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos está em 

elaboração paralela a este Plano Municipal de Saneamento Básico, desta forma, além 

das informações levantadas através de fontes secundárias, algumas informações serão 

apresentadas em ambos os Planos.  

8.3.1. Classificação e Caracterização 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT NBR 10.004/2004, 

Resíduos Sólidos são definidos como resíduos nos estados sólido e semissólido, que 

resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas 

de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 

poluição, bem como determinados líquidos, cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções 

técnicas e economicamente inviáveis em face á melhor tecnologia disponível. 

A classificação de resíduos envolve a identificação do processo ou atividade que 

lhes deu origem e de seus constituintes e características e a comparação destes 

constituintes de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é 

conhecido. 
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De acordo com a referida norma, os resíduos são classificados em: 

a) Resídua Classe I – Perigosos; 

b) Resídua classe II – Não Perigoso; 

 Resídua Classe II A – Não inertes; 

 Resídua Classe II B – Inertes. 

A seguir é apresentada outra classificação de acordo com a Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), quanto à origem dos resíduos: 

I – quanto à origem: 

a) Resíduos domiciliares: aqueles originários de atividades domésticas em 
residências urbanas; 

b) Resíduos de limpeza urbana: aqueles originários da varrição, limpeza de 
logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; 

c) Resíduos sólidos urbanos: aqueles englobados nas alíneas “a” e “b”; 

d) Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: aqueles 
gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” 
e “j”. 

e) Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: aqueles gerados 
nessas atividades, excetuando os referidos na alínea “c”; 

f) Resíduos industriais: aqueles gerados nos processos produtivos e instalações 
industriais; 

g) Resíduos de serviços de saúde: aqueles gerados nos serviços de saúde, 
conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos 
do Sisnama e do SNVS; 

h) Resíduos da construção civil: aqueles gerados nas construções, reformas, 
reparos e demolições de obras de construção civil, incluídas as resultantes da 
preparação e escavação de terrenos para obras civis; 

i) Resíduos agrossilvopastoris: aqueles gerados nas atividades agropecuárias e 
silviculturas, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades; 

j) Resíduos de serviços de transporte: aqueles originários de portos, aeroportos, 
terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; 

k) Resíduos de mineração: aqueles gerados na atividade de pesquisa, extração ou 
beneficiamento de minérios; 

II – quanto à periculosidade: 

a) Resíduos perigosos: aqueles, que, em razão de suas características de 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 
carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo 
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risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento 
ou norma técnica; 

b) Resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”. 

Como se percebe, os resíduos podem ser classificados com base em diferentes 

critérios. Para Monteiro (2001), por exemplo, a origem é o principal elemento para a 

caracterização dos resíduos sólidos. Segundo este critério, os diferentes tipos de resíduos 

podem ser agrupados em cinco classes, a saber: 

1. Resíduo doméstico ou domiciliar; 

2. Resíduo comercial; 

3. Resíduo público; 

4. Resíduo domiciliar especial: 

 Entulho de obras; 

 Pilhas e bateria; 

 Lâmpadas fluorescentes; 

 Pneus; 

5.  Resíduo de fontes especiais: 

 Resíduo industrial; 

 Resíduo radioativo; 

 Resíduo de portos, aeroportos e terminais rodoferroviários; 

 Resíduo agrícola; 

 Resíduos de serviços de saúde. 

8.3.2. Geração e Composição dos Resíduos 

Quantificar a geração de resíduos em municípios é fundamental para realizar o 

dimensionamento dos sistemas de coleta, tratamento e disposição final, assim como o 

conhecimento da composição dos resíduos gerados é elemento básico para indicação 

das possiblidades de aproveitamento, reciclagem e tratamento. 

A partir destas informações é possível definir valores de investimento e 

manutenção dos sistemas e estimar valores de arrecadação com a comercialização de 

recicláveis ou composto orgânico. 
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O Ministério das Cidades define coeficientes de geração per capita de resíduos 

sólidos urbanos a serem utilizados de acordo com as faixas de população dos municípios, 

conforme apresentado na Tabela 69. 

Tabela 69 – Geração per capita de resíduos sólidos domiciliares – RDO por faixas de população 
segundo o Ministério das Cidades 

Faixa Populacional (habitantes) Geração média per capita (kg/hab.dia) 

Ate 15.000 0,60 

De 15.001 a 50.000 0,65 

De 50.001 a 100.000 0,70 

De 100.001 a 200.000 0,80 

De 200.001 a 500.000 0,90 

De 500.001 a 1.000.000 1,15 

Fonte: MCidades, 2009. 

De acordo com os dados disponíveis no Diagnóstico do Manejo de Resíduos 

Sólidos Urbanos (2012) do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS, 

a geração de resíduos domiciliares no município de Marituba, no ano de 2012 foi de 0,66 

kg/hab.dia. No entanto, o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Estado do 

Pará (2014) apresenta que o município de Marituba tem uma geração média per capita de 

0,79 kg/hab.dia. Valor este, muito próximo ao apresentado pelo Ministério das Cidades, 

que é de 0,80 kg/hab.dia, para municípios de 100.001 a 200.000 habitantes. Já segundo 

dados levantados pelo PMGIRS (2019), este valor é de aproximadamente 0,73 

kg/hab.dia. 

Desta forma, considerando apenas os resíduos sólidos domiciliares, 

separadamente do resíduo público, com sua estimativa da geração de 0,79 kg/hab.dia 

(PEGIRS, 2014), valor mais aproximado da literatura, foi estimado o total de resíduos 

gerados no município, no ano de 2017, chegando a aproximadamente 101 toneladas por 

dia. 

Os resíduos de Marituba, coletados pela Prefeitura Municipal são destinados ao 

aterro sanitário da cidade, onde ocorre a pesagem diária. Desde o início da operação do 

aterro, em 01 de julho de 2015 até 31 de março de 2017, já havia sido depositado um total 

de 58.593 toneladas de resíduos, somente da cidade de Marituba, o que gera em média 
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91,7 toneladas de resíduos por dia (2.750 ton./mês), valor este muito próximo ao estimado 

pelo coeficiente de 0,79 kg/hab.dia.  

Segundo dados do Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos dos SNIS, 

no ano de 2017 foram coletados cerca de 46.850 toneladas de resíduos domiciliares e 

públicos (3.904 ton./mês), conforme apresentado na Tabela 70. Verifica-se ainda, uma 

grande variação nos dados apresentados no SNIS, principalmente nos anos de 2014 e 

2016, o que pode representar uma necessidade de melhoria da base de dados do 

município, ainda se comparados aos dados com a estimativa de 0,79 kg/hab.dia, que 

apresentam-se muito próximo a média recebida e pesada pelo aterro sanitário do 

município, de 2.750 ton./mês. Destaca-se ainda, que os dados do ano de 2016 foram 

inseridos na tabela apenas como demonstrativos, mas os mesmos não serão utilizados 

devido à falta de confiança dos mesmos, o que demonstra a necessidade de um setor 

profissional para a produção de dados confiáveis. 

Tabela 70 – Estimativa da geração de resíduos domiciliares e públicos para o município de 
Marituba 

Ano* 

População 
total 

População 
atendida 

Quantidade de resíduos 
coletados 

Quantidade 
de resíduos 
estimados 

(ton./mês)*** habitantes habitantes Toneladas/ano Toneladas/mês 

2011 102.000 -** 66.000 5.500 2.420 

2012 100.000 100.000 28.800 2.400 2.370 

2014 117.898 117.898 15.432 1.286 2.795 

2015 122.916 121.641 41.976 3.498 2.915 

2016 125.435 121.671 116.920 9.744 2.975 

2017 127.858 127.000 46.850 3.904 3.030 

 Notas: * no ano de 2013 não foram apresentadas informações no SNIS sobre Marituba. 

** sem dados disponíveis no período 

*** Estimativa realizada de acordo com o índice de geração média para a cidade de Marituba, segundo o Plano de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Estado do Pará (2014). 

Fonte: SNIS (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 

Também foi observada grande variação em relação aos dados fornecidos pela 

SEIDUR (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Marituba), 

responsável pela coleta de resíduos do Município. Segundo dados fornecidos, no ano de 
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2019 foram encaminhados a aterro sanitário cerca de 1.720 ton./mês de resíduos, o que 

representaria cerca de 20 mil toneladas por ano, valor este muito inferior aos dados 

inseridos no SNIS. A Figura 101 apresenta a média de resíduos encaminhada diariamente 

ao aterro municipal, no ano de 2019. 

 
Fonte: SEIDUR, 2019. 

Figura 101 – Média da quantidade de resíduos enviada ao aterro sanitário pelo Município de 
Marituba 

Os dados apresentados anteriormente, obtidos do SNIS, SEIDUR e da própria 

empresa responsável pelo aterro, divergem entre si da quantidade. No entanto, não é 

possível realizar uma comparação entre eles, uma vez que os anos de referência para 

cada fonte é diferente. 

De acordo com a caracterização realizada no município no ano de 2016 verifica-se 

que mais da metade dos resíduos gerados em Marituba são orgânicos e rejeitos (60,3%) 

(Figura 102). Em todos os bairros amostrados, a porção orgânica corresponde a maior 

fração do resíduo. O Bairro São Francisco é o que apresenta a maior fração de orgânicos 

(69% - orgânicos + rejeitos), já os bairros Nova Marituba e Centro apresentam a menor 

fração orgânica (orgânicos + rejeitos) (54%), nestes bairros verifica-se também a grande 

geração de plásticos, sendo que em Nova Marituba, a quantidade de plástico é maior que 

de rejeitos e no Centro esta quantidade é igual, conforme observado na Tabela 71 e 

Figura 103. 
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Tabela 71 – Análise Gravimétrica do Município de Marituba, 2016 

 
Bairro 
Centro 

Nova 
Marituba 
(Grande 

Decouville) 

Bairro 
Direcional 
Bela Vista 

(Viver 
Melhor) 

Bairro 
Decouville 

Mirizal 
(Campo 
Seco) 

Bairro 
Dom 

Aristides 

Bairro 
Novo 

Horizonte 

Bairro 
Uriboca 

Bairro 
Almir 

Gabriel 

Bairro 
São 

Francisco 

Bairro 
Pedreirinha 

Média 
Marituba 

População 5.936 39.825 16.616 4.302 9.909 8.738 6.277 17.734 6.336 6.336 122.008 

% da população total 
amostrada 

4,87 32,64 13,62 3,53 8,12 7,16 5,14 14,54 5,19 5,19 100,00 

Papel/papelão (%) 15 12 8 9 8 11 11 7 5 10 9,9 

Plástico em geral (%) 16 21 14 13 13 15 14 11 15 17 16,1 

Ferro (%) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 

Alumínio (%) 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0,7 

Vidro (%) 4 3 3 3 3 0 4 3 0 5 2,8 

PET (%) 4 4 7 3 6 8 8 6 5 8 5,6 

Longa vida (%) 4 3 3 1 2 3 3 1 3 2 2,6 

Orgânicos (%) 38 44 42 47 47 32 29 46 53 32 42,3 

Rejeitos (%) 16 10 20 21 19 29 28 24 16 23 18,0 

Total por Bairro (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 
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Figura 102 – Caracterização dos RSU de Marituba para o ano de 2016 
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Figura 103 – Geração de resíduos (totais e recicláveis) por mês nos bairros de Marituba 

Em relação à coleta seletiva, os dados são um pouco controversos uma vez que 

não existe coleta seletiva porta-a-porta no município de Marituba, e a mesma é realizada 
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por catadores (com e sem apoio da prefeitura), sem a pesagem do material coletado. A 

Tabela 72 apresenta os dados disponíveis no SNIS, os quais apresentam uma grande 

variação ao longo dos anos.  

Tabela 72 – Estimativa de resíduos gerados pela coleta seletiva 

Ano* 
Quantidade de resíduos 

Toneladas/ano Toneladas/mês 

2011 36.000 3.000 

2014 168 14 

2015 2.386 199 

2017 50 4 

 Notas: * no ano de 2012, 2013 e 2016 não foram apresentadas informações no SNIS sobre Marituba. 

