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1. INTRODUÇÃO 

O planejamento estratégico do Plano Municipal de Saneamento Básico de 

Marituba foi realizado a partir do estudo de cenários de desenvolvimento do 

município, considerando duas alternativas: a manutenção do cenário atual de 

desenvolvimento e a possibilidade de um desenvolvimento elevado, com 

crescimento e incremento de atividade industrial e comercial e consequentemente a 

elevação nas taxas de crescimento da população. 

A partir da definição do cenário de referência foi elaborada a projeção 

populacional para o horizonte de planejamento de 20 anos, considerando o 

crescimento da população total. 

Outra ferramenta de planejamento utilizada foi a Análise SWOT para 

avaliação das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças em cada setor do 

saneamento básico, de forma a subsidiar o estabelecimento dos objetivos e metas 

no horizonte de planejamento, a definição de demandas e prospectivas técnicas, a 

projeção de investimentos e a previsão de ações de emergência e contingência. 

O planejamento foi realizado para os quatro setores do saneamento básico: 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos e manejo e drenagem pluvial. 

A Análise SWOT é uma ferramenta muito utilizada para fazer análise 

ambiental e graças a sua simplicidade pode ser utilizada para qualquer tipo de 

análise de cenário, inclusive em planos de saneamento. O termo SWOT é uma sigla 

do idioma inglês, de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades 

(Opportunities) e Ameaças (Threats). As forças e fraquezas são determinadas pela 

posição atual dos serviços de saneamento no município e se relacionam a fatores 

internos, que podem ser controlados pelos prestadores de serviços. Já as 
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oportunidades e ameaças são antecipações do futuro e estão relacionadas a fatores 

externos. 

A Análise SWOT pode ser utilizada como uma ferramenta para reflexão e 

posicionamento em relação à situação do setor de saneamento. Representa um bom 

ponto de partida para iniciar o processo de planejamento tendo uma percepção geral 

de pontos e fatores que contribuem ou atrapalham a execução de ações. 

Neste Plano a análise SWOT foi realizada para cada setor do saneamento 

básico do município de Marituba, com objetivo de contextualizar o cenário atual e 

identificar os pontos fortes e fracos, avaliando os riscos e as oportunidades, 

contribuindo para a definição dos objetivos e metas de um cenário futuro. 

A definição dos objetivos e metas do PMSB de Marituba considerou os 

objetivos e metas estabelecidos no Plano Nacional de Saneamento Básico e no 

Plano Nacional de Resíduos Sólidos assim como as condições físicas, sociais e 

econômicas do município de forma a estabelecer o cenário futuro desejável para o 

município através da definição de objetivos e metas para a melhoria de cada eixo de 

saneamento. 

A definição de metas foi feito em conjunto com a população local, através dos 

eventos de mobilização social, de forma a representar as expectativas e 

necessidades primordiais para melhoria da qualidade de vida da população. 

Estes objetivos nortearão a elaboração das propostas de programas, projetos, 

ações e do plano de execução das próximas fases do planejamento. A programação 

da implantação dos objetivos e metas foi desenvolvida considerando metas em 

horizontes temporais distintos: 

 Imediato: até 1 ano; 

 Curto prazo: entre 2 e 6 anos; 

 Médio prazo: entre 7 e 12 anos; 

 Longo prazo: entre 13 e 20 anos. 
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Para a projeção de demandas e prospectivas técnicas foram calculadas 

demandas futuras a partir do cenário de referência e da projeção populacional 

considerando os objetivos e as metas estabelecidas para cada eixo do saneamento 

básico. Posteriormente, foram definidas as alternativas técnicas para atendimento 

destas demandas e a projeção de investimentos necessários para a execução de 

ações previstas. 

Foram também definidas as ações de emergência e contingência para 

eventos críticos. As ações de emergência e contingência identificam os riscos que 

envolvem os quatro componentes do setor de saneamento básico, com o objetivo de 

estabelecer medidas de controle para reduzir ou eliminar os possíveis riscos aos 

usuários e meio ambiente. 
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2. PROJEÇÃO POPULACIONAL 

As projeções populacionais envolvem tarefas complexas e devem levar em 

consideração as diversidades demográficas. Elas permitem investigar condições 

futuras dos diversos segmentos da população e ajudam a entender melhor qual será 

a distribuição demográfica e o número de habitantes que poderá residir no município 

nas próximas décadas. Como o Plano Municipal de Saneamento Básico de Marituba 

tem horizonte de planejamento de 20 anos (período de 2019 a 2038), o estudo da 

projeção populacional servirá como um elemento base para as estimativas de 

demandas dos serviços de saneamento básico em todo o horizonte de planejamento 

deste PMSB. Desta forma, podem ser avaliadas as necessidades de investimentos, 

ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento 

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

manejo de águas pluviais.  

O fluxograma da metodologia utilizada para a projeção populacional é 

apresentado na Figura 1. Para a realização desse estudo foram utilizados os dados 

populacionais dos Censos Demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), além de projeções populacionais realizadas pela Agência 

Nacional de Águas (ANA) e pela Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA). 

Além disso, a partir dos dados dos Censos Demográficos do IBGE, foram realizadas 

projeções populacionais utilizando os métodos de progressão aritmética e 

geométrica. Desta forma, pode-se comparar a projeção populacional calculada por 

meio dos métodos matemáticos com as projeções populacionais já existentes para o 

município. Após esta análise, adota-se uma das projeções populacionais para 

estimar as demandas e necessidades de melhorias nos serviços de saneamento 

básico. A partir das necessidades e demandas, é feita a compatibilização com as 

carências identificadas para cada um dos quatro eixos.  
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ESTUDOS POPULACIONAIS EXISTENTES 
 

MÉTODOS MATEMÁTICOS 

RESUMO DOS ESTUDOS 
 

PROJEÇÕES POPULACIONAIS 

 
RESULTADOS 

         
COMPARAÇÃO DOS ESTUDOS POPULACIONAIS EXISTENTES COM OS MÉTODOS 

MATEMÁTICOS 

         

PROJEÇÃO POPULACIONAL ADOTADA PARA MARITUBA 

Figura 1– Metodologia adotada para definição da projeção populacional.  

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2019). 

2.1. Estudos de Projeção Populacional Existentes 

Neste item são apresentados estudos de crescimento populacional de 

Marituba elaborados pela Agência Nacional de Águas (ANA) e pela Companhia de 

Saneamento do Pará (COSANPA); também são apresentados os dados 

populacionais obtidos por meio dos Censos Demográficos do IBGE.  

2.1.1.  Censos Demográficos do IBGE 

Tomaram-se como base os dados populacionais do IBGE dos Censos 

Demográficos de 2000 e 2010 para população urbana, rural e total. A estimativa 

para população total em 2018 também é considerada. 

Como demonstrado no Diagnóstico, no período 2000/2010 o número de 

habitantes de Marituba aumentou cerca de 45%, o que corresponde a uma taxa 

geométrica de crescimento (TGC) de 3,82% ao ano conforme apontado na Tabela 1. 

O grau de urbanização de Marituba, que era de 87,2%, em 2000, subiu para 99% 

em 2010, o que significa dizer que a área rural deixou de existir no município. 
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De acordo com as estimativas populacionais do IBGE, Marituba já possui 

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

29% no contingente populacional e uma TGC de 2,57% a.a. no período 2010/2018. 

 

Figura 2 – Evolução da população, total e por situação de domicílio, do município de 
Marituba - 2000, 2010, 2018. 

Fonte: IBGE (2000, 2010, 2018). 

Com os dados demográficos apresentados acima, é possível calcular a taxa 

geométrica de crescimento (TGC) para o município; a TGC é considerada como um 

incremento médio anual do crescimento populacional. A taxa de crescimento 

geométrico (TGC) i no período conhecido é calculada por meio da equação: 

𝑖 = [(
𝑃2

𝑃1
)

1
𝑛

] − 1 

Onde: 

i = taxa de crescimento geométrico; 

P2 = população do último censo; 

P1 = população do penúltimo censo; e 

n = intervalo do período. 
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Na Tabela 1 são apresentadas as TGC’s para os períodos de 2000/2010 e 

2010/2018 para a população urbana, rural e total de Marituba – estas foram 

calculadas por meio da fórmula apresentada acima e dos dados demográficos do 

IBGE.  