Fonte: SNIS (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 

Como os dados apresentados pelo SNIS para coleta seletiva não são confiáveis, e 

demonstram a necessidade da Prefeitura em um setor profissional para a produção de 

dados, os dados a serem utilizados para a geração de materiais recicláveis serão 

estimados. Seguindo a caraterização de resíduos para o município de Marituba (2016), a 

geração de material reciclável foi em torno de 39,7%, gerando desta forma uma média de 

1.200 toneladas por mês de material reciclável, no ano de 2017. Como a coleta seletiva é 

apenas pontual, a maioria deste material é destinado ao aterro sanitário. 

Tabela 73 – Estimativa de geração de material reciclável em Marituba para o ano de 2017 

 Total 

População (habitantes)* 127.858 

Quantidade estimada de resíduos gerados (ton./mês) 3.030 

Fração de material reciclável 39,7% 

Geração de material reciclável (ton./mês) 1.200 

* SNIS, 2017. 

Como a coleta seletiva na cidade de Marituba é realizada tanto pela ACAREMA 

(Associação de Catadores e Recicladores de Materiais Recicláveis de Marituba) em 

parceria com a Prefeitura Municipal, como por catadores autônomos, não é possível 

determinar a quantidade exata de resíduos coletados mensalmente. Estima-se que 

mensalmente, cada catador independente pode acumular até 32 bags de garrafas PET, 
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no entanto, não é possível estimar este valor exato, pois não se sabe quantos catadores 

exercem esta atividade no município de Marituba. Já a ACAREMA, recicla através da 

coleta porta-a-porta e PEVs do Projeto Bairro Limpo em parceria com a Prefeitura 

Municipal, doação de grandes geradores e catadores locados no aterro sanitário, cerca de 

30 toneladas / mês, conforme Figura 104 e dados disponibilizados pela própria 

Associação para o mês de julho de 2018 (Tabela 74). Valor este muito acima da 

estimativa calculada pela fração da caracterização dos resíduos de Marituba, até mesmo 

pela presença dos grandes geradores nesta coleta seletiva da ACAREMA. 

 

Figura 104 – Quantidade de Material Reciclado coletado pela ACAREMA 

Tabela 74 – Quantidade de material reciclado pela ACAREMA, durante o mês de julho de 2018 

Material Quantidade coletada (kg/mês) 

Latinhas de alumínio 217,45 

Sucatas ferrosas 2.688,00 

Papeis diversos 8.830,00 

Plásticos diversos 18.202,30 

Sandálias 271,00 

Total 30.208,75 

Fonte: ACAREMA, 2018 
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Outro tipo de resíduo verificado na cidade de Marituba são os rejeitos do açaí, no 

entanto, não são contabilizados nos resíduos sólidos urbanos, mas também são coletados 

pela própria prefeitura e destinados ao aterro municipal. 

  

Figura 105 – Resíduos de açaí em sacos para 
posterior coleta 

Figura 106 – Resíduos açaí dispostos 
incorretamente no solo 

 

Figura 107 – Coleta de resíduos de açaí pela prefeitura 

Os resíduos de poda e capina, não possuem controle de pesagem em Marituba, 

uma vez que também são depositados no Lixão Risca Faca. Para o cálculo da geração 

desses resíduos foram utilizados os dados estimados de produção per capita da ABES – 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária Ambiental (2013), de 0,21 Kg/hab.dia para 

os resíduos de poda e capina (Tabela 75). Para os resíduos de varrição, este índice é de 

0,15 Kg/hab.dia, no entanto, no município de Marituba não ocorre a prestação de serviço 
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atualmente, apenas em casos pontuais. A Tabela 75 apresenta a geração deste resíduo 

de varrição, caso o serviço seja disponibilizado para todo o município. 

Tabela 75 – Estimativa de geração de resíduos e poda e capina 

 Total 

População (habitantes)* 127.858 

Varrição 

Geração média per capita (kg/hab.dia) 0,15 

Geração de resíduos (kg/dia) 19.180 

Geração de resíduos (ton./mês) 575 

Poda e Capina 

Geração média per capita (kg/hab.dia) 0,21 

Geração de resíduos (kg/dia) 26.850 

Geração de resíduos (ton./mês) 805 

* SNIS, 2017. 

Segundo os dados estimados per capita os valores de geração deveria ser em 

torno de 575 toneladas por mês para os resíduos de varrição e 805 toneladas por mês 

para os resíduos de poda e capina. No entanto, segundo informações da Prefeitura a 

geração destes resíduos no município de Marituba é de apenas 240 toneladas por mês 

(poda/capina + varrição), sendo apenas 37 toneladas por mês para os resíduos de 

varrição, uma vez que esta atividade ocorre apenas de forma pontual, somente nas 

praças do município. 

Em relação aos resíduos da construção civil, a maior responsabilidade é das 

empresas privadas, ficando a cargo da prefeitura apenas quando o volume for inferior a 1 

m3. No entanto, como Marituba não possui aterro específico e sua destinação não é 

controlado, a quantidade gerada deste resíduo é estimada no PMGIRS (2019), como 

sendo 289 cargas mensais, juntamente com os resíduos verdes de jardins e podas, o que 

corresponde a aproximadamente 500 toneladas por mês. Segundo informações da 

própria prefeitura, os resíduos de poda correspondem a cerca de 203 toneladas por mês, 

restando cerca de 297 toneladas exclusivas para os resíduos de construção civil, no 

entanto, devido à falta de controle, este não é um dado exato. Atualmente a destinação 

final deste resíduo é no Lixão “Risca Faca”, visando à recuperação da área degradada. 

Segundo informações da SEIDUR, a coleta para este tipo de resíduo é feita apenas 

mediante reclamações / ocorrências registradas. 
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8.3.3. Serviços Prestados  

A seguir, tem-se a descrição dos serviços prestados em relação a cada tipo de 

resíduos e a infraestrutura existente no município. 

Resíduos Sólidos Domiciliares 

O serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares pode ser dividido em dois: 

 Resíduos convencionais: são resíduos não perigosos (resíduos de Classe 
II, conforme classificação estabelecida na NBR 10.004/2004), pois não 
apresentam características de periculosidade. Estes consistem no conjunto 
formado pelos resíduos resultantes das atividades diárias, originários de 
atividades domésticas em residências urbanas, contemplando aqui os 
resíduos orgânicos e rejeitos. 

 Resíduos recicláveis: são os resíduos compostos, principalmente por 
metais, papel, papelão, tetrapak, diferentes tipos de plásticos e vidro, que 
apresentam interesse de transformação, que têm mercado ou operação que 
viabiliza sua transformação industrial. 

A coleta de resíduos sólidos domiciliares no município é realizada pela Prefeitura 

Municipal, atingindo 100% da população, mas nem toda a população é atendida com o 

serviço porta a porta, conforme Tabela 76 abaixo, chegando a percentuais acima de 95% 

nos últimos três anos de dados disponíveis.  

Tabela 76 – População atendida com o serviço porta a porta em Marituba 

Ano* 

População 
Atendida 

População Atendida Porta a porta 

Habitantes Habitantes 
% (em relação ao total da população 

atendida) 

2011 110.842 102.000 92,02 

2012 113.353 100.000 88,22 

2014 120.305 117.989 98,07 

2015 122.916 121.641 98,96 

2016 125.435 121.671 97,00 

2017 127.858 121.671 95,16 

Notas: * no ano de 2013 foram apresentadas informações no SNIS sobre Marituba. 

Fonte: SNIS (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 
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Como o atendimento porta-a-porta não abrange toda a população com coleta de 

resíduos sólidos domiciliares, a prefeitura disponibilizava, em agosto de 2018, 11 pontos 

de bolsões (depósitos temporários de resíduos), os quais possuem uma caçamba (com 

capacidades de 3 a 5 m2) disponível para o depósito destes resíduos, com coletas diárias 

pela Prefeitura. No entanto, verificou-se que na maioria dos casos, o lixo não é apenas 

deixado nas caçambas, mas sim em seu entorno, disposto de forma incorreta em todo o 

chão, além da capacidade destas caçambas serem inferiores a quantidade de resíduos 

depositados. Outro problema verificado nestas caçambas é o tipo de resíduo depositado, 

que não corresponde apenas a resíduo domiciliar, mas também podas de árvores, 

entulhos da construção civil, resíduos volumosos e resíduos elétricos e eletrônicos, os 

quais serão encaminhados ao aterro, juntamente com os resíduos domiciliares. As Figura 

108 e Figura 109 apresentam a localização destes bolsões, quando da vistoria em campo 

em agosto de 2018, bem como fotos de sua situação naquela época. 
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Figura 108 – Localização dos bolsões (depósitos temporários de resíduos) no município de 
Marituba, no mês de agosto de 2018 
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Figura 109 – Bolsões (depósito temporários de resíduos) verificados em agosto de 2018 

Segundo informações obtidas pelos Formulários aplicados à população 

(APÊNDICE V), mais de 86% dos resíduos são coletados diretamente por serviço de 
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limpeza ou colocado em caçambas de serviços de limpeza, conforme descrito acima. No 

entanto, 4,56% ainda são dispostos de forma inadequada, como enterrados ou jogados 

em locais inapropriados e até mesmo queimado (Figura 110). 

 

Figura 110 – Situação de descarte de resíduo sólido, segundo informações obtidas com o 
Formulário aplicado à população. 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2019) 

 Coleta de resíduos convencionais 

 Acondicionamento 

A etapa de acondicionamento começa dentro das residências onde os resíduos 

devem ser acondicionados em embalagens e recipientes apropriados e segue até a 

colocação destes resíduos em frente às residências no dia previsto da coleta. 

Desta forma, aumenta-se a qualidade dos serviços de coleta, uma vez que o 

correto acondicionamento dos resíduos facilita o trabalho dos coletores, além de evitar a 

proliferação de vetores e minimizar efeitos olfativos e visuais desagradáveis. 

No município nota-se uma falta de padronização de lixeiras, sendo possível 

observar algumas lixeiras improvisadas, mas a maioria evita que os resíduos fiquem em 

contato diretamente com o chão, no entanto, ainda é possível verificar diversos locais com 
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o acondicionamento inadequado. As figurais abaixo representam os diversos tipos de 

acondicionamento de resíduos observados no município de Marituba. 

  

  

  

Figura 111 – Tipo de acondicionamento de resíduos 

 Coleta e transporte 

O serviço de coleta de resíduos convencionais é executado pela equipe de 

funcionários municipais. Segundo dados do Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos 

Urbanos do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, no ano de 

2017, a cidade de Marituba contava com 08 caminhões compactadores (07 terceirizados 

e 01 do Município), com capacidade de 11 m3, e 04 caminhões poli guindaste, além de 02 
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tratores agrícola com reboque. Segundo informação da própria Prefeitura de Marituba 

(PMGIRS, 2019), também fazem parte deste serviço 02 carro-caixa aberta, 05  caminhões 

caçambas com capacidade de 4 toneladas, 01 caminhão próprio da Prefeitura e outro 

terceirizado, 02 pás carregadeiras e 01 trator de esteira. 

 

Figura 112 – Caminhão compactador realizando a coleta de resíduos em um dos bairros de 
Marituba 

 

Figura 113 – Caminhões compactadores na entrada do Aterro Sanitário 
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Ainda de acordo com o PMGIRS (2019), o Município de Marituba o serviço de 

coleta de resíduos sólidos conta com 17 motoristas, 04 operadores, 44 ajudantes ou garis, 

02 encarregados, 08 fiscais de caixa coletora e 02 fiscais de rota. 

 Roteiro de coleta 

Segundo a Lei Municipal nº 341/2016, deverá ser instituído um calendário de coleta 

de lixo contendo informações de dias e horas da realização da coleta, além de 

informações para conscientização da população sobre a melhor forma de 

acondicionamento e da realização da reciclagem. 

Segundo informações da SEIDUR, no município de Marituba, as coletas são 

realizadas no período diurno apenas, apresentando 9 rotas de coleta de resíduos. No 

entanto, apenas 6 rotas foram mapeadas, até agosto de 201 por esta secretaria, conforme 

Tabela 77 e Figura 114, as demais ainda estão em fase de definição e mapeamento. 

Segundo respostas do questionário (APÊNDICE III), 59,3% das respostas consideram 

esta frequência de coleta realizada atualmente inadequada. As rotas possuem distâncias 

variadas, sendo elas: 4,5 km, 6 km, 9 km, 12 km, 13 km e 20 km (PMGIRS, 2019). 

Tabela 77 – Rotas de caminhões, por dias de semana, para a cidade de Marituba 

Rota Dia da Semana Bairro Caminhão 

01 Segunda Quarta e Sexta 

Maritubinha/ Marituba I A 

Uriboca e São João e Campo Verde B 

Centro 02 C 

Bairro Novo Horizonte D 

Almir Gabriel E 

02 Terça e Quinta 

Mario Couto e Decouville A 

São João e Pedreirinha B 

Almir Gabriel E 

03 Terça Quinta e Sábado 
Santa Clara, Pirelli, Nova Aliança e Albatroz C 

Bairro Novo D 

04 Quarta Bela Vista E 

05 Segunda e Sábado Total Ville e Paraíso E 

06 Todos os Dias Centro 01 A 

Fonte: SEIDUR, 2018. 
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Figura 114 – Rotas mapeadas de coleta de lixo para a cidade de Marituba 

Apesar das rotas definidas pela Prefeitura, existe grande reclamação por conta dos 

moradores que o calendário não é seguido, e em alguns casos o caminhão de coleta 
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convencional fica mais de uma semana sem passar em determinada localidade. 

Complementa-se a isto, as respostas dos Formulários (APÊNDICE V) que apresentaram 

mais 45% dos formulários sem resposta para esta pergunta, uma vez que assinalaram 

que o caminhão passa apenas uma ou nenhuma vez, e não existia resposta compatível, 

sendo este o maior número de respostas. As respostas que apontam a frequência de 

coleta como sendo duas vezes na semana, são aquelas que apresentam o segundo maior 

percentual observado, conforme apresentado na Figura 115. Menos de 4,5% apontam 

que esta coleta ocorre de três a quatro vezes na semana. 

 

Figura 115 – Situação da frequência da coleta convencional, segundo informações obtidas 
com o Formulário aplicado à população. 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2019) 

Quando a comparação é realizada por bairros, conforme Figura 116, verifica-se 

que a maioria das respostas informam que o caminhão de coleta de resíduos sólidos 

domiciliares passa duas vezes por semana em sua residência. No entanto, bairros como 

Centro, Santa Lucia, Decouville, Boa Vista, Canaã e Riacho Doce apresentaram a maioria 

das respostas como não souberam responder, nestes casos a maioria das informações 

repassadas foi que o caminhão passava apenas uma vez na semana, e esta opção não 

era apresentada no formulário. 
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Figura 116 – Frequência da coleta de resíduos sólidos domiciliares por bairro, conforme 
respostas dos formulários 
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 Destinação final 

Os resíduos coletados são encaminhados ao aterro, localizado a cerca de 4 km do 

centro, ainda em área urbana, e com fácil acesso em rua pavimentada, não sendo 

necessário percorrer grandes distâncias para o descarregamento diário de resíduos. 

Segundo dados do IBGE (2010), quase 90% do resíduo de Marituba são coletados, 

ou pelo serviço de limpeza ou em caçambas de serviço e limpeza. Do total, apenas 7% é 

queimado e o restante (3,5%) é jogado em terrenos baldios ou rios, ou possui outro 

destino (Tabela 78).  

Tabela 78 – Destinação do lixo, por domicílios particulares permanentes 

Situação 
Domicílios particulares permanentes 

Total % 

Coletado por serviço de limpeza 17.554 64,17 

Coletado em caçamba de serviço de limpeza  6.888 25,18 

Queimado (na propriedade) 1.939 7,09 

Enterrado (na propriedade) 87 0,32 

Jogado em terreno baldio ou logradouro 764 2,79 

Jogado em rio, lago ou mar 30 0,11 

Outro destino 95 0,35 

Total 27.357 100,00 

Fonte: IBGE (2010). 

 Coleta seletiva de recicláveis 

No município de Marituba não existe programa específico de Coleta Seletiva. Os 

resíduos oriundos de alguns condomínios são direcionados para a área específica (Figura 

117) do aterro, ocorrendo esta separação do material por cerca de 22 catadores da 

ACAREMA. Esta atividade realiza a reciclagem de apenas 1% de todo o resíduo do 

aterro, incluindo aqueles oriundos de Ananindeua e Belém. 
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Figura 117 – Coleta seletiva no Aterro Sanitário (A) local de chegada dos resíduos para 
reciclagem, (B) material reciclado 

Está sendo realizado, também, um projeto piloto, denominado “Bairro Limpo”, em 

parceria da Prefeitura Municipal e a ACAREMA, com a implantação de PEVs (Pontos de 

Entrega Voluntária) (Figura 118) de resíduos, além do cadastramento de comércios, 

visando o conhecimento dos resíduos gerados e a possibilidade de trabalhos de 

educação ambiental no local. Este projeto, atualmente, abrange as comunidades / bairros: 

Grande Decouville, Beija-Flor, Pardais, Marituba I, Parque das Palmeiras, Jardim Imperial 

e Agrovila São Pedro. No entanto, toda a população pode aderir ao projeto, com a entrega 

do material reciclável nos PEVs.  

  

Figura 118 – PEV no bairro Santa Clara 

No município também é verificada a presença de catadores autônomos (Figura 

119), mas como não existe nenhum cadastramento, não é possível estimar seu número. 

A B 
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Além de intermediários, que compram o material destes catadores e os revendem para as 

grandes empresas (Figura 120). 

 

Figura 119 – Catador Autônomo 

 

Figura 120 – Intermediários 

Segundo o APÊNDICE III – Questionários, cerca de 55,6% dos que responderam 

realizam a separação do material reciclável, fazendo a doação dos mesmos 

principalmente para catadores que passaram pela sua rua. Complementa essa 

informação, 42% das respostas do Seminário de Mudanças Climáticas (APÊNDICE IV) 
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afirmarem que o município não possui coleta seletiva de resíduos. No entanto, a grande 

maioria, 89%, afirma que se existisse essa coleta seletiva estariam dispostos a separar o 

resíduo na sua casa. 

Resíduos de Serviços de Saúde 

A gestão dos resíduos de saúde (RSS) é de responsabilidade do gerador segundo 

a Resolução CONAMA nº 358/2005, cabendo ao Poder Público Municipal o 

gerenciamento quando ele próprio for o gerador e a fiscalização de terceiros. 

Em Marituba este serviço é realizado por empresa contratada, sendo destinado 

para aterro específico em Ananindeua. 

Resíduos Sólidos de Construção Civil 

A responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos da construção civil (RCC) é 

do gerador. Segundo a Resolução CONAMA nº 307/2002 que estabelece diretrizes, 

critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil determina que os 

RCC devam ter seu destino adequado conforme sua classificação. Segundo informações 

da própria Prefeitura, na cidade de Marituba, quando a geração é de até 1 m3, os resíduos 

são coletados pela própria Prefeitura, mas tem como destino o Lixão Risca Faca (Figura 

121), para recuperação da sua área degradada. 
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Figura 121 – Lixão Risca Faca com resíduos de construção civil e de poda 

Serviço de Roçada e Capina 

Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS (2008) 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 da capina, sendo geralmente executada 
preliminarmente a esta, de modo a remover a vegetação de maior porte 
existente no trecho a ser capinado. 

O material oriundo desta capina e roçagem realizada pela Prefeitura de Marituba é 

encaminhado para o Lixão Risca Faca, juntamente com os resíduos da construção civil. 

Esta gestão dos resíduos (poda e construção civil) é considerada insatisfeita por cerca de 

74,1% das respostas do Questionários (APÊNDICE III). 
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Serviços de Varrição 

De acordo com a Lei Municipal nº 342/2016, o município de Marituba prevê a 

existência um calendário de limpeza urbana com informações de mês, dia e hora que será 

realizada a limpeza. Neste sentido, poderão ser realizados estudos para viabilizar, após a 

1ª limpeza, a volta desta em cada bairro, visando maiores informações ao morador. 

Destaca-se que este serviço é realizado pontualmente, apenas nas praças do Município. 

Devido a isto, o serviço é considerado inadequado por cerca de 67% das respostas do 

questionário (APÊNDICE III – Questionários). 

8.3.4. Disposição Final 

Desde 2015 a disposição final de resíduos é realizada no aterro sanitário do próprio 

município de Marituba, o qual recebe também resíduos das cidades de Ananindeua e 

Belém. Anteriormente a esta data, os resíduos eram encaminhados para o aterro sanitário 

do Aurá, localizado na cidade de Ananindeua. A seguir é apresentada uma descrição do 

aterro, localizado na cidade de Marituba. 

Aterro Sanitário 

Desde o início de sua operação, no ano de 2015, o aterro sanitário implantado para 

atender os municípios de Marituba, Belém e Ananindeua e demais municípios da região 

metropolitana tem gerado preocupação, debates, e, mais recentemente, reivindicações e 

protestos da população local, que vem sofrendo com os impactos ambientais gerados 

pela forma inadequada de tratamento dos resíduos sólidos que são depositados no 

terreno do empreendimento (VASCONCELOS JUNIOR, SILVA CORRÊA, 2017).  

Inicialmente o aterro foi projetado com uma capacidade de 800 toneladas por dia, 

no entanto, recebem em média 1.500 toneladas por dia, o que reduziu seu tempo de vida 

pela metade. Os resíduos são oriundos das cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, 

além do depósito por grandes geradores. Segundo informações de responsáveis do 

próprio aterro, Belém corresponde, em média, a 62,5% de todo o resíduo depositado, 
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Ananindeua corresponde a 25% e Marituba e os grandes geradores a 6,25%, cada. 

Destaca-se que esta pesagem é realizada na entrada do aterro (Figura 122). 

 

Figura 122 – Balança de pesagem na entrada do Aterro Sanitário 

Segundo dados disponibilizado pela SEMAS (2018), no ano de 2018, o aterro 

recebeu em média 1.410 toneladas de resíduos por dia. A Tabela 79 apresenta os dados 

quantitativos de resíduos recebidos pelo aterro mensalmente, e as médias totais mensais 

e por municípios, assim como apresentado na Figura 123. 
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Tabela 79 – Quantidade de resíduos recebidos no Aterro Sanitário de Marituba 

mês 
Resíduos 

(ton.) 

Média (ton./dia) 

Belém Ananindeua Marituba 
Grandes 

geradores 
Total 

jan/18 31.208 929 372 93 93 1.486 

fev/18 35.685 929 372 93 93 1.487 

mar/181 14.049 976 390 98 98 1.561 

abr/18 29.566 924 370 92 92 1.478 

mai/18 30.968 880 352 88 88 1.408 

jun/18 31.343 852 341 85 85 1.363 

jul/182 28.423 807 323 81 81 1.292 

ago/183 22.358 822 329 82 82 1.315 

set/184 - - - - - - 

out/18 37.199 894 358 89 89 1.431 

nov/185 30.607 832 333 83 83 1.331 

dez/186 12.043 836 335 84 84 1.338 

Média - 881 352 88 88 1.409 

Notas: (1) Dados disponíveis apenas até o dia 10 de março; (2) Dados disponíveis apenas até o dia 25 de julho; (3) 
Dados disponíveis até o dia 17 de agosto; (4) Dados não disponíveis para setembro; (5) Dados entre os dias 16 e 22 de 
novembro não disponíveis; (6) Dados disponíveis até 09 de dezembro. 