Tabela 1 – Taxa geométrica de crescimento anual, por período, em Marituba. 

2000/2010 2010/2018* 

Urbana Rural Total Total 

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

Fonte: IBGE (2000, 2010, 2018). 
Nota: (*) Com base nas estimativas populacionais de 2018. 

Pode ser observado que a população urbana apresentou taxa de crescimento 

positivo, enquanto que a população rural apresentou uma alta taxa negativa, o que 

se traduz na urbanização total do município. Apesar desta taxa negativa, a 

população total aumentou tanto no período 2000/2010 quanto no período 2010/2018. 

2.1.2. Crescimento na ACP de Belém e no Estado do Pará 

O crescimento de Marituba, avaliado por meio da taxa geométrica de 

crescimento (TGC), pode ser comparado aos demais municípios da ACP (Área de 

Concentração de População) — da qual Marituba faz parte — e ao crescimento do 

estado do Pará. As taxas foram calculadas com o método apresentado no item 

anterior; os resultados são apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2 – 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, 2018). Nota: (*) Com base nas estimativas populacionais de 2018. 

Os índices apresentados para Marituba são superiores aos estimados para a 

ACP e para o Estado do Pará no período 2000/2010, isto se deve exclusivamente 

em função dos incrementos no contingente da população urbana, cuja TGC foi de 

5,14% a.a..  

2.1.3. Agência Nacional de Águas 

A Agência Nacional de Águas (ANA) também realizou um estudo de projeção 

populacional por meio do cálculo da TGC, o qual foi publicado no Relatório de 

Estudos Hidrogeológicos para a Gestão das Águas Subterrâneas da Região de 

Belém/PA. De acordo com o estudo, estima-se que a TGC de Marituba para o 

período de 2017 a 2037 é de 2,41 % a.a. para a população total. A Tabela 3 

apresenta as estimativas de crescimento populacional de acordo com as taxas 

mencionadas anteriormente.  
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Tabela 3 – Estimativas de crescimento da população total de Marituba, conforme Estudos 
Hidrogeológicos para a Gestão de Águas Subterrâneas na Região de Belém/PA.  

Ano 
Estimativa de Crescimento Populacional 

Estimativa da População Total TCG (% a.a.) 

2017* 127.858 2,41 

2018 130.936 2,41 

2019 134.088 2,41 

2020 137.316 2,41 

2021 140.621 2,41 

2022* 144.007 2,41 

2023 147.473 2,41 

2024 151.023 2,41 

2025 154.659 2,41 

2026 158.382 2,41 

2027* 162.194 2,41 

2028 166.099 2,41 

2029 170.097 2,41 

2030 174.192 2,41 

2031 178.385 2,41 

2032 182.679 2,41 

2033 187.077 2,41 

2034 191.580 2,41 

2035 196.192 2,41 

2036 200.915 2,41 

2037* 205.752 2,41 

2038 210.705 2,41 

Fonte: ANA (2018). Nota: (*) Anos apresentados na estimativa da ANA. 

2.1.4. COSANPA 

No ano de 2017, a COSANPA elaborou um estudo de demanda para o 

sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Município de 

Marituba, utilizando o método do IBGE. As estimativas utilizadas nesse projeto são 

reproduzidas na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Estimativas de crescimento da população total de Marituba, de acordo com o 
Estudo de Demanda de Sistema de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do 

Município de Marituba. 

Ano 
Estimativa de Crescimento Populacional 

População Urbana População rural População Total 

2018 144.359 1.606 145.965 

2019 147.330 1.646 148.976 

2020 150.192 1.684 151.876 

2021 152.942 1.722 154.664 

2022 155.579 1.757 157.336 

2023 158.104 1.791 159.895 

2024 160.514 1.824 162.337 

2025 162.808 1.854 164.662 

2026 164.984 1.884 166.868 

2027 167.041 1.911 168.953 

2028 168.979 1.938 170.916 

2029 170.795 1.962 172.757 

2030 172.487 1.985 174.472 

2031 174.056 2.006 176.062 

2032 175.513 2.026 177.539 

2033 176.854 2.044 178.898 

2034 178.075 2.060 180.135 

2035 179.170 2.075 181.245 

2036 180.135 2.088 182.223 

2037 180.966 2.099 183.065 

2038 181.660 2.108 183.768 

Fonte: COSANPA (2017). 

2.1.5. Resumo dos Estudos de Projeção Populacional Existente 

De acordo com o exposto nos itens anteriores, apenas as projeções do IBGE 

consideram a população rural do munícipio nos Censos Demográficos 2000 e 2010. 

Também foram apresentadas as informações referentes à ACP de Belém, e 

estimativas realizadas pela ANA (2018) e pela COSANPA (2017). A Tabela 5 e a 

Figura 3 apresentam as projeções publicadas para o município de Marituba. 
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Observa-se que estimativa de crescimento do IBGE apresenta uma curva de 

crescimento acentuada em função das estimativas populacionais elevadas no 

período entre 2001 e 2009, sendo corrigidas no censo 2010. Além disso, nota-se 

que a curva de crescimento populacional do IBGE e a curva de crescimento 

populacional da ANA (com TGC de 2,41% a.a.) são as estimativas populacionais 

que mais se aproximam da população total do município de Marituba. 

Tabela 5 – Projeções populacionais para Marituba, de acordo com estudos existentes. 

Ano ANA COSANPA IBGE¹ 

2000 - - 74.429 

2001 - - 80.046 

2002 - - 82.095 

2003 - - 85.652 

2004 - - 93.723 

2005 - - 97.254 

2006 - - 101.356 

2007 - - 93.416 

2008 - - 98.746 

2009 - - 101.158 

2010 - - 108.246 

2011 - - 110.842 

2012 - - 113.353 

2013 - - 117.614 

2014 - - 120.305 

2015 - - 122.916 

2016 - - 125.435 

2017 127.858 - 127.858 

2018 130.936 145.965 129.391 

2019 134.088 148.976 - 

2020 137.316 151.876 - 

2021 140.621 154.664 - 

2022 144.007 157.336 - 

2023 147.473 159.895 - 

2024 151.023 162.337 - 

2025 154.659 164.662 - 
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Ano ANA COSANPA IBGE¹ 

2026 158.382 166.868 - 

2027 162.194 168.953 - 

2028 166.099 170.916 - 

2029 170.097 172.757 - 

2030 174.192 174.472 - 

2031 178.385 176.062 - 

2032 182.679 177.539 - 

2033 187.077 178.898 - 

2034 191.580 180.135 - 

2035 196.192 181.245 - 

2036 200.915 182.223 - 

2037 205.752 183.065 - 

2038 210.705 183.768 - 

Nota: ¹Nos períodos de 2001 a 2009 e 2011 a 2018 são apresentadas estimativas populacionais, conforme o 
IBGE. 

Fonte: Censos Demográficos do IBGE (1991, 2000, 2010); e estimativas populacionais (IBGE, 2019); ANA 
(2018); COSANPA (2017). 

 

Figura 3 – Evolução do crescimento populacional de Marituba, de acordo com os 
dados publicados. 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019 
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2.2. Projeções Populacionais Baseadas em Métodos Matemáticos 

Existem diversos métodos matemáticos para cálculo de projeção 

populacional, entre eles o método da progressão aritmética e método da progressão 

geométrica. Estes dois métodos serão utilizados para estimar a população futura de 

Marituba. Por meio de equações matemáticas e de dados conhecidos essas 

estimativas são calculadas e apresentadas nas seções seguintes - as projeções de 

população total foram calculadas para o período de 2019 a 2038 (horizonte de 

planejamento). 

2.2.1. Método da Progressão Aritmética 

Este método considera uma taxa de crescimento constante para os anos que 

seguem, evoluindo linearmente a partir de dados conhecidos. A curva de 

crescimento populacional para o método da progressão aritmética é apresentada na 

Figura 4. 

 

Figura 4 – Curva de crescimento populacional de acordo com o método da progressão 
aritmética. 

Fonte: Qasim, 1985. 

Para aplicar esse método, é necessário conhecer dados censitários 

correspondentes a duas datas anteriores t, com sua população P, de forma a 

calcular a taxa de crescimento (Ka): 

𝐾𝑎 =
𝑃2 − 𝑃1

𝑡2 − 𝑡1
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Onde: 

Ka = Incremento do crescimento populacional; 

P2 = população do último censo; 

P1 = população do penúltimo censo; 

t2 = ano do último censo; e 

t1 = ano do penúltimo censo. 

Depois de calculada a taxa de crescimento aritmético, a população futura 

pode ser estimada por: 

𝑃𝑡 = 𝑃2 + 𝐾𝑎 × (𝑡 − 𝑡2) 

Onde: 

Pt = população estimada no ano t;  

t = ano que se deseja estimar a população; 

Ka = Incremento do crescimento populacional; 

P2 = população do último censo; 

P1 = população do penúltimo censo; e 

t2 = ano do último censo. 

2.2.2. Método da Progressão Geométrica 

Esse método considera que o crescimento da população é proporcional à 

população existente em um determinado ano. A  Figura 5 apresenta a forma da 

curva de crescimento populacional calculado por meio do método de progressão 

geométrica.   
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Figura 5 – Curva de crescimento populacional de acordo com o método da progressão 
geométrica. 

Fonte: Qasim, 1985.  

Assim como no método da progressão aritmética, é necessário conhecer 

dados censitários correspondentes a duas datas anteriores t, com sua população P. 

Para a utilização do método, é necessário determinar a taxa de crescimento 

geométrico (TGC) i no período conhecido, por meio da fórmula: 

𝑖 = ([(
𝑃2

𝑃1
)

1
𝑛

] − 1) × 100 

Onde: 

i = taxa de crescimento geométrico; 

P2 = população do último censo; 

P1 = população do penúltimo censo; e 

n = intervalo do período. 

Assim, a expressão do método da progressão geométrica no tempo t é dada 

por: 

𝑃𝑡 = [(1 + 𝑖)(𝑡−𝑡0)] 

Onde: 

Pt = população estimada no ano t; 

t = ano que se deseja estimar a população; 

i = taxa de crescimento geométrico; 
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P2 = população do último censo; 

P1 = população do penúltimo censo; 

n = intervalo do período; e 

t0 = ano do último censo. 

2.2.3. Resultados dos Métodos Matemáticos 

Devido a necessidade de dados de duas datas anteriores t e de sua 

população P, para o cálculo das taxas de crescimento aritmética e geométrica, os 

dados dos Censos Demográficos do IBGE de 2000 e 2010 foram adotados como 

parâmetros. Estas informações são apresentadas na Tabela 6. 

Tabela 6 – Dados utilizados nos métodos matemáticos de projeção populacional. 

t Ano P População (hab.) 

t1 2000 P1 74.429 

t2 2010 P2 108.246 

Fonte: Censos Demográficos do IBGE (2000 e 2010). 

Os coeficientes de projeção populacional para os métodos aritmético e 

geométrico foram calculados conforme memorial de cálculo apresentado na Tabela 

7. 

Memorial de Cálculo do Coeficiente do 

Método Aritmético 

Memorial de Cálculo do Coeficiente do 

Método Geométrico 

𝑲𝒂 =  
𝟏𝟎𝟖. 𝟐𝟒𝟔 −  𝟕𝟒. 𝟒𝟐𝟗

𝟐𝟎𝟏𝟎 −  𝟐𝟎𝟎𝟎
 

𝑲𝒂 =  𝟑. 𝟑𝟖𝟏, 𝟕 

𝒊 = [(
𝟏𝟎𝟖. 𝟐𝟒𝟔

𝟕𝟒. 𝟒𝟐𝟗
)

𝟏
𝟏𝟎

] − 𝟏  

𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟖 

Tabela 7 – Coeficientes de projeção populacional. 

Progressão Aritmética Progressão Geométrica 

Ka = 3.381,7¹ i = 0,038¹ 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. Nota: os coeficientes não são apresentados em 
forma de porcentagem. 
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Com base na metodologia apresentada e nos coeficientes calculados, foram 

estimadas as projeções populacionais aritmética e geométrica (populações Pt para 

cada ano do horizonte de planejamento). Os resultados obtidos para a estimativa de 

população total são apresentados na Tabela 8 juntamente com a projeção 

populacional do IBGE para comparação entre os resultados. Além disso, de acordo 

com as projeções apresentadas, pode-se calcular a taxa de crescimento anual da 

população de Marituba; esta calculada por: 

𝑇𝐶𝐴𝑡 = (
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
) × 100 

Onde: 

TCAt = taxa de crescimento anual para o ano t; 

Pt = população estimada para o ano t; e 

Pt-1 = população estimada para o ano anterior a t. 
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Tabela 8 – Projeção populacional aritmética e geométrica. 

Ano 

Projeção Aritmética Projeção Geométrica 

IBGE 
População 

Taxa de crescimento 
anual 

População 
Taxa de crescimento 

anual 

2010 108.246 - 108.246 - 108.246 

2011 111.646 3,14 112.377 3,81 110.842 

2012 115.045 3,05 116.666 3,81 113.353 

2013 118.445 2,96 121.119 3,81 117.614 

2014 121.845 2,87 125.742 3,81 120.305 

2015 125.245 2,79 130.541 3,81 122.916 

2016 128.644 2,71 135.523 3,81 125.435 

2017 132.044 2,64 140.696 3,81 127.858 

2018 135.444 2,57 146.065 3,81 129.391¹ 

2019 138.843 2,51 151.640 3,81 - 

2020 142.243 2,45 157.428 3,81 - 

2021 145.643 2,39 163.436 3,81 - 

2022 149.042 2,33 169.674 3,81 - 

2023 152.442 2,28 176.150 3,81 - 

2024 155.842 2,23 182.873 3,81 - 

2025 159.242 2,18 189.853 3,81 - 

2026 162.641 2,13 197.099 3,81 - 

2027 166.041 2,09 204.621 3,81 - 

2028 169.441 2,05 212.431 3,81 - 

2029 172.840 2,01 220.538 3,81 - 

2030 176.240 1,97 228.956 3,81 - 

2031 179.640 1,93 237.694 3,81 - 

2032 183.039 1,89 246.766 3,81 - 

2033 186.439 1,86 256.184 3,81 - 

2034 189.839 1,82 265.962 3,81 - 

2035 193.239 1,79 276.112 3,81 - 

2036 196.638 1,76 286.651 3,81 - 

2037 200.038 1,73 297.591 3,81 - 

2038 203.438 1,70 308.949 3,81  

Nota: ¹Estimativa populacional calculada pelo IBGE para o ano de 2018. Fonte: Censos Demográficos do IBGE 
(2000 e 2010) e estimativa populacional 2018 (IBGE, 2019); Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 
2019. 
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A Figura 6 apresenta as curvas de crescimento da projeção aritmética e da 

projeção geométrica conforme as estimativas apresentadas na tabela anterior. Além 

das curvas de crescimento populacional também constam os dados dos Censos 

Demográficos do IBGE de 2000 e 2010 e a estimativa populacional do IBGE para 

2018. Apesar das curvas de crescimento das projeções aritmética e geométrica 

serem bem diferentes, a projeção calculada por meio do método da progressão 

aritmética é a que resulta em valores mais próximos da população estimada pelo 

IBGE para 2018 de 129.391 habitantes. 

 

Figura 6 – Curvas de crescimento obtidas a partir dos métodos matemáticos. 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 
 

2.3. Comparação das Projeções Existentes com os Métodos Matemáticos 

Para a comparação entre as projeções existentes e as projeções estimadas 

através dos métodos matemáticos são apresentadas na Tabela 9. Na Figura 7 essas 

projeções são apresentadas graficamente. 
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Tabela 9 – Projeções populacionais (existentes e calculadas por meio dos métodos 
matemáticos) para Marituba. 