Fonte: SEMMAS (2019). 

 
Fonte: SEMAS (2019) 

Figura 123 – Média mensal de recebimento de resíduos no Aterro Sanitário de Marituba, 
para o ano de 2018 
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A área utilizada para recebimento dos resíduos é coberta em camadas durante sua 

operação e é realizada drenagem do chorume, que é acumulado em 19 lagoas com 

capacidade total de 229.000 m3. Desta lagoas, apenas 4 haviam sido projetadas 

inicialmente, sendo as 14 adicionais, além de uma já desativada. Neste processo, o 

percolado é coletado e enviado para tratamento em módulos de osmose reversa 

existentes no local do aterro cujo efluente é reutilizado. Atualmente encontram-se em 

funcionamento 05 módulos de osmose reversa. Parte do chorume que não é tratado no 

aterro é enviado por caminhões para tratamento em Recife. O local também conta com 

drenagem de gases que são queimados. O aterro também recebe resíduos de construção 

civil, que são utilizados para cobrir os resíduos comuns.  
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Figura 124 – Aterro Sanitário: (A) Vista geral, (B) Vista lateral (C) e (D) Lagoas de Chorume e 
(E) Módulo de Osmose Reversa 

Segundo informações da SEMAS (2018), no ano de 2018 foram encaminhados 

para tratamento externo na cidade de Recife, mais de 36 mil m3, no ano de 2018, 

A B 

C D 

E 
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enquanto quantidade semelhante (35 mil m3) foram tratados no próprio aterro por Osmose 

Reversa. A Tabela 80 apresenta os dados mensais de tratamento externo, e a as médias 

diárias de saída de chorume para tratamento externo e tratamento por osmose reversa, 

conforme dados disponibilizados. 

Tabela 80 – Quantidade de chorume com tratamento externo, por mês 

Mês Tratamento externo (m3) 
Tratamento por osmose 

reversa (m3) 

Janeiro / 2018 3.054 1.200 

Fevereiro / 2018 4.050 2.180 

Março / 20181 331 527 

Abril / 2018 3.584 3.452 

Maio / 2018 9.823 3.862 

Junho / 2018 2.638 4.017 

Julho / 20182 3.827 4.164 

Agosto / 20183 1.857 3.309 

Setembro / 20184 - - 

Outubro / 2018 5.712 4.391 

Novembro / 20185 1.173 5.319 

Dezembro / 20186 140 2.948 

Notas: (1) Dados disponíveis apenas até o dia 10 de março; (2) Dados disponíveis apenas até o dia 25 de julho; (3) 
Dados disponíveis até o dia 17 de agosto; (4) Dados não disponíveis para setembro; (5) Dados entre os dias 16 e 22 de 
novembro não disponíveis; (6) Dados disponíveis até 09 de dezembro. 

Fonte: SEMAS (2019) 
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Fonte: SEMAS (2019) 

Figura 125 – Média diária de tratamento externo de chorume 

Observa-se que no final do ano de 2018, todo o chorume estava sendo tratado no 

próprio aterro, através dos 06 módulos de osmose reversa. Destes, dois módulos tem 

capacidade de 200 m3/dia sendo de 3 ciclos, e os outros quatro módulos possuem 

capacidade de 120 m3/dia, com um deles de 3 ciclos e os três demais de 2 ciclos. De 

acordo com a Figura 126, verifica-se o início da implantação do aterro no ano de 2013, 

com o início da implantação das lagoas no ano de 2014. No ano de 2015 já é possível 

observar a utilização da célula de descarte de resíduos, a qual apresenta grande 

ocupação até meados do ano de 2018. Entre os anos de 2017 e 2018 verifica-se ainda, a 

ampliação no número de lagoas para o tratamento de chorume. 
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Figura 126 – Vista área do aterro sanitário nos anos de 2006, 2013, 2014, 2015 e 2017 

Desde a sua implantação o aterro de Marituba têm enfrentado diversas polêmicas, 

a principal delas é a constante reclamação dos moradores em relação ao mau cheiro e 
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doenças respiratórias em virtude deste forte odor. No local também foram constatados 

indícios de crimes ambientais, além de estarem infringidos acordos e licenças ambientais, 

constatados pela Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público do Pará, Governo 

do Pará, Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) e 

Secretarias Municipais de Meio Ambiente de Belém, Ananindeua e Marituba. Em 

dezembro de 2018, a empresa Guamá Tratamento de Resíduos, empresa responsável 

pelo aterro sanitário, informou a inadimplência das prefeituras, ocasionando o aviso de 

fechamento do aterro. Fato este, sustentado pelo baixo valor pago pelas prefeituras, que 

atualmente é de R$ 65 por tonelada de lixo recebido. Sendo assim, tentou-se uma 

negociação para um aumento de R$ 114,00 por tonelada, acordo não aceito pelas 

Prefeituras de Belém e Ananindeua. Sendo assim, anunciou-se o fechamento do aterro 

sanitário para o dia 31 de maio de 2019. Em todo o período foram realizados encontros 

para definição do destino do lixo das três cidades, mas sem sucesso. Na véspera do 

fechamento do aterro, a prefeitura de Belém entrou na justiça solicitando a prorrogação do 

prazo de funcionamento do aterro, obtendo uma liminar válida até o final do mês de 

setembro de 2019, além do aumento da tonelada depositada para R$ 75,00. Dando 

continuidade as tratativas relacionadas ao aterro sanitário, em 01 de julho de 2019, 

ocorreu outra reunião com a participação das prefeituras de Belém, Ananindeua e 

Marituba, Ministério Público do Pará e Secretaria do Estado de Meio Ambiente 

(SEMMAS), onde foi acordado que o valor a ser pago para a destinação do resíduo sólido 

será de R$ 90,00 por tonelada, até o final de 2019, com a realização de novos estudos 

sobre um novo valor a partir de janeiro de 2020. Já em uma audiência de conciliação 

realizada no dia 02 de julho de 2019, realizou-se um acordo para o funcionamento do 

aterro sanitário por mais dois anos, uma vez que é o único licenciado para recebimento de 

resíduos sólidos na Região Metropolitana de Belém. 

 Refúgio da Vida Silvestre 

Outro fato importante sobre o aterro de Marituba, é a sua localização, uma vez que 

encontra-se na Zona de Amortecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Amazônia. Em 30 

de março de 2010, através do Decreto 2.211 foi criada o Refúgio de Vida Silvestre da 

Amazônia, nos municípios de Ananindeua, Benevides, Marituba e Santa Izabel do Pará, 

no entanto, apenas em 21 de junho de 2018 foi aprovado seu Plano de Manejo e Resumo 
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Executivo através da Portaria 683. Segundo o Plano de Manejo, na cidade de Marituba 

está localizada a Zona de Amortecimento – II (ZA-II), zona esta de interesse para 

mananciais e controle da expansão rural, cuja proteção favorece a melhoria do desenho 

de conservação. Está localizada, entre outras áreas, sobre a poligonal do aterro sanitário 

de Marituba, conforme Figura 127. Apesar de o aterro sanitário estar localizado na ZA-II, a 

mesma possui, dentre outras recomendações, as descritas abaixo: 

 “Proibidos lixões, aterros sanitários e qualquer empreendimento que 
gere como externalidade o lançamento de efluentes;” 

 “Atuar para que seja vedada a instalação de quaisquer empreendimentos 
altamente poluentes, como lixões, aterros sanitários, refinarias, 
petroquímicas, extração mineral de classe I, II, III, IV, V, VI e VII, segundo o 
Decreto nº 62.934 de 2 de julho de 1968 (Código de Mineração) e similares;” 

 “Todo empreendimento que não esteja de acordo com o estabelecido para 
esta Zona de Amortecimento terá um prazo de três anos para efetuar os 
procedimentos de adequação.” 

(grifo nosso) 
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Figura 127 – Localização do aterro sanitário em relação à Zona de Amortecimento da RVS 
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Cooperativa ACAREMA 

A ACAREMA (Associação de Catadores e Recicladores de Materiais Recicláveis 

de Marituba) conta com cerca de 38 catadores. Destes, 22 trabalham diretamente no 

Aterro Sanitário do município, com a separação de resíduos que ali chegam e são 

destinados a espaços específicos. Os demais 16 catadores trabalham no barracão da 

Associação, para a separação do materiais oriundos do Projeto “Bairro Limpo” (através de 

coleta porta-a-porta e descarte nos PEVs), doações de moradores, além dos grande 

geradores. A própria Associação divulga seu trabalho com panfletos (Figura 128) e possui 

um caminhão para a coleta dos materiais. 

 

Figura 128 – Folheto sobre coleta de recicláveis, distribuído pela ACAREMA 
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Figura 129 – Caminhão da ACAREMA 

Em média são gerados de 30 a 35 toneladas por mês de resíduos recicláveis, a 

grande maioria é oriundo da separação ocorrida no aterro e a menor parte do Projeto 

“Bairro Limpo”. Durante o mês de julho de 2018 foram geradas 30,2 toneladas de 

resíduos recicláveis, conforme apresentado na Tabela 81 e na Figura 130 que apresenta 

o percentual representativo de cada resíduo coletado. Verifica-se que a maior quantidade 

de coleta são de plásticos diversos, seguido de papéis. 

Tabela 81 – Quantidade de resíduos recicláveis coletado pela ACAREMA no mês de julho de 
2018 

Material reciclável Quantidade coletada 

Latinhas de alumínio 217,45 

Sucatas ferrosas 2.688,00 

Papéis diversos 8.830,00 

Plásticos diversos 18.202,30 

Sandálias 271,00 

Total 30.208,75 

Fonte: ACAREMA, 2018. 
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Figura 130 – Porcentagem de material reciclável em relação ao total de resíduos recicláveis 
coletados 

  

  

Figura 131 – Materiais separados no barracão da ACAREMA 
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Esse material é vendido para empresas de Ananindeua, como Riopel Comércio de 

aparas de papel (compra, beneficia e vende aparas de papel, plásticos, metais e sucatas 

de ferro) e Ecobel, com valores que podem variar entre R$ 0,03 (papel) e R$ 0,50 (PET). 

8.3.5. Indicadores dos Serviços Prestados 

Até o presente momento a administração pública municipal não tem banco de 

dados ou histórico de informações sobre os serviços prestados na coleta e destinação 

final de resíduos ou para os serviços de limpeza pública. Porém, existem alguns dados do 

município de Marituba armazenados no SNIS – ressalta-se que, o último Diagnóstico do 

Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) publicado pelo SNIS refere-se ao ano de 

2017. 

Nesse contexto, os indicadores para Marituba são apresentados na Tabela 82 

(indicadores sobre gestão e manejo de resíduos sólidos urbanos), na Tabela 83 

(indicadores sobre o serviço de coleta de resíduos domiciliares), na Tabela 84 

(indicadores sobre o serviço de varrição) e na Tabela 85 (indicadores sobre o serviço de 

capina e roçada). Nessas tabelas, os códigos “IN***” - onde IN*** é um número entre 001 

e 052 – representam o número do indicador do SNIS. Os indicadores serão apresentados 

e após será feita a análise geral dos mesmos. 

Tabela 82 – Indicadores sobre gestão e manejo de RSU 

Ano* 

Taxa de empregados por 
hab. Urbano 

(empregados/1000 hab.) 

Incidência de 
despesas c/ RSU na 

Prefeitura (%) 

Despesa per capita 
com RSU (R$/hab.) 

Incidência de 
empregados 
próprios (%) 

IN001 IN003 IN006 IN007 

2012 0,56 2,81 20,06 68,25 

2014 1,02 –** –** 100,00 

2015 1,12 1,40 –** 100,00 

2016 0,61 1,43 25,87 100,00 

2017 1,49 8,78 25,38 100,00 

Notas: * no ano de 2011 e 2013 não foram apresentadas informações no SNIS sobre Marituba. 