Ano 

Projeções Existentes Métodos Matemáticos 

IBGE ANA COSANPA 
Progressão 
Aritmética 

Progressão 
Geométrica 

2000 74.429 - - - - 

2001 80.046 - - - - 

2002 82.095 - - - - 

2003 85.652 - - - - 

2004 93.723 - - - - 

2005 97.254 - - - - 

2006 101.356 - - - - 

2007 93.416 - - - - 

2008 98.746 - - - - 

2009 101.158 - - - - 

2010 108.246 - - 108.246 108.246 

2011 110.842 - - 111.646 112.377 

2012 113.353 - - 115.045 116.666 

2013 117.614 - - 118.445 121.119 

2014 120.305 - - 121.845 125.742 

2015 122.916 - - 125.245 130.541 

2016 125.435 - - 128.644 135.523 

2017 127.858 127.858 - 132.044 140.696 

2018 129.391 130.936 145.965 135.444 146.065 

2019 - 134.088 148.976 138.843 151.640 

2020 - 137.316 151.876 142.243 157.428 

2021 - 140.621 154.664 145.643 163.436 

2022 - 144.007 157.336 149.042 169.674 

2023 - 147.473 159.895 152.442 176.150 

2024 - 151.023 162.337 155.842 182.873 

2025 - 154.659 164.662 159.242 189.853 

2026 - 158.382 166.868 162.641 197.099 

2027 - 162.194 168.953 166.041 204.621 

2028 - 166.099 170.916 169.441 212.431 

2029 - 170.097 172.757 172.840 220.538 

2030 - 174.192 174.472 176.240 228.956 
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Ano 

Projeções Existentes Métodos Matemáticos 

IBGE ANA COSANPA 
Progressão 
Aritmética 

Progressão 
Geométrica 

2031 - 178.385 176.062 179.640 237.694 

2032 - 182.679 177.539 183.039 246.766 

2033 - 187.077 178.898 186.439 256.184 

2034 - 191.580 180.135 189.839 265.962 

2035 - 196.192 181.245 193.239 276.112 

2036 - 200.915 182.223 196.638 286.651 

2037 - 205.752 183.065 200.038 297.591 

2038 - 210.705 183.768 203.438 308.949 

Fonte: Censos Demográficos do IBGE (2000 e 2010) e estimativa populacional 2018 (IBGE, 2019);  
Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

 

Figura 7 – Curvas de crescimento populacional para Marituba. 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Assim, analisando os dados apresentados, conclui-se que: 

 As estimativas de crescimento apresentadas pela ANA se aproximam 
da população estimada pelo IBGE para o ano de 2018; 

 A estimativa do IBGE para o ano de 2018 está abaixo daquelas 
estimadas com as taxas de crescimento observadas para o período 
2000 a 2010, o que se aproxima da realidade, tendo em vista que as 
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estimativas populacionais intercensitárias do IBGE historicamente 
superestimam as populações; 

 Durante as oficinas técnicas no munícipio, foi exposto pelo Professor 

Mario Russo da Universidade Federal do Pará e consultor da Prefeitura 

de Marituba, que o munícipio apresenta tendências de crescimento 

acima das taxas atuais, podendo dobrar sua população atual até o fim 

do horizonte do plano em 2038; 

 Dentre os métodos matemáticos, o método aritmético é o que mais se 
aproxima da estimativa do IBGE para o ano 2018, porém considera-se 
que o método geométrico ainda é o mais conservador e realista. 

2.4. Projeção Populacional Adotada para o PMSB de Marituba 

Dentre as projeções populacionais de estudos já existentes, a que melhor 

prevê o crescimento populacional de Marituba, quando comparadas com as 

informações do IBGE, é a estimativa da ANA para a população total.  

Quanto às estimativas realizadas a partir dos métodos matemáticos de 

progressão aritmética e geométrica, a curva que melhor se aproxima dos dados 

censitários é a curva de estimativa populacional obtida por meio do método da 

progressão aritmética. 

Apesar do exposto acima, o método matemático adotado para o PMSB de 

Marituba é o método da projeção geométrica; esta leva em consideração os dados 

dos Censos de 2000 e 2010, assim como as estimativas populacionais anuais do 

IBGE. Além disso, considera-se que: 

 A população rural do município esta tendendo a zero, com uma taxa de 

urbanização superior a 99%, desta forma, a projeção geométrica é 

ajustada para esta realidade; 

 A área rural mantem sua tendência de taxas negativas. 

 O estudo da COSANPA é de 2006, portanto não considera os dados 

do Censo de 2010, o que pode gerar um desvio nas estimativas. 
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Estas considerações podem ser avaliadas observando o resumo das 

projeções apresentado na Tabela 10 e na Figura 8 – são apresentadas as projeções 

populacionais existentes e calculadas considerando a população total de Marituba.  
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Tabela 10 – Projeções populacionais (existentes e calculadas por meio dos métodos 
matemáticos). 

Ano 
Projeções Existentes Métodos Matemáticos Projeção 

PMSB IBGE ANA Progressão Aritmética Progressão Geométrica 

2010 108.246 - 108.246 108.246 108.246 

2011 110.842 - 111.646 112.377 110.683 

2012 113.353 - 115.045 116.666 113.228 

2013 117.614 - 118.445 121.119 115.833 

2014 120.305 - 121.845 125.742 118.497 

2015 122.916 - 125.245 130.541 121.222 

2016 125.435 - 128.644 135.523 124.010 

2017 127.858 127.858 132.044 140.696 126.863 

2018 129.391 130.936 135.444 146.065 129.788 

2019 - 134.088 138.843 151.640 132.765 

2020 - 137.316 142.243 157.428 135.819 

2021 - 140.621 145.643 163.436 138.943 

2022 - 144.007 149.042 169.674 142.138 

2023 - 147.473 152.442 176.150 145.408 

2024 - 151.023 155.842 182.873 148.752 

2025 - 154.659 159.242 189.853 152.173 

2026 - 158.382 162.641 197.099 155.673 

2027 - 162.194 166.041 204.621 159.254 

2028 - 166.099 169.441 212.431 162.917 

2029 - 170.097 172.840 220.538 166.664 

2030 - 174.192 176.240 228.956 170.497 

2031 - 178.385 179.640 237.694 174.418 

2032 - 182.679 183.039 246.766 178.430 

2033 - 187.077 186.439 256.184 182.534 

2034 - 191.580 189.839 265.962 186.732 

2035 - 196.192 193.239 276.112 191.027 

2036 - 200.915 196.638 286.651 195.421 

2037 - 205.752 200.038 297.591 199.915 

2038 - 210.705 203.438 308.949 204.513 

Fonte: Censos Demográficos do IBGE (2000 e 2010) e estimativa populacional para o ano de 2018 (IBGE, 2019); 
ANA (2006); Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 
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Figura 8 – Curvas de crescimento populacional para Marituba. 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Uma vez definida a projeção populacional a ser utilizada neste plano - método 

de progressão geométrica - deve-se considerar a divisão do município em sede 

municipal e área rural. Desta forma: 

 Para a área urbana foi adotada a TGC de 3,00% a.a., considerando a 

tendência de crescimento acima das taxas atuais. 

 Para a área rural, apesar das taxas decrescentes nos períodos 2000 a 

2010 (conforme os censos do IBGE), foi adotada a taxa de crescimento 

mínimo, ou seja, 0,17% a.a., o que corresponde a 1% da população 

total do município. 

 Para a população total, as estimativas populacionais da área urbana e 
área rural foram somadas. 

As estimativas populacionais adotadas para Marituba são apresentadas na 

Tabela 11, assim como as taxas e crescimento anual. A Figura 9 apresenta 

graficamente essas estimativas.  
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Tabela 11 – Estimativas populacionais para Marituba, e taxas de crescimento anual. 

Ano 

População Urbana População Rural População Total 

Estimativa 
População 

Taxa de 
Crescimento 

Anual (%) 

Estimativa 
População 

Taxa de 
Crescimento 

Anual (%) 

Estimativa 
da 

População 

Taxa de 
Crescimento 

Anual (%) 

2018 128.495 2,30 1.293 - 129.788 - 

2019 139.771 3,00 1.398 0,17 141.169 3,00 

2020 143.964 3,00 1.440 0,17 145.404 3,00 

2021 148.283 3,00 1.483 0,17 149.766 3,00 

2022 152.732 3,00 1.527 0,17 154.259 3,00 

2023 157.314 3,00 1.573 0,17 158.887 3,00 

2024 162.033 3,00 1.620 0,17 163.653 3,00 

2025 166.894 3,00 1.669 0,17 168.563 3,00 

2026 171.901 3,00 1.719 0,17 173.620 3,00 

2027 177.058 3,00 1.771 0,17 178.829 3,00 

2028 182.370 3,00 1.824 0,17 184.193 3,00 

2029 187.841 3,00 1.878 0,17 189.719 3,00 

2030 193.476 3,00 1.935 0,17 195.411 3,00 

2031 199.280 3,00 1.993 0,17 201.273 3,00 

2032 205.259 3,00 2.053 0,17 207.311 3,00 

2033 211.417 3,00 2.114 0,17 213.531 3,00 

2034 217.759 3,00 2.178 0,17 219.937 3,00 

2035 224.292 3,00 2.243 0,17 226.535 3,00 

2036 231.021 3,00 2.310 0,17 233.331 3,00 

2037 237.951 3,00 2.380 0,17 240.331 3,00 

2038 245.090 3,00 2.451 0,17 247.541 3,00 

Fonte: Censos Demográficos do IBGE (2000 e 2010) e estimativa populacional para o ano de 2018 (IBGE, 2019); 
ANA (2006); Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 
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Figura 9 – Projeções populacionais para Marituba. 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

2.5. Considerações Finais 

Conforme a projeção populacional adotada para o município, observa-se que 

a população de Marituba permanece crescendo até alcançar 247.541 habitantes em 

2038. Espera-se que 100% dos habitantes estejam concentrados na área urbana até 

o final do horizonte de planejamento do PMSB, mas para a construção dos cenários 

ainda foi mantida uma população rural mínima de 1% da população total. Sendo 

assim, esta projeção populacional será utilizada para a sequência do prognóstico, 

onde serão apresentados os cenários alternativos das demandas e necessidades de 

serviços públicos de saneamento básico.  

É importante ressaltar que dados disponíveis para Marituba se referem aos 

Censos Demográficos do IBGE dos anos de 2000 e 2010. Desta forma, após o 

Censo de 2020 os dados deverão ser revisados e incorporados da revisão deste 

PMSB para uma melhor compreensão do fenômeno de crescimento apresentado no 

munícipio.  
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3. CENÁRIOS ALTERNATIVOS E DEFINIÇÃO DO CENÁRIO 

NORMATIVO DAS DEMANDAS POR SERVIÇO DE SANEAMENTO 

BÁSICO 

A definição de cenários, em um processo de planejamento, tem como objetivo 

realizar a descrição do futuro com base em hipóteses e perspectivas embasadas na 

situação atual do município e na projeção populacional. Esta base promove a 

reflexão sobre as alternativas de futuro para o município além de auxiliar a gestão 

pública na tomada de decisões estratégicas, ao reduzir as diferenças de percepção 

entre os diversos atores interessados (PLANSAB, 2013). De acordo com o 

PLANSAB (2013), a metodologia a ser adotada para o desenvolvimento dos 

cenários deve ser orientada por matrizes de interações entre variáveis de interesse 

para cada um dos serviços de saneamento básico. Desta forma, podem-se criar 

diferentes cenários para o horizonte de planejamento, relacionando as necessidades 

atuais com as demandas futuras considerando diferentes possibilidades de 

atendimento.   

Para o PMSB de Marituba, as variáveis escolhidas para a criação de cenários 

alternativos são apresentadas na Figura 10. Além das variáveis de cada eixo, os 

cenários alternativos das demandas dos serviços de saneamento básico consideram 

a projeção populacional, e consequentemente as demandas atuais e futuras para o 

horizonte de planejamento. 
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Figura 10 – Variáveis utilizadas para a projeção de cenários dos serviços de 
saneamento básico. 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria (2019). 

Após a definição das variáveis, foram propostas hipóteses de cenários para 

cada eixo que compõe os serviços de saneamento básico. As hipóteses 

apresentadas variam conforme o que se pretende planejar tendo como objetivo a 

prestação de serviços de saneamento básico de qualidade. 

A partir das interações entre as hipóteses e as variáveis, foram criados os 

cenários alternativos das demandas dos serviços de saneamento básico. Um 

fluxograma ilustrativo da metodologia da criação dos cenários é apresentado na 

Figura 11.  
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Figura 11 – Exemplo de criação de cenários com base na interação das variáveis e 
hipóteses propostas. 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

De acordo as interações entre as hipóteses e variáveis selecionadas, os 

cenários propostos divergem entre si, permitindo planejar futuros distintos, que 

representem: 

 As pretensões sociais possíveis de serem atendidas de acordo com o 
horizonte de planejamento do PMSB; 

 A projeção de demandas dos serviços de saneamento básico, de 
acordo com a situação socioeconômica do município; e 

 As necessidades de investimento visando à universalização dos 
serviços de saneamento básico.  

Os cenários alternativos propostos para o atendimento das demandas futuras 

são apresentados a seguir, assim como o cenário normativo escolhido para cada um 

dos quatro eixos.  
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4. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

4.1. Análise SWOT 

A Tabela 12 apresenta a análise SWOT do sistema de abastecimento de 

água de Marituba. O detalhamento de cada uma das forças, fraquezas, ameaças e 

oportunidades são descrito após a apresentação da tabela abaixo. 
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Tabela 12 - Análise SWOT dos serviços de abastecimento de água. 

IN
T

E
R

N
O

S
 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 

Água bruta em grande quantidade com 
capacidade plena de atendimento da 
população atual e futura 

Falta de regulação e fiscalização 
dos serviços prestados pela atual 
prestadora de serviços pelo 
Município de Marituba. 

 

Alto índice de perdas de água na 
distribuição. 

 

Ligações clandestinas. 

 

Falta de cobrança. 

 

Má qualidade da água distribuída. 

 

Fraca cobertura da rede de 
abastecimento. 

E
X

T
E

R
N

O
S

 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Possibilidade de investimentos no 
sistema com a arrecadação através da 
tarifa  

 

Existência de linhas de repasse de 
recursos a fundo perdido pelo Governo 
Federal para ações em saneamento 

 

Ampliação da cobertura pela COSANPA 

Dificuldade no planejamento de 
investimentos com a falta de 
pagamento de tarifa. 

 

Aumento do risco de doenças de 
veiculação hídrica 

 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019 

4.1.1. Forças 

A região possui água bruta em grande quantidade, tanto superficialmente 

quanto subterrânea, com capacidade de atendimento da população futura. 
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4.1.2. Fraquezas 

 Falta de regulação e fiscalização dos serviços prestados pela atual 
prestadora de serviços no munícipio. 

Atualmente os serviços prestados pela COSANPA para abastecimento de 

água não são fiscalizados pelo município, tal como inexiste plano de metas ou 

mesmo regulação quanto aos aspectos financeiros de arrecadação e investimentos 

no município. Também em relação às obras de ampliação ou reparo de redes que 

impliquem em danos à pavimentação de vias públicas ou calçadas, não existe 

exigência de reparos. 

 Alto Índice de perdas de água 

O índice de perdas na distribuição em Marituba é de 45%, acima do índice 

para o Estado do Pará (44%) e da média nacional (38,5%). 

 Ligações clandestinas 

Um dos maiores problemas do município são as ligações clandestinas na 

rede da COSANPA, o que se reflete o aumento do índice de perdas. 

 Falta de cobrança 

As áreas atendidas pela Prefeitura não pagam pelo uso da água, o que 

dificulta os investimentos para a melhora do atendimento e da qualidade da água. 

 Má qualidade na água distribuída 

A água distribuída pelos sistemas de responsabilidade da Prefeitura não 

passa por nenhum tipo de tratamento. Já a água distribuída pelos sistemas da 

COSANPA, apesar de sofrer tratamento, ainda não apresenta boa qualidade, sendo 

alvo de muitas reclamações dos moradores. 

 Fraca cobertura da rede de abastecimento  

Atualmente a cobertura da rede de abastecimento não atende todo o 

Município de Marituba, necessitando de ampliações. 
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4.1.3. Oportunidades 

 Possibilidade de investimentos no sistema com a arrecadação através 
da tarifa: 

O balanço positivo entre arrecadação e custos de operação garante a 

possibilidade de investimentos para melhoria e ampliação do sistema com recursos 

próprios.  

 Existência de linhas de repasse de recursos a fundo perdido pelo 
Governo Federal para ações em saneamento: 

Os investimentos programados no Plano Nacional de Saneamento Básico 

disponibilizam recurso a fundo perdido aos municípios para grandes investimentos 

nos sistemas de abastecimento de água, de forma a garantir a universalização do 

acesso à água potável. 

 Ampliação da cobertura pela COSANPA 

Segundo metas de atendimento de abastecimento de água, estabelecidas 

pelo contrato de prestação de serviços entre Prefeitura e COSANAPA, deverá 

ocorrer a ampliação da cobertura da rede de abastecimento de água. 