** sem dados disponíveis no período 

Fonte: SNIS (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 
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Taxa de empregados em relação à população urbana (IN001) 

A taxa de empregados por habitantes urbanos representa a quantidade de 

trabalhadores de agentes públicos e agentes privados envolvidos no manejo de RSU por 

1.000 habitantes da área urbana. Segundo os indicadores verifica-se um aumento no 

número de empregados entre os anos de 2012 e 2015, no entanto em 2016 este valor 

sofreu um decréscimo, ficando em 0,61, atingindo o seu maior valor no ano de 2017. 

Incidência das despesas com o manejo de RSU nas despesas correntes da prefeitura 
(IN003) 

A incidência de despesas com RSU na prefeitura representa a razão entre a 

despesa total com serviços de manejo de RSU em relação à despesa corrente da 

Prefeitura durante o ano com todos os serviços do município (saúde, educação, 

pagamento de pessoal, etc.). Verifica-se que nos anos de 2015 e 2016 os gastos com 

RSU ficaram em torno de 1,4% das despesas totais do município, já para o ano de 2017 

este valor subiu para 8,78%. 

Despesa per capita com manejo de RSU em relação à população urbana (IN006) 

A despesa per capita com RSU representa a despesa dos agentes públicos e 

privados executores de serviços de manejo de RSU por habitante da área urbana 

anualmente. Essa despesa per capita para o ano de 2017, em Marituba, apresentou um 

valor próximo de R$ 26/ habitante urbano. 

Incidência de empregados próprios no total de empregados no manejo de RSU (IN007) 

A incidência de empregados próprios representa a quantidade de trabalhadores de 

agentes públicos envolvidos nos serviços de manejo de RSU em relação ao total de 

trabalhadores envolvidos nos serviços de manejo de RSU no município. Desde 2014 

todos os empregados são agentes públicos. 
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Tabela 83 – Indicadores sobre o serviço de coleta de resíduos domiciliares (RDO) e públicos 
(RPU). 

Ano* 

Taxa de 
cobertura da 

coleta (%) 

Taxa de motoristas 
e coletores por 

hab. Urbano 
(empregados/1000 

hab.) 

Massa coletada 
per capita (hab. 

urbano) 
(kg/hab./dia) 

Custo unitário 
da coleta 

(R$/t) 

Incidência de 
empregados. na 
coleta no total de 
empregados no 

manejo (%) 

IN015 IN019 IN021 IN023 IN025 

2011 92,0 1,65 0,97 -** -** 

2012 88,2 0,17 0,70 59,03 30,16 

2014 98,0 0,60 0,36 -** 58,20 

2015 100,0 –** 0,94 67,42 –** 

2016 100,0 0,16 2,58 24,20 26,32 

2017 99,33 -** 1,01 60,40 -** 

Notas: * no ano de 2013 não foram apresentadas informações no SNIS sobre Marituba. 

** sem dados disponíveis no período 

Fonte: SNIS (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 

Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO em relação à população total do 
município (IN015) 

A taxa de cobertura da coleta representa a porcentagem da população urbana 

atendida no município, abrangendo o distrito-sede e localidades em relação à população 

total do município (IBGE, 2010). Desde o ano de 2015, o município de Marituba teve um 

atendimento de 100% da população, no entanto, no ano de 2017 este atendimento 

abaixou para 99,33%. 

Taxa de empregados (coletores + motoristas) na coleta (RDO+RPU) em relação à 
população urbana (IN019) 

A taxa de motoristas e coletores por habitante urbano apresenta a quantidade de 

RDO e RPU coletada pelos agentes públicos, privados e outros agentes executores em 

relação à população urbana do município. Essa taxa sofreu grandes variações ao longo 

dos anos, mas no ano de 2016 era coletado 0,16 kg/hab.dia. No ano de 2017 este 

indicador não estava disponível. 
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Massa coletada (RDO+RPU) per capita em relação à população urbana (IN021) 

A massa coletada per capita por habitante urbano apresenta a quantidade de RDO 

e RPU coletada pelos agentes públicos, privados e outros agentes executores em relação 

à população urbana do município. Os dados sofrem grandes variações ao longo dos anos, 

chegando a ter inclusive 2,58 kg/hab.dia, valor muito acima dos 0,80 kg/hab.dia, para 

cidades com população entre 100.000 e 200.000 habitantes. Desta forma, estes valores 

podem ser considerados inconsistentes. 

Custo unitário médio do serviço de coleta (RDO+RPU) (IN023) 

O custo unitário da coleta representa as despesas dos agentes públicos e privados 

com o serviço de coleta de RDO e RPU em relação à quantidade de RDO e RPU coletada 

pelos agentes públicos e privados. O maior valor apresentado foi referente ao ano de 

2015 com R$ 67,42/ton., já no ano de 2016 este valor apresentou um grande decréscimo, 

para R$ 24,20/ton. Mas de maneira geral, este valor gira em torno de R$ 60,00. 

Incidência de (coletores + motoristas) na quantidade total de empregados no manejo de 
RSU (IN025) 

A incidência de coletores e motoristas na quantidade total de empregados no 

manejo de RSU representa a quantidade de coletores e motoristas de agentes públicos e 

privados alocados no serviço de coleta de RDO e RPU em relação à quantidade de 

trabalhadores de agentes públicos e privados envolvidos nos serviços de manejo de RSU. 

No período verificado ocorreu muita variação de valor, o que tornam os dados 

inconsistentes. 
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Tabela 84 – Indicadores sobre o serviço de varrição 

Ano* 

Taxa de varredores por habitante urbano 
(empregado/1000 hab.) 

Incidência de varredores no total de 
empregados no manejo (%) 

IN045 IN047 

2011 0,32 22,29 

2012 0,18 31,75 

2014 0,07 6,56 

2016 0,13 21,05 

Notas: * no ano de 2013, 2015 e 2017 não foram apresentadas informações no SNIS sobre Marituba. 

Fonte: SNIS (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 

Taxa de varredores em relação à população urbana (IN045) 

A taxa de varredores por habitante urbano representa a quantidade de varredores 

dos agentes públicos e privados, alocados no serviço de varrição em relação a cada 

1.000 habitantes da área urbana do município. No ano de 2016 a taxa observada foi de 

0,13 empregados/1.000 habitantes. 

Incidência de varredores no total de empregados no manejo de RSU (IN047) 

A incidência de varredores no total de empregados no manejo representa a 

quantidade de varredores dos agentes públicos e privados, alocados no serviço de 

varrição em relação à quantidade de trabalhadores de agentes públicos e privados 

envolvidos nos serviços de manejo de RSU. No ano de 2016 apenas 21% dos 

trabalhadores que atuavam no manejo dos resíduos sólidos urbano, estavam alocados no 

serviço de varrição. 
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Tabela 85 – Indicadores sobre o serviço de capina e roçada. 

Ano* 

Taxa de capinadores por habitante urbano 

(empregado/1000 hab.) 

Relação entre capinadores e total de 
empregados no manejo (%) 

IN051 IN052 

2011 0,32 22,29 

2012 0,18 31,75 

2014 0,31 30,33 

2016 0,29 47,37 

Notas: * no ano de 2013, 2015 e 2017 não foram apresentadas informações no SNIS sobre Marituba. 

Fonte: SNIS (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 

Taxa de capinadores em relação à população urbana (IN051) 

A taxa de capinadores por habitante urbano representa a quantidade de 

empregados dos agentes públicos e privados envolvidos com os serviços de capina e 

roçada em relação a cada 1.000 habitantes da área urbana. No período analisado verifica-

se que a taxa sofre alguma variação, mas de foram geral, gira em torno de 0,30 

funcionários por 1.000 habitantes. 

Incidência de capinadores no total empregados no manejo de RSU (IN052) 

A relação entre capinadores e total de empregados no manejo representa a 

quantidade de empregados dos agentes públicos e privados envolvidos com os serviços 

de capina e roçada em relação à quantidade de agentes públicos e privados envolvidos 

nos serviços de manejo de RSU. Verifica-se que os anos de 2012 e 2014 apresentaram 

valores muito próximos, mas o ano de 2016 apresentou um aumento, com uma taxa de 

47% dos trabalhadores que atuavam no manejo de resíduos sólidos urbanos, atuando 

como capinadores. 

A Prefeitura de Marituba não possui cadastro das informações quanto ao manejo 

de resíduos sólidos, assim o SNIS é a principal fonte de dados disponíveis. 
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Análise da Fonte de Consulta 

Os indicadores apresentados foram retirados do Sistema Nacional de Informação 

sobre Saneamento (SNIS). Essas informações são coletadas anualmente em órgãos 

municipais encarregados da gestão e do manejo de resíduos sólidos nos municípios. 

O órgão responsável pela gestão dos resíduos sólidos se encarrega de obter, na 

estrutura administrativa do município, os dados que têm origem em outras unidades, tais 

como financeiros, ou mesmo operacionais quando a execução de um ou mais serviços de 

limpeza urbana é executada por terceiros ou por outros órgãos. 

As informações do SNIS – Resíduos Sólidos (SNIS-RS) são coletadas on line, por 

meio da plataforma “WEB” desenvolvida especificamente para esta função. A matriz de 

dados solicitada é complexa, da mesma forma de complexidade do manejo de resíduos 

sólidos urbanos. De outro lado, é reconhecida a carência de pessoal com qualificação 

necessária na administração pública, principalmente nos municípios menores, para 

fornecer de forma correta e adequada as informações solicitadas pelo sistema. 

Sendo assim, após a análise dos dados fornecidos pelo município para o SNIS, fica 

evidente a falta de continuidade da série histórica dos dados apresentados. Diversas 

informações entram em conflito, há ausência e algumas inconsistências nos valores. Isso 

pode estar relacionado à falta de qualificação e treinamento dos responsáveis pela coleta 

das informações, e também pela inexistência de banco de dados no município, o que 

permitiria a continuidade das informações após as trocas de gestão. 

O SNIS informa que mantém o princípio de respeitar o dado fornecido, não fazendo 

nenhuma alteração de informação que não tenha sido indicada pela fonte. O insucesso 

em corrigir dados, seja pelo não acesso à fonte, seja pela reiteração da mesma quanto 

aos valores fornecidos, determina a consideração do dado tal como coletado. Isso implica 

na manutenção de informações com inconsistências perceptíveis. Desta forma, o SNIS 

respeita a posição dos fornecedores das informações em não alterá-las sem a ciência do 

informante e, simultaneamente possibilita ao usuário a alternativa de interpretá-las e julgar 

a pertinência do seu uso ou não, caso a caso. 
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Em resumo, a única fonte de dados relacionados ao manejo de resíduos sólidos no 

município, os dados disponíveis no SNIS, possuem inconsistência e devem ser revistos 

para que haja uma série histórica confiável. 

Cabe salientar, que dentre os objetivos deste PMSB está a qualificação da gestão 

pública municipal em resíduos sólidos cujo objetivo é a implementação de um sistema de 

informações para a gestão de resíduos sólidos contemplando, em banco de dados, todas 

as informações relacionadas a este tema. 

8.3.6. Ações Consorciadas 

As ações consorciadas entre municípios permitem a gestão compartilhada de 

serviços de interesse comum, garantem ganhos de escala, melhoria da capacidade 

técnica, gerencial e financeira da prestação destes serviços de forma que quanto maior a 

população atendida, menores serão os custos de implantação e manutenção dos 

serviços. Estas ações podem ter várias finalidades, como a gestão de resíduos sólidos, 

podendo tratar-se apenas de compartilhamento de sistemas de tratamento de resíduos e 

aterros sanitários, garantindo a destinação e disposição final adequada de resíduos 

sólidos com custos reduzidos. 

Segundo dados do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Estado do 

Pará – PEGIRS (2014), era previsto um consórcio de gestão em formação, abrangendo o 

município de Marituba. Este consórcio, Metropolitano, abrangeria os municípios de Belém, 

Ananindeua, Benevides, Marituba, Santa Bárbara do Pará, Santa Isabel do Pará. 