4.1.4. Ameaças 

 Dificuldade no planejamento de investimentos com falta de pagamento 
de tarifa: 

Sem a cobrança da tarifa da água o município não consegue realizar um 

planejamento em longo prazo. 

 Aumento do risco de doenças de veiculação hídrica 

Devido a má qualidade da água recebida pela população poderá ocorrer o 

aumento do risco de doenças de veiculação hídrica, o que pode gerar um aumento 

nas despesas com a saúde pública. 
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4.2. Construção de Cenários Alternativos de Demandas 

Para os serviços de abastecimento de água potável, foram propostos três 

cenários alternativos cujas variáveis influenciam na produção e reservação 

necessária para o atendimento da população com abastecimento de água potável. O 

cálculo das variáveis para os cenários de demanda é realizado por meio de 

indicadores de desempenho relacionados com a medição dos serviços de 

abastecimento de água e redução de perdas. Estes foram calculados por meio da 

metodologia do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) ou de 

informações disponibilizadas pelo IBGE.  

A seguir são apresentadas as variáveis utilizadas para a construção dos 

cenários alternativos das demandas de serviços de abastecimento de água no 

município. Também são apresentadas as hipóteses definidas para a construção dos 

cenários. 

 Índice de Atendimento Urbano de Água 

O cálculo do índice de atendimento de abastecimento de água para a 

população de Marituba apresenta a porcentagem da população atendida em relação 

à população total da sede e do distrito. A fórmula utilizada para o cálculo é: 

𝐼𝐴𝐴 =  
𝑃𝑎

𝑃𝑡
 × 100 

Onde: 

IAA = índice de atendimento urbano de água (%); 

Pa = população atendida com abastecimento de água (hab);  

Os resultados obtidos para o IAA nos anos de 2014, 2015 e 2016, são apresentados 
na Tabela 13.  
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Tabela 13 – População urbana e população urbana atendida com os serviços de 
abastecimento de água nos anos de 2015, 2016 e 2017. 

Ano 
População 

urbana 

População urbana 
atendida com SAA 

(SNIS) 
IAA % (SNIS) 

População urbana 
atendida com SAA 

(COSANPA) 

IAA % 
(COSANPA) 

2017 127.858 27.946 21,9 27.016 21,1 

2016 125.435 27.946 22,3 22.114 17,7 

2015 122.916 17.716 14,4 17.541 14,3 

Nota: SAA (sistema de abastecimento de água). IAA (índice de atendimento urbano de água). 

Fonte: SNIS e COSANPA (2015, 2016 e 2017). 

 Índice de Perdas de Água 

Para a estimativa da demanda de água potável, é necessário conhecer o 

índice de perdas de águas (reais e aparentes) na distribuição. As perdas ocorrem ao 

longo do sistema de abastecimento, podendo ser causadas por vazamentos, 

ligações clandestinas, erros de medição, entre outros.  

A metodologia mais utilizada pelos prestadores de serviço é a proposta pela 

International Water Association (IWA), um balanço hídrico baseado em uma matriz 

que demonstra os processos que a água percorre, ou pode percorrer, do inicio ao 

fim do sistema. 

O consumo autorizado faz referência á água disponibilizada aos 

consumidores autorizados (medidos ou não), enquanto as perdas correspondem à 

diferença entre o volume de entrada e o consumo autorizado. 
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Figura 12 – Balanço Hídrico proposto.   

Fonte: IWA, 2000 

A IWA classifica as perdas como reais (físicas) ou aparentes (comerciais), 

sendo as perdas reais o volume de água perdido durante todo o processo – 

captação, tratamento, reservação e distribuição – até chegar ao consumidor. As 

perdas reais afetam diretamente os custos de produção e a demanda hídrica. 

No Quadro 1, são apresentadas as principais causas e as magnitudes das 

perdas reais para as diferentes etapas de produção. 
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Quadro 1 – Perdas reais nos sistemas 

Perdas 
Reais   

(Físicas) 

Etapa Origem Magnitudes 

Adução de água bruta 
Vazamento nas 

tubulações 

Variável, em função do estado 
das tubulações e da eficiência 

operacional 

Tratamento 
Vazamentos 
estruturais 

Significativa, em função do 
estado das tubulações e da 

eficiência operacional 

Reserva 

Vazamentos 
estruturais 

Extravasamentos 
Limpeza 

Variável, em função do estado 
das tubulações e da eficiência 

operacional 

Adução de água tratada 

Vazamento nas 
tubulações 

Limpeza do poço 
de sucção 
Descargas 

Variável, em função do estado 
das tubulações e da eficiência 

operacional 

Distribuição 

Vazamentos na 
rede 

Vazamentos em 
ramais 

Descargas 

Significativa, em função do 
estado das tubulações e 

principalmente das pressões 

Fonte: Ministério das cidades, 2003 

As perdas aparentes estão relacionadas aos erros dos medidores de vazão, 

de acordo com Tsutiya (2006), somente através da medição é possível conhecer, 

diagnosticar, alterar e avaliar as diversas situações operacionais de um sistema de 

abastecimento de água.  

Ainda, de acordo com Tsutiya (2006), os indicadores de perdas, os quais 

existem vários, permitem retratar a situação das perdas, gerenciar a evolução dos 

volumes e redirecionar ações de controle e comparar sistemas de abastecimento de 

água diferentes. Dentre os indicadores de perdas mais importantes está o indicador 

percentual. 

Esse indicador é o mais utilizado e de fácil compreensão, ele relaciona o 

volume total perdido (Perdas Reais + Perdas Aparentes) com o volume total 

produzido ou disponibilizado ao sistema, em bases anuais. Pode-se considerar o 
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sistema completo, ou seja, desde a captação até a distribuição ou, apenas focar a 

partir da ETA, por exemplo (Sabrina, 2017) 

O indicador normalmente é apresentado em termos percentuais relativos ao 

volume disponibilizado. Seu cálculo é realizado considerando o volume de água 

produzido e disponibilizado. Deduzindo o que é consumido, obtém-se o volume que 

foi perdido, ou seja: 

𝐼𝑃𝐴 =
𝑉𝑎𝑝𝑑 − 𝑉𝑎𝑐

𝑉𝑎𝑝𝑑
× 100 

Onde: 

IPD = índice de perdas de água (%); 

Vapd = volume de água produzido e disponibilizado (m³); e 

Vac = volume de água consumido (m³). 

Os resultados obtidos para o IPA em Marituba, para os anos de 2015, 2016 e 

2017, são apresentados na Tabela 14. 

Tabela 14 – Índice de perdas na distribuição para a área urbana. 

Ano IPA % (SNIS) IPA % (COSANPA) 

2017 37,11 44,96 

2016 18,06 48,01 

2015 47,31 48,25 

Nota: IPA(índice de perdas de água). 

Fonte: SNIS e COSANPA (2015, 2016 e 2017). 

 Consumo Médio Per Capita 

A razão entre o volume de água real consumido e a população atendida por 

abastecimento é o consumo médio per capita. Este valor é a base para o cálculo do 

volume de água necessário para atender a demanda. O consumo médio per capita é 

obtido pela fórmula:  

𝐶𝑀𝑃𝐶 =  
𝑉𝑎𝑐

𝑃𝑎
 ×

1.000

365
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Onde: 

CMPC = consumo médio per capita (L/hab.dia); 

Vac = volume de água consumido (m³/ano); e 

Pa = população urbana atendida com abastecimento de água. 

Os resultados obtidos do CMPC em Marituba, para os anos de 2014, 2015 e 

2016, são apresentados na Tabela 15.  

Tabela 15 – Consumo médio per capita da área urbana. 

Ano CMPC (L/hab.dia) 

2017 120,67 

2016 98,50 

2015 107,69 

Nota: CMPC (consumo médio per capita). 

Fonte: SNIS (2015, 2016 e 2017). 

4.2.1. Definição de Hipóteses 

Para a definição dos cenários alternativos do serviço de abastecimento de 

água, as hipóteses e variáveis consideradas são apresentadas na  Tabela 16, onde 

pode-se observar as alternativas de relações entre estas. Os valores atuais dessas 

variáveis são apresentados na Tabela 17. 
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Tabela 16 – Indicadores e hipóteses para os serviços de abastecimento de água potável. 