Segundo o próprio PEGIRS, a sugestão é que os munícipios de Marituba, Benevides, 

Santa Bárbara do Pará, Santa Isabel do Pará fizesse um consórcio com a utilização do 

Aterro Sanitário Regional de Marituba, já Belém e Ananindeua utilizam um Aterro 

Sanitário de Belém. No entanto, o PEGIRS não possui nenhuma lei de aprovação, não 

sendo legal as suas disposições. 

Complementa-se a isto, Santa Isabel do Pará fazer parte do consórcio de 

Castanhal, já constituído. Além disso, a Região Metropolitana de Belém já conta com três 
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municípios (Belém, Ananindeua e Marituba) que dispõe seu resíduo em um único aterro 

na cidade de Marituba. 

8.3.7. Passivos Ambientais 

O município de Marituba possui um lixão, denominado de “Risca Faca”, ainda em 

atividade, localizado entre os bairros Santa Lúcia e Santa Clara, próximo à comunidade 

Nova Jerusalém. Este lixão é utilizado para depósito de resíduos da construção civil e 

restos de poda e capina, como forma de recuperação da área. Como o descarte não é 

controlado, não se sabe a quantidade de material depositado no local. 

  

Figura 132 – Lixão Risca Faca 

No município é verificado outro antigo lixão que, segundo informações, também foi 

utilizado para recuperação da antiga área degradada. Atualmente o mesmo não é mais 

utilizado e encontra-se coberto por vegetação (Figura 133). 
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Figura 133 – Antigo lixão 

Também foram verificados 11 pontos de depósito irregular de resíduos, nas 

vistorias realizadas em agosto de 2018. Destes, 8 pontos foram similares para o PMGIRS, 

que apesar de vistorias em épocas diferentes, verificou este depósito irregular de resíduos 

no mesmo local. Já o PMGIRS verificou 5 novos pontos, conforme apresentado na Figura 

135. Por estas observações é possível indicar, que apesar de possíveis limpezas 

realizadas nos serviços da Prefeitura Municipal, diversos pontos permanecem como 

depósito irregular de resíduos, podendo ser considerado como pontos “viciados”. 
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Figura 134 – Pontos de acúmulo de resíduos no município de Marituba 

Estes pontos de passivos ambientais, com a disposição incorreta de resíduos no 

município de Marituba, podem ser observados na Figura 135. 

09 10 

11 
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Figura 135 – Pontos de passivos ambientais de disposição inadequada de resíduos 
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8.3.8. Ações propostas para melhoria dos problemas de resíduos 
sólidos 

Diante dos problemas verificados durante as vistorias do PMGIRS, foram propostas 

algumas ações de caráter emergencial com remoção integral do passivo e transporte dos 

resíduos para destinação correta, além de urbanizações dos pontos de descarte com 

cotas, pavimentação, ajardinamento e posterior devolução à comunidade. Também foram 

propostas ações de sensibilização junto aos moradores e carroceiros responsáveis pelo 

descartes de resíduos nestes locais, além da fiscalização destes pontos. Outras ações 

emergências propostas: 

 Limpeza e disponibilização de caçambas, em número suficientes, para o 

recebimento dos resíduos do Mercado Central de Marituba, com frequência 

de coleta adequada, além de disponibilização de contêineres de 800 litros no 

seu interior, para manutenção da limpeza. 

 Ações de sensibilização junto à população das áreas de influência e 

feirantes do Mercado Central; 

 Criação de uma linha de telefone (Ecofone) para a população de Marituba 
solicitar a remoção de resíduos volumosos com hora marcada, e plano de 
comunicação e sensibilização através da rádio, jornal, palestras em escolas 
e, sobretudo, no porta-a-porta por intermédio dos técnicos da área da saúde 
que contactam diretamente as populações no seu trabalho de combate a 
endemias, para a necessidade de utilizarem o serviço a ser disponibilizado 
pela Prefeitura de modo a evitar o descarte inadequado dos resíduos nas 
ruas. 

 Instalação de caçambas para entrega voluntária pela população de resíduo 
de construção civil, podas de árvores e jardins, nos pontos: Igarapé do Tubo; 
Bairro Decouville, Bairro Almir Gabriel e Bairro Novo. 

Outras ações foram proposta e já encontram-se em andamento parcial como: 

 Coleta seletiva em condomínios do crescimento induzido (cerca de 23 mil 
habitantes); 

 Programa de coleta seletiva nos bairros centrais da cidade; 

 Programa compostagem e horta na Escola; 
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 Compostagem comunitária – proveniente de resíduos orgânicos 
biodegradáveis de coleta seletiva em mercados e feiras do município; 

 Instalação do sistema de acondicionamento de resíduos na cidade; 

 Instalação de ecopontos estratégicos para entrega voluntária de resíduos 
pela população; 

 Redimensionamento da frota de coleta de resíduos para licitação de 
contratos de prestação de serviço de coleta; 

 Programa de educação ambiental nas escolas do município e na 
comunidade;  

 Programa de reciclagem de conhecimentos na área dos resíduos junto da 
comunidade educadora (professores); 

 Construção de um Ecoponto no Mercado Central. 

8.4. Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

8.4.1. Serviços Prestados 

Os sistemas de drenagem em Marituba estão sobre responsabilidade da Secretaria 

de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano – SEIDUR. Segundo a Lei Municipal n° 300, 

de 09 de setembro de 2014, em seu segundo capítulo que trata dos órgãos de atividades 

tem-se:  

SEÇÃO IV 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 
URBANO – SEIDUR 

Art. 14º São funções da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento 
Urbano: 

XV – executar serviços de drenagem, terraplanagem pavimentação e sinalização 
de vias do sistema viário urbano do município; 

XVII – administrar e/ou supervisionar as obras de infraestrutura básica em vias 
urbanas, obras de proteção ao meio ambiente, abastecimento de água, esgotos, 
drenagem, galerias pluviais, proteção contra erosão e enchentes 

XVIII – administrar e/ou supervisionar os serviços de abastecimento de água, 
esgotos e efluentes em geral no âmbito do município. 
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8.4.2. Relação entre a Evolução Populacional, Processo de 
Urbanização e a Quantidade de Ocorrências 

Algumas das ocorrências resultantes da urbanização podem exercer influência nos 

sistemas de drenagem entre elas, as mais encontradas foram: locais de depósito de 

resíduos principalmente as margens de rios e terrenos baldios, além da exposição do solo 

nestas mesmas áreas favorecendo processos erosivos e consequentemente causando 

assoreamento dos rios ou obstruindo estruturas de drenagem existentes, além da 

impermeabilização do solo. 

Evolução Populacional 

Com base nos dados históricos populacionais disponíveis do IBGE foi possível 

analisar o comportamento do crescimento populacional nos últimos anos. 

A evolução populacional da área Urbana do Município de Marituba está 

apresentada na Tabela 86. A Figura 1 no item 5.2 ilustra o crescimento da população 

urbana no município de Marituba e a diminuição da população rural. 

Tabela 86 – Evolução populacional da área urbana de Marituba. 

Ano População Urbana 

2000 64.884 

2010 107.123 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 2000 e 2010. 

A Figura 43 no item 6.1.4 mostra a evolução da urbanização de Marituba, 

aumentando assim, as áreas impermeáveis e contribuindo com o aumento da velocidade 

do escoamento superficial, onde é feito um comparativo da ocupação urbana entre os 

anos de 1984 e 2018. 

Em municípios urbanizados com grande adensamento, há uma redução da 

cobertura vegetal e aumento das áreas impermeáveis, de forma que a água da chuva não 

infiltra no solo. Assim o volume de água escoada superficialmente aumenta e pode chegar 

a superar a capacidade de escoamento de rios, córregos e canais, causando enchentes e 
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alagamentos. Com isso ocorre o aumento do volume de água escoada superficialmente, 

podendo superar a capacidade de escoamento de rios, córregos e canais. 

8.4.3. Frequência de Ocorrência e Localização de Problemas 
Relacionados ao Sistema de Drenagem 

Durante a visita técnica ao município de Marituba, foi indicada a existência de 

alguns pontos de alagamento, estes se concentram principalmente ao longo da BR 316 

que corta o município de Marituba, num trecho de aproximadamente 9 km. Os pontos de 

alagamento podem ser observados no mapa da Figura 136. 
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Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria, 2018. 

Figura 136 – Mapa dos principais pontos de alagamento indicados. 

O ponto 1 (Figura 137) está localizado na divisa do município de Marituba com o 

município de Ananindeua. Este local é bastante crítico, pois o Igarapé das Toras passa 
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pela BR 316. No ponto 2 (Figura 138) é o rio Mocajatuba que atravessa a rodovia, neste 

local existe uma ponte, ocasionando um ponto de estrangulamento. Este ponto é bastante 

crítico quando ocorrem chuvas de grande intensidade, pois o nível do rio sobe e invade a 

rodovia, o que já ocasionou interdição de até 4 horas de duração nos dois sentidos da BR 

316. Já o ponto 3 (Figura 139), está numa localidade baixa no terreno como apresentado 

na Figura 136. A água acumula neste ponto, pois escoa dos locais mais altos e invade a 

pista. 

  
Figura 137 – Ponto 1. Figura 138 – Ponto 2. 

 
Figura 139 – Ponto 3. 

Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria, 2018. 

Além destes pontos de alagamento, foram descritos durante as oficinas 

participativas de diagnóstico, outros pontos localizados nos bairros São João, Almir 
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Gabriel, estrada da Colônia, posto Oriente, Rua Antônio Bezerra Falcão, Rua Cláudio 

Barbosa, Rua da Assembleia, Bairro da Pedreirinha, Bela Vista na nascente do Rio 

Itapepurú, Igarapé do Uriboca e todas as áreas baixas do município de Marituba. 

Ainda em consulta à população, nos Questionários aplicados (APÊNDICE III), 

92,6% das respostas apontaram que no município ocorre algum problema de alagamento. 

Dentro os bairros que são verificados estes problemas, praticamente todos do município 

foram citados como: Almir Gabriel, Boa Vista, Centro, Decouvile, Dom Aristides, Mirizal, 

Novo Horizonte, Uriboca, Santa lúcia, Canaã, Pedreirina, Bairro Novo, dom Aristides, 

Nova Marituba (Beija Flor). Siruação semelhante verificou-se no Seminário de Mudanças 

Climáticas, onde 64% também afirmam ocorrer inundações em seu bairro. 

 Em relação à existência de bocas de lobo / bueiros, 48,1% das respostas afirmam 

que existem em seus bairro, 18,5% afirmam que existe em apenas algumas ruas e 3,7% 

somente poucas ruas. Já em relação à limpeza destas bocas de lobo, mais de 86% das 

respostas informaram não haver limpeza nas mesmas. 

Já no APÊNDICE IV – Seminário de Mudanças Climáticas, realizou-se o 

questionamento sobre a qualidade da drenagem das águas pluviais, sendo a maioria das 

respostas (45%) considerando ruim, 29% informam não haver este serviço e os demais 

consideram suficiente ou bom. 

8.4.4. Suscetibilidade a Inundações e Processos Erosivos 

Os pontos com susceptibilidade a inundações foram apresentados na Figura 136. 

Já quanto aos processos erosivos, como pode ser observado no mapa de relevo de 

Marituba (Figura 35), não existem grandes declividades no município, portanto, não existe 

risco de processos erosivos a não ser próximo às margens de cursos de água. 

As ruas em que não existe pavimentação, meio fio, sarjetas e bocas de lobo estão 

sujeitas à erosão do solo e ação das águas sobre o terreno natural, sem direcionamento 

do fluxo do escoamento podem ocorrer prejuízos para o solo e consequentemente as 

construções. A Figura 140 apresenta alguns exemplos de vias com sistema de drenagem 
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ineficiente. Nota-se que as laterais das ruas sofrem com processos erosivos devido ao 

escoamento desordenado do fluxo de água durante as chuvas. 

 
Fonte: SEIDUR, 2018. 

Figura 140 – Fotos de drenagem deficiente no município de Marituba. 
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8.4.5. Características das sub-bacias 

Levantamento do uso e ocupação do solo 

A partir da delimitação das sub-bacias nos setores da área urbana foi levantado o 

uso e ocupação do solo para cada sub-bacia quanto à sua permeabilidade. A Figura 141 

apresenta as sub-bacias do município de Marituba e a Tabela 87 apresenta o uso e 

ocupação do solo e a área de drenagem de cada sub-bacia. Também foram delimitadas 

as bacias até os pontos críticos descritos na Figura 136 para posterior determinação da 

vazão de contribuição até esses locais. Nota-se que as bacias centrais são mais 

impermeáveis que as mais afastadas do centro. 
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Figura 141 – Uso do solo nas sub-bacias da área urbana de Marituba. 
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Tabela 87 – Uso e ocupação do solo das sub-bacias (Uso Atual). 

Nome da Sub-
bacia 

Cobertura Área (%) Área (km²) 

Itaperuçu 
Permeável 74% 10,62 

Impermeável 26% 3,69 

Santo Amaro 
Permeável 62% 7,81 

Impermeável 38% 4,85 

Da Bica 
Permeável 18% 0,40 

Impermeável 82% 1,77 

Pau Grande 
Montante 

Permeável 74% 5,80 

Impermeável 26% 2,04 

Pau Grande 
Jusante 

Permeável 89% 18,76 

Impermeável 11% 2,42 

Das Toras 
Permeável 34% 5,95 

Impermeável 66% 11,41 

Mocajatuba 
Permeável 51% 9,77 

Impermeável 49% 9,49 

Ponto Crítico 1 
(das Toras) 

Permeável 37% 5,08 

Impermeável 63% 8,54 

Ponto Crítico 2 
(Mocajatuba) 

Permeável 54% 9,37 

Impermeável 46% 8,00 

Ponto Crítico 3 
(Santo Amaro) 

Permeável 42% 0,77 

Impermeável 58% 1,08 

 

Fisiografia das sub-bacias 

A fisiografia descreve as principais características das bacias e sub-bacias e 

auxiliam na interpretação dos resultados dos estudos hidrológicos além de estabelecer 

relações e comparações entre bacias. 

Além do uso e ocupação do solo já detalhados no item anterior, as seguintes 

características serão apresentadas: 

 Extensão do curso principal de água (L) – km; 

 Área de drenagem (A) – km² 

 Perímetro da sub-bacia (P) – km; 

 Comprimento axial da bacia (LA) – km; 
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 Comprimento de todos os cursos de água da bacia (LT) – m; 

 Declividade média da bacia (S) – (%) 

A Tabela 88 apresenta as características físicas das sub-bacias delimitadas nos 

setores urbanos de Marituba. A bacia com maior área de drenagem é Pau Grande 

Jusante, porém a que apresenta maior extensão do curso d’água principal é a 

Mocajatuba. 

Tabela 88 – Características físicas das sub-bacias dos setores urbanos de Marituba. 

Sub-bacia Área (km²) 
Perímetro 

(km) 
Comprimento 

Axial (km) 
Extensão Rio 
Principal (km) 

Declividade 
Média (%) 

Itaperuçu 14,31 16,89 6,70 6,00 5,54 

Santo Amaro 12,65 16,43 7,20 6,40 4,96 

da Bica 2,17 6,44 2,10 1,80 3,88 

Pau Grande 
Montante 

7,83 13,98 4,10 2,80 6,33 

Pau Grande 
Jusante 

21,18 29,41 6,50 7,30 5,74 

das Toras 17,36 20,20 8,10 6,80 4,81 

Mocajatuba 19,25 23,63 9,20 9,60 4,19 

Ponto Crítico 1 
(das Toras) 

13,61 16,87 6,70 5,50 5,09 

Ponto Crítico 2 
(Mocajatuba) 

17,37 21,26 7,80 8,70 5,36 

Ponto Crítico 3 
(Santo Amaro) 

1,85 6,59 2,30 0,70 5,18 

A forma de uma bacia hidrográfica influencia no tempo de concentração, sendo 

verificada através de coeficientes que permitem relacionar a influência da forma com 

resposta da bacia a ocorrência de uma precipitação. 

O Fator de forma (Kf) é a relação entre a largura média e o comprimento axial da 

bacia (da foz ao ponto mais longínquo do espigão). Ele foi calculado a partir da equação: 

𝐾𝑓 =
𝐴

𝐿𝐴
2  

Na equação, Kf é o fator de forma, A é a área da bacia em km² e LA é o 

comprimento axial da bacia em km. Uma bacia com fator de forma baixo indica que a 

mesma é menos sujeita a enchentes que outra, de mesmo tamanho, porém com fator de 
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forma maior (Villela & Mattos, 1975). A Figura 142 apresenta essa comparação entre 

bacias. 

 

Figura 142 – Comparação entre bacias de mesmo tamanho. 

O fator de forma pode assumir os seguintes valores: 

 1,00 – 0,75:  sujeito a enchentes; 

 0,75 – 0,50:  tendência mediana; e 

 < 0,50:  baixo risco de enchentes. 

A Tabela 89 apresenta o fator de forma das sub-bacias da área urbana de 

Marituba. 
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Tabela 89 – Fator de forma das sub-bacias da área urbana de Marituba. 

Sub-bacia 
Fator de Forma 

(Kf) 

Itaperuçu 0,32 

Santo Amaro 0,24 

Da Bica 0,49 

Pau Grande Montante 0,47 

Pau Grande Jusante 0,50 

Das Toras 0,26 

Mocajatuba 0,23 

Ponto Crítico 1 (das Toras) 0,30 

Ponto Crítico 2 (Mocajatuba) 0,29 

Ponto Crítico 3 (Santo Amaro) 0,35 

Ressalta-se que este índice não considera outros aspectos das bacias, em especial 

a ocupação urbana e deve ser avaliado com cautela, pois não reflete o único fator para 

classificação do risco de enchente. 

É possível observar que nenhuma sub-bacia possui fator de forma acima de 0,75 

ou, seja que nenhuma bacia natural é sujeita a enchentes. Já as sub-bacias Pau Grande 

Jusante e da Bica possuem fator de forma próximo a 0,5, o que significa tendência 

mediana a enchentes. 

Outro índice utilizado para determinar a forma da bacia é o coeficiente de 

compacidade (Kc) que é a relação entre o perímetro da bacia e a circunferência de um 

círculo de área igual a da bacia, foi calculado a partir da equação: 

𝐾𝑐 =
𝑃

√𝐴
 

Na equação, Kc é o coeficiente de compacidade, P é o perímetro em km e A é a 

área da bacia em km². 

Esse coeficiente é um número adimensional que varia com a forma da bacia 

independente do seu tamanho, assim quanto mais irregular ela for, maior será o 

coeficiente de compacidade, ou seja, quanto mais próxima da unidade, mais circular será 

a bacia e será mais sujeita a enchentes (Villela & Mattos, 1975).  

mailto:envex@envexengenharia.com.br
http://www.envexengenharia.com.br/


 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Marituba 
Produto 3 – Diagnóstico do Saneamento Básico 

 
 

 
EnvEx Engenharia e Consultoria Ltda |  CNPJ 08.418.789/0001-07  

Rua Doutor  Jorge  Meyer  F i lho,  93 –  Jard im Botânico |  CEP 80.210-190  |  Cur i t iba –  PR 
Tel :  (41)3053 -3487|  envex@envexengenhar ia .com.br  |  www.envexengenhar ia .com.br  

 

331 

O coeficiente de compacidade pode assumir os seguintes valores: 

 1,00 – 1,25:  bacia com alta propensão a grandes enchentes; 

 1,25 – 1,50:  bacia com tendência mediana a grandes enchentes; e 

 1,50:  bacia não sujeita a grandes enchentes. 

A Tabela 90 apresenta o coeficiente de compacidade das sub-bacias da área 

urbana de Marituba. 

Tabela 90 – Coeficiente de compacidade das sub-bacias da área urbana de Marituba. 

Sub-bacia Coeficiente de Compacidade (Kc) 

Itaperuçu 4,46 

Santo Amaro 4,62 

Da Bica 4,37 

Pau Grande Montante 4,99 

Pau Grande Jusante 6,39 

Das Toras 4,85 

Mocajatuba 5,39 

Ponto Crítico 1 (das Toras) 4,57 

Ponto Crítico 2 (Mocajatuba) 5,10 

Ponto Crítico 3 (Santo Amaro) 4,85 

É possível observar que nenhuma das sub-bacias possui coeficiente de 

compacidade menor que 1,5, sendo bacias não sujeitas a grandes enchentes, 

considerando-se isoladamente este critério. 

8.4.6. Estudos Hidrológicos 

O estudo hidrológico de uma região se faz necessário para a prospecção de 

possíveis mecanismos de controle de escoamento nos pontos de galerias pluviais e nos 

pontos de lançamento nos córregos e rios. Este item tem por objetivo apresentar os 

métodos e procedimentos utilizados para o cálculo das vazões. 
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Precipitações de Projeto 

Para o dimensionamento dos sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais, é 

necessário calcular, a partir dos valores das intensidades pluviométricas, a vazão que 

deva ser escoada pelos mesmos. O valor da intensidade da chuva é definido em função 

dos padrões regionais de chuva, assim como, a duração do evento e a frequência de 

ocorrência. 

Para tal, através de parâmetros obtidos no software Pluvio 2.1 (GPRH, 2018), 

Figura 143, que fornece dados de várias cidades brasileiras, e de fórmulas empíricas 

definidas para cada região, obteve-se os parâmetros da equação intensidade, duração e 

frequência (IDF) da precipitação para Belém, que está localizado próximo a Marituba: 

𝑖 = 1373,85 .  
𝑇𝑟0,15

(𝑡 + 15,0)0,8
 

Onde: 

i = intensidade pluviométrica (mm/min); 

Tr = período de retorno (anos); 

t = duração da chuva (min). 
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Figura 143 – Ambiente do software Pluvio 2.1. 

Tempo de retorno 

O tempo de recorrência, ou período de retorno, é definido a partir do risco admitido 

para um projeto. Ou seja, um tempo de recorrência de 10 anos refere-se a um risco de 

1/10 (um evento superado, no caso a intensidade da chuva, a cada 10 anos). 

Para as obras de drenagem tipicamente se utiliza o tempo de retorno de 100 anos, 

com base em parâmetros definidos pela DAEE/CETESBE, 1980 (Departamento de Águas 

e energia Elétrica de SP/Companhia Ambiental do Estado de SP) que são estabelecidos 

de acordo com o tipo de ocupação da área, conforme a Tabela 91. 
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Tabela 91 – Períodos de retorno em função da ocupação da área. 

Tipo da Obra Tipo de Ocupação Período de Retorno (anos) 

Microdrenagem Residencial 2 

Microdrenagem Comercial 5 

Microdrenagem Edifícios de Serviço ao 
Público 

5 

Microdrenagem Aeroportos 25 

Microdrenagem Áreas comerciais e 
serviço de tráfego 

5 – 10 

Macrodrenagem Áreas comerciais e 
residenciais 

50 – 100 

Macrodrenagem Áreas de importância 
específica 

500 

Fonte: DAEE/CETESB, 1980. 

O período de retorno (ou tempo de retorno) Tr utilizado para o Plano de 

Saneamento de Marituba será de 10 anos para os sistemas de microdrenagem e de 50 e 

100 anos para o sistema de macrodrenagem. 

Tempo de concentração 

Uma vez que o Método Racional de cálculo de vazões considera a duração da 

precipitação intensa de projeto igual ao tempo de concentração da bacia (Tucci, 2007), 

calcula-se o tempo de concentração de cada sub-bacia. 