Indicadores Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 

Índice de 
atendimento urbano 

de água 
(%) 

Manutenção do 
índice de 

atendimento de água 
calculado para o ano 

de 2018 

Elevação do índice 
de atendimento de 

água 

Redução do índice de 
atendimento de água 

Consumo médio per 
capita 

(L/hab.dia) 

Manutenção do 
consumo per capita 
de água calculado 
para o ano de 2018 

Elevação do 
consumo per capita 

de água ao longo dos 
horizonte de 
planejamento 

Redução do consumo 
per capita de água ao 
longo dos horizontes 

de planejamento 

Índice de perdas na 
distribuição 

(%) 

Manutenção do 
índice de perdas no 

sistema de 
distribuição calculado 
para o ano de 2018 

Elevação do índice 
de perdas no sistema 

de distribuição ao 
longo dos horizontes 

de planejamento 

Redução do índice de 
perdas no sistema de 
distribuição ao longo 

dos horizontes de 
planejamento 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Tabela 17 – Valores atuais das variáveis utilizadas. 

Indicador Valores atuais 

Índice de atendimento urbano de água 21,1% 

Consumo médio per capita 120,67 L/hab.dia 

Índice de perdas na distribuição 44,96% 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Com base nas variáveis apresentadas e nas metas estabelecidas, foram 

estimados os valores de demanda, demanda máxima, produção e produção máxima 

necessária. Para o cálculo da demanda máxima e da produção necessária, utiliza-se 

o coeficiente do dia de maior consumo (K1), pré-determinado como 1,2 (ABNT NBR 

12218). Este coeficiente é utilizado para definir a vazão referencial para o 

dimensionamento das unidades componentes do sistema produtor (captação, 

adutoras, elevatórias de água bruta e tratada e estações de tratamento de água), 

que antecedem o reservatório de distribuição. 

Na sequência, os cenários formulados para o serviço de abastecimento de 

água Marituba serão apresentados detalhadamente.  
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4.2.2. Cenários Alternativos de Abastecimento de Água para a 
Área Urbana 

Cenário 1 

Neste cenário considera-se a manutenção do índice de atendimento de 21,1% 

a elevação do consumo per capita de água, que é de 120,67 L/hab.dia em 2017 e a 

elevação do índice de perdas que já é bastante alto.  A Tabela 18 apresenta as 

hipóteses adotadas para o Cenário 1. 

Tabela 18 – Cenário 1 do serviço de abastecimento de água. 

Indicadores Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 

Índice de 
atendimento urbano 

de água 
(%) 

Manutenção do 
índice de 

atendimento de água 
calculado para o ano 

de 2016 

Elevação do índice 
de atendimento de 

água 

Redução do índice de 
atendimento de água 

Consumo médio per 
capita 

(L/hab.dia) 

Manutenção do 
consumo per capita 
de água calculado 
para o ano de 2016 

Elevação do 
consumo per capita 

de água ao longo dos 
horizontes de 
planejamento 

Redução do consumo 
per capita de água ao 
longo dos horizontes 

de planejamento 

Índice de perdas na 
distribuição 

(%) 

Manutenção do 
índice de perdas no 

sistema de 
distribuição calculado 
para o ano de 2016 

Elevação do índice 
de perdas no sistema 

de distribuição ao 
longo dos horizontes 

de planejamento 

Redução do índice de 
perdas no sistema de 
distribuição ao longo 

dos horizontes de 
planejamento 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

As metas estabelecidas para este cenário são apresentadas na Tabela 19. Os 

valores que constam como atuais foram considerados como média dos últimos anos. 
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Tabela 19 – Metas estabelecidas no Cenário 1 para Marituba 

Prazo 
Metas 

IAA (%) CMPC (L/hab.dia) IPD (%) 

Valores atuais 21,1 120,67 44,96 

Imediato 21,1 121,00 45,00 

Curto 21,1 125,00 46,00 

Médio 21,1 130,00 48,00 

Longo 21,1 150,00 50,00 

Nota: IAA (índice de atendimento urbano de água), CMPC (consumo médio per capita), IPD (índice de perdas na 
distribuição). 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Com a projeção populacional adotada para o PMSB de Marituba foram 

calculadas as demandas de água conforme os critérios anteriormente definidos e em 

função das variáveis pré-estabelecidas para este cenário e da projeção de 

população da sede municipal estimada neste estudo.  

Assim, a Tabela 20 e a Figura 13 apresentam as demandas de água 

conforme os critérios anteriormente definidos e em função das variáveis pré-

estabelecidas para este cenário e da projeção de população de Marituba. 
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Tabela 20 – Produção necessária de água para atendimento da população futura para o 
Cenário 1. 

Ano 
População 

urbana 
(hab.) 

Índice de 
atendimento 

(%) 

População 
atendida 

(hab.) 

Consumo 

per capita 
(L/hab.dia) 

Demanda 
máxima (K1) 

(L/s) 

Índice de 
perdas (%) 

Produção 
necessária 
(K1) (L/s) 

2019 141.169 21,1 29.787 121 50,06 45,0 72,58 

2020 145.404 21,1 30.680 125 53,26 46,0 77,8 

2021 149.766 21,1 31.601 125 54,86 46,0 80,1 

2022 154.259 21,1 32.549 125 56,51 46,0 82,5 

2023 158.887 21,1 33.525 125 58,20 46,0 85,0 

2024 163.653 21,1 34.531 125 59,95 46,0 87,5 

2025 168.563 21,1 35.567 130 64,22 48,0 95,0 

2026 173.620 21,1 36.634 130 66,14 48,0 97,9 

2027 178.829 21,1 37.733 130 68,13 48,0 100,8 

2028 184.193 21,1 38.865 130 70,17 48,0 103,9 

2029 189.719 21,1 40.031 130 72,28 48,0 107,0 

2030 195.411 21,1 41.232 130 74,45 48,0 110,2 

2031 201.273 21,1 42.469 150 88,48 50,0 132,7 

2032 207.311 21,1 43.743 150 91,13 50,0 136,7 

2033 213.531 21,1 45.055 150 93,86 50,0 140,8 

2034 219.937 21,1 46.407 150 96,68 50,0 145,0 

2035 226.535 21,1 47.799 150 99,58 50,0 149,4 

2036 233.331 21,1 49.233 150 102,57 50,0 153,9 

2037 240.331 21,1 50.710 150 105,65 50,0 158,5 

2038 247.541 21,1 52.231 150 108,81 50,0 163,2 

Notas: O índice de atendimento é utilizado para o cálculo da demanda de água atual e futura. K1 (coeficiente do 
dia de maior consumo no ano) = 1,2 (ABNT NBR 12218). 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 
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Figura 13 – Variação da produção necessária de água em função das metas 
estabelecidas no Cenário 1 para Marituba. 

É possível observar que, com mesmo com a manutenção do índice de 

atendimento, projeta-se aumento do volume de água a ser produzido devido ao 

aumento do consumo per capita, além do aumento do índice de perdas. 

Cenário 2 

No Cenário 2, considera-se a elevação do índice de atendimento e a 

manutenção do  consumo médio per capita e do índice de perdas. A Tabela 21 

destaca as características desse cenário.  
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Tabela 21 – Cenário 2 do serviço de abastecimento de água. 

Indicadores Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 

Índice de 
atendimento urbano 

de água 
(%) 

Manutenção do 
índice de 

atendimento de água 
calculado para o ano 

de 2016 

Elevação do índice 
de atendimento de 

água 

Redução do índice de 
atendimento de água 

Consumo médio per 
capita 

(L/hab.dia) 

Manutenção do 
consumo per capita 
de água calculado 
para o ano de 2016 

Elevação do 
consumo per capita 

de água ao longo dos 
horizontes de 
planejamento 

Redução do consumo 
per capita de água ao 
longo dos horizontes 

de planejamento 

Índice de perdas na 
distribuição 

(%) 

Manutenção do 
índice de perdas no 

sistema de 
distribuição calculado 
para o ano de 2016 

Elevação do índice 
de perdas no sistema 

de distribuição ao 
longo dos horizontes 

de planejamento 

Redução do índice de 
perdas no sistema de 
distribuição ao longo 

dos horizontes de 
planejamento 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

As metas estabelecidas para este cenário são apresentadas na Tabela 22. Os 

valores que constam como atuais foram considerados como média dos últimos anos. 