O tempo de concentração (Tc) é o tempo necessário para que toda a área da bacia 

contribua para o escoamento superficial na seção de saída. Um dos métodos 

disponibilizados é o método de Dooge, uma vez que este considera a área da bacia e a 

declividade do talvegue principal. Segue a fórmula de cálculo do tempo de concentração, 

conforme sugerido por Tucci (2007): 

𝑇𝑐 = 21,88. 𝐴0,41. 𝑆−0,17 

Onde: 

Tc = tempo de concentração (min); 

A = área da bacia (km²); 
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S = declividade (m/m). 

Vazão de cheias para diferentes cenários e tempo de recorrência 

Segundo Tucci (2007), para o cálculo da vazão de projeto foi utilizado o método 

racional, que leva em consideração o escoamento superficial (C), a intensidade da chuva 

(i) em mm/h, a área (A) da microbacia em km² e a vazão de pico (Q) expressa em m³/s de 

acordo com a seguinte fórmula: 

𝑄 = 0,278. 𝐶. 𝑖. 𝐴 

Onde: 

Q = vazão máxima (m³/s); 

C = coeficiente de perdas (-); 

i = intensidade de precipitação (mm/h); 

A = área da bacia (km²). 

Um dos fatores mais importantes no cálculo da vazão de projeto pelo Método 

Racional, é a intensidade de chuva utilizada, a qual é função da duração e da frequência 

do evento de chuva (tempo de recorrência). Uma vez que o Método Racional considera a 

duração da precipitação intensa de projeto igual ao tempo de concentração da bacia 

(Tucci, 2007), será calculado o tempo de concentração de cada sub-bacia. O resumo dos 

principais impactos da urbanização sobre o ciclo hidrológico são: 

 aumento do escoamento superficial e da vazão máxima dos hidrogramas e 
antecipação dos picos; 

 redução da evapotranspiração e do escoamento subterrâneo e 
rebaixamento do lençol freático; 

 aumento da produção de material sólido; 

 deterioração da qualidade das águas superficiais, principalmente no início 
das chuvas, quando a drenagem de águas carreia material sólido e lava as 
superfícies urbanas. 

A Figura 144 apresenta, de forma esquemática, a diferença entre os hidrogramas 

de cheia em áreas urbanizadas e não urbanizadas. Verifica-se, a partir da figura citada, 

que os hidrogramas relativos às áreas urbanizadas apresentam maiores vazões máximas, 
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menores tempos relativos à vazão máxima (tempos de pico) e menores tempos de 

duração (ALESSI F. KOKOT P. J. GOMES, 2006). 

 
Fonte: Tucci, 2007. 

Figura 144 – Comparação entre os hidrogramas de cheia. 

Foram adotados os valores de coeficiente de escoamento, ou coeficiente de perdas 

C, como indicado por Tucci, 2007 apresentados na Tabela 92. 

Tabela 92 – Valores do coeficiente de escoamento adotados. 

Tipo de solo C 

Áreas permeáveis 0,20 

Áreas não permeáveis 0,80 

Com os valores considerados em Tabela 92 e a proporção de área para cada tipo 

de solo foi possível obter os coeficientes de escoamento em cada sub-bacia de estudo e 

determinar a vazão no exutório destas. A Tabela 93 apresenta os coeficientes de 

escoamento para cada bacia para o cenários atual estudado. 
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Tabela 93 – Coeficientes de escoamento ”C”. 

Sub-Bacia 
C para o Cenário 

Atual 

Itaperuçu 0,35 

Santo Amaro 0,43 

da Bica 0,69 

Pau Grande Montante 0,36 

Pau Grande Jusante 0,27 

das Toras 0,59 

Mocajatuba 0,50 

Ponto Crítico 1 (das Toras) 0,58 

Ponto Crítico 2 (Mocajatuba) 0,48 

Ponto Crítico 3 (Santo Amaro) 0,55 

A Tabela 94 apresenta os resultados para os tempos de concentração e as vazões 

das sub-bacias do perímetro urbano. 

Tabela 94 – Tempo de concentração e vazão de cheia para as bacias da área urbana de Marituba 
para o Cenário Atual. 

Sub-Bacia 
Tempo de 

Concentração (min) 
Q Tr 50 anos (m³/s) Q Tr 100 anos (m³/s) 

Itaperuçu 106,53 74,97 83,18 

Santo Amaro 103,20 82,06 91,05 

da Bica 52,23 35,45 39,33 

Pau Grande Montante 81,35 49,57 55,00 

Pau Grande Jusante 124,36 75,24 83,48 

das Toras 118,11 141,57 157,08 

Mocajatuba 126,16 124,95 138,64 

Ponto Crítico 1 (das Toras) 105,89 116,27 129,01 

Ponto Crítico 2 (Mocajatuba) 115,98 115,01 127,61 

Ponto Crítico 3 (Santo Amaro) 46,57 25,83 28,66 

Estas vazões serão importantes na verificação do dimensionamento das estruturas 

existentes para cada local, principalmente para os pontos críticos localizados ao longo da 

rodovia. A partir das informações de vazão para as seções de controle e considerando as 

projeções de crescimento populacional e de expansão da área urbana do Município, na 
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elaboração do Prognóstico deste Plano de Saneamento serão identificadas as 

necessidades de intervenções para controle de cheias na área urbana de Marituba. 

8.4.7. Indicadores dos Serviços Prestados 

Segundo dados do SNIS, os índices econômico – financeiros e administrativos 

sobre os sistema de drenagem e manejo de águas pluviais podem ser observados na 

Tabela 95. 

Tabela 95 – Índices Econômico – Financeiros e Administrativos. 

Ano de Referência 2015 2017 

Quantidade de pessoal próprio alocado (pessoa) (AD001) 4 0 

Despesa total (R$/ano) (FN016) 536.298,2 888.943,2 

Notas: * no ano de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2016 não foram apresentadas informações no SNIS sobre Marituba. 

Fonte: SNIS (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 

Já os dados sobre infraestrutura do SNIS podem ser observados na Tabela 96, 

estes servem como bases técnicas para o planejamento e operação  
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Tabela 96 – Indicadores de Infraestrutura. 

Ano de Referência 2015 2017 

Existe plano diretor de DMAPU no município? (IE001) Não Não 

Existe cadastro técnico de obras lineares no município? (IE012) Não Não 

Existe projeto básico, executivo de unidades operacionais? (IE013) Não Não 

Tipo de sistema de drenagem urbana (IE016) 
Exclusivo 

para 
drenagem 

Exclusivo 
para 

drenagem 

Extensão de vias públicas em áreas urbanas. Total existente (km) (IE017) 219,98 118,90 

Extensão de vias públicas em áreas urbanas. Total com pavimento e meio-
fio, ou semelhante. (km) (IE019) 

9,75 116,50 

Quantidade de bocas de lobo existentes (unidade) (IE021) 911 1.027 

Quantidade de poços de visita (PV) existentes (unidade) (IE023) 71 0 

Total de vias públicas com redes ou canais de águas pluviais subterrâneos 
(km) (IE024) 

0,0 0,0 

Total de vias públicas com soluções de drenagem natural: faixas ou valas de 
infiltração (km) (IE028) 

1,8 - 

Existem estações elevatórias de águas pluviais na rede? (IE029) Não - 

Total dos cursos d’água naturais perenes (km) (IE032) 28,30 - 

Existe algum tipo de tratamento das águas pluviais? (IE050) 
Não existe 
tratamento 

Não existe 
tratamento 

Notas: * no ano de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2016 não foram apresentadas informações no SNIS sobre Marituba. 

Fonte: SNIS (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 

Nota-se que alguns valores se mostraram inconsistentes como exemplo a 

quantidade de poços de visita existentes ter baixado de 71 poços em 2015 para 0 (zero) 

em 2017. Outro exemplo é o indicador IE017: extensão de vias públicas em áreas 

urbanas, onde o total existente (km) diminuiu de 2015 para 2017. Além disso, também foi 

observada a falta de preenchimento de alguns indicadores. 

No que se refere á manutenção do sistema, no ano de 2015 foi realizada a 

manutenção ou recuperação de sarjetas, a manutenção ou recuperação estrutural de 

redes e canais, a limpeza e desobstrução de redes e canais fechados, a limpeza de bocas 

de lobo e poços de visita, dragagem ou desassoreamento e/ou limpeza de lagos e 

reservatórios, dragagem ou desassoreamento dos cursos d’água naturais, limpeza das 

margens de cursos d'água naturais e de lagos. Já para o ano de 2017 foi feita a 
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manutenção ou recuperação de sarjetas, a limpeza das margens de cursos d'água 

naturais e de lagos e a manutenção corretiva de estações elevatórias. 

Para o sistema de gestão de riscos são apresentados na Tabela 97 alguns 

indicadores. 

Tabela 97 – Indicadores de gestão de riscos. 

Ano de Referência 2015 2017 

Referente a problemas com drenagem de águas pluviais, quais instituições 
existem no município? (RI001) 

Unidade do 
Corpo de 

Bombeiros 

Núcleos 
Comunitários 

de Defesa 
Civil 

Quais intervenções existem a montante das áreas urbanas, com potencial 
de colocar em risco ou provocar interferências no sistema de drenagem? 
(RI002) 

Processo de 
ocupação 

urbana 
iniciado 

-** 

Instrumentos de controle e monitoramento em funcionamento durante o ano 
de 2015 (RI003) 

Nenhum 
instrumento 

-** 

Existem sistemas de alerta de riscos hidrológicos (alagamentos, enxurradas, 
inundações)? (RI005) 

Não Não 

Existe mapeamento de áreas de risco de inundação dos cursos d'água 
urbanos? (RI009) 

Não Não 

Quantidade de enxurradas nos últimos cinco anos, registradas no S2ID? 
(RI022) 

0 0 

Quantidade de alagamentos nos últimos cinco anos, registrados no S2ID? 
(RI024) 

0 0 

Quantidade de inundações nos últimos cinco anos, registradas no S2ID? 
(RI026) 

0 0 

Quantidade de desabrigados ou desalojados decorrentes de eventos 
hidrológicos impactantes nos últimos cinco anos, registrados no S2ID? 
(RI028) 

0 0 

Quantidade de óbitos decorrentes de eventos hidrológicos impactantes nos 
últimos cinco anos, registrados no S2ID (RI030) 

0 0 

Houve alojamento ou reassentamento durante ou após eventos hidrológicos 
impactantes? (RI042) 

Não Não 

Notas: * no ano de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2016 não foram apresentadas informações no SNIS sobre Marituba. 

** Dado não disponível 

Fonte: SNIS (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 

S2ID é o sistema integrado de informações sobre desastres, onde existe um 

cadastro nacional contendo os municípios do Brasil. Nota-se que o município de Marituba 

não envia informações sobre alagamentos e inundações para este sistema. 
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8.4.8. Doenças de veiculação hídrica 

Um dos indicadores da qualidade dos serviços de drenagem é o número de óbitos 

causados por malária no município de Marituba nos anos de 2010 a 2017 foi de zero. 

Além disso, a incidência de agravos para as doenças de veiculação hídrica são 

apresentados na Tabela 98. 

Tabela 98 – Incidência de agravos para as doenças de veiculação hídrica. 

Agravo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dengue 394 422 272 49 40 212 94 72 

Doença Aguda pelo Zika Vírus 0 0 0 0 0 20 208 2 

Febre de Chikungunya 0 0 0 0 0 0 21 410 

Febre Tifoide 1 0 1 0 2 1 1 1 

Hepatites Virais 5 2 4 10 7 7 14 5 

Leptospirose 2 0 2 4 3 5 9 14 

Rotavírus 16 14 10 7 16 6 8 0 

Cólera 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: SESAU, 2018. 

Nota-se uma diminuição significativa nos casos de dengue nos últimos anos, 

porém, houve um grande aumento na incidência de Febre de Chikungunya no ano de 

2017, chegando a 410 casos e grande número de ocorrências de Doença Aguda pelo 

Zika Vírus no ano de 2016, com 208 casos. 
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