Tabela 22 – Metas estabelecidas no Cenário 2 para Marituba 

Prazo 
Metas 

IAA (%) CMPC (L/hab.dia) IPD (%) 

Valores atuais 21,1 120,67 44,96 

Imediato 22,0 120,67 44,96 

Curto 30,0 120,67 44,96 

Médio 50,0 120,67 44,96 

Longo 90,0 120,67 44,96 

Nota: IAA (índice de atendimento urbano de água), CMPC (consumo médio per capita), IPD (índice de perdas na 
distribuição). 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Assim, a Tabela 23 e Figura 14 apresentam as demandas de água conforme 

os critérios anteriormente definidos e em função das variáveis pré-estabelecidas 

para o Cenário 2 e da projeção de população de Marituba. 
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Tabela 23 – Produção necessária de água para atendimento da população futura para o 
Cenário 2. 

Ano 
População 

urbana 
(hab.) 

Índice de 
atendimento 

(%) 

População 
atendida 

(hab.) 

Consumo 

per capita 
(L/hab.dia) 

Demanda 
máxima (K1) 

(L/s) 

Índice de 
perdas (%) 

Produção 
necessária 
(K1) (L/s) 

2019 141.169 22 31.057 120,67 52,05 44,96 75,45 

2020 145.404 25 36.351 120,67 60,92 44,96 88,31 

2021 149.766 25 37.442 120,67 62,75 44,96 90,96 

2022 154.259 25 38.565 120,67 64,63 44,96 93,69 

2023 158.887 30 47.666 120,67 79,89 44,96 115,80 

2024 163.653 30 49.096 120,67 82,28 44,96 119,28 

2025 168.563 30 50.569 120,67 84,75 44,96 122,86 

2026 173.620 35 60.767 120,67 101,84 44,96 147,63 

2027 178.829 40 71.531 120,67 119,88 44,96 173,78 

2028 184.193 45 82.887 120,67 138,92 44,96 201,37 

2029 189.719 50 94.860 120,67 158,98 44,96 230,46 

2030 195.411 50 97.705 120,67 163,75 44,96 237,37 

2031 201.273 60 120.764 120,67 202,40 44,96 293,39 

2032 207.311 65 134.752 120,67 225,84 44,96 327,38 

2033 213.531 70 149.471 120,67 250,51 44,96 363,14 

2034 219.937 75 164.952 120,67 276,46 44,96 400,75 

2035 226.535 80 181.228 120,67 303,73 44,96 440,29 

2036 233.331 85 198.331 120,67 332,40 44,96 481,84 

2037 240.331 90 216.298 120,67 362,51 44,96 525,49 

2038 247.541 90 222.787 120,67 373,38 44,96 541,26 

Notas: O índice de atendimento é utilizado para o cálculo da demanda de água atual e futura. K1 (coeficiente do 
dia de maior consumo no ano) = 1,2 (ABNT NBR 12218). 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 
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 Figura 14 – Evolução da produção necessária de água em função das metas 
estabelecidas no Cenário 2 para Marituba. 

Neste cenário é possível observar que, o volume de água a ser produzido 

aumenta com o índice de atendimento da população. 

Cenário 3 

Neste cenário considera-se a hipótese que este Plano busca alcançar: a 

elevação do índice de atendimento até 100% – universalização do serviço; a 

redução do consumo per capita de água, que é de 120,67 l/hab.dia, e a redução do 

índice de perdas, de acordo com o contrato da COSANPA com Marituba, como 

resultado dos investimentos na melhoria do sistema de distribuição. A Tabela 24 

apresenta as hipóteses adotadas para o Cenário 3. 
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Tabela 24 – Cenário 3 do serviço de abastecimento de água. 

Indicadores Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 

Índice de 
atendimento urbano 

de água 
(%) 

Manutenção do 
índice de 

atendimento de água 
calculado para o ano 

de 2016 

Elevação do índice 
de atendimento de 

água 

Redução do índice de 
atendimento de água 

Consumo médio per 
capita 

(L/hab.dia) 

Manutenção do 
consumo per capita 
de água calculado 
para o ano de 2016 

Elevação do 
consumo per capita 

de água ao longo dos 
horizontes de 
planejamento 

Redução do consumo 
per capita de água ao 
longo dos horizontes 

de planejamento 

Índice de perdas na 
distribuição 

(%) 

Manutenção do 
índice de perdas no 

sistema de 
distribuição calculado 
para o ano de 2016 

Elevação do índice 
de perdas no sistema 

de distribuição ao 
longo dos horizontes 

de planejamento 

Redução do índice de 
perdas no sistema de 
distribuição ao longo 

dos horizontes de 
planejamento 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

As metas estabelecidas para este cenário são apresentadas na Tabela 26. Os 

valores que constam como atuais foram considerados como média dos últimos anos. 

No contrato firmado entre município e COSANPA constam metas de 

atendimento e qualidade do serviço. Dentre essas metas estão o índice de cobertura 

de abastecimento de água e o índice de perda como pode ser observado na Tabela 

25. 

Tabela 25 – Metas de atendimento e qualidade do serviço COSANPA 

Prazo 
Metas 

IAA (%) IPD (%) 

Valores atuais 21,1 44,96 

Curto (até 2016) 40,00 40,00 

Médio (até 2026) 60,00 30,00 

Longo (até 2042) 100,00 20,00 

Nota: IAA (índice de atendimento urbano de água), IPD (índice de perdas na distribuição). 
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Cabe ressaltar que as metas da COSANPA já estão defasadas nos prazos 

previstos, desta forma o Cenário 3 segue as metas estabelecidas pela COSANPA, 

atualizando dentro dos prazos do PMSB. 

Tabela 26 – Metas estabelecidas no Cenário 3 para Marituba 

Prazo 
Metas 

IAA (%) CMPC (L/hab.dia) IPD (%) 

Valores atuais 21,1 120,67 44,96 

Imediato 22,0 120,00 44,00 

Curto 45,00 120,00 34,00 

Médio 70,00 115,00 27,50 

Longo 90,00 110,00 22,50 

Nota: IAA (índice de atendimento urbano de água), CMPC (consumo médio per capita), IPD (índice de perdas na 

distribuição). 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Assim, a Tabela 27 e Figura 15 apresentam as demandas de água conforme 

os critérios anteriormente definidos e em função das variáveis pré-estabelecidas 

para o Cenário 3 e da projeção de população de Marituba. 
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Tabela 27 – Produção necessária de água para atendimento da população futura para o 
Cenário 3. 

Ano 
População 

urbana 
(hab.) 

Índice de 
atendimento 

(%) 

População 
atendida 

(hab.) 

Consumo 

per capita 
(L/hab.dia) 

Demanda 
máxima (K1) 

(L/s) 

Índice de 
perdas (%) 

Produção 
necessária 
(K1) (L/s) 

2019 141.169 22,00 31.057 120,00 51,76 44,00 74,54 

2020 145.404 25,00 36.351 120,00 60,58 42,00 86,03 

2021 149.766 30,00 44.930 120,00 74,88 40,00 104,84 

2022 154.259 35,00 53.991 120,00 89,98 38,00 124,18 

2023 158.887 40,00 63.555 120,00 105,92 36,00 144,06 

2024 163.653 45,00 73.644 120,00 122,74 34,00 164,47 

2025 168.563 50,00 84.282 115,00 134,62 32,00 177,69 

2026 173.620 60,00 104.172 115,00 166,39 30,00 216,30 

2027 178.829 62,50 111.768 115,00 178,52 29,38 230,96 

2028 184.193 65,00 119.726 115,00 191,23 28,75 246,21 

2029 189.719 67,50 128.060 115,00 204,54 28,13 262,07 

2030 195.411 70,00 136.788 115,00 218,48 27,50 278,56 

2031 201.273 72,50 145.923 110,00 222,94 26,88 282,85 

2032 207.311 75,00 155.483 110,00 237,54 26,25 299,90 

2033 213.531 77,50 165.486 110,00 252,83 25,63 317,61 

2034 219.937 80,00 175.949 110,00 268,81 25,00 336,01 

2035 226.535 82,50 186.891 110,00 285,53 24,38 355,13 

2036 233.331 85,00 198.331 110,00 303,01 23,75 374,97 

2037 240.331 87,50 210.289 110,00 321,28 23,13 395,57 

2038 247.541 90,00 222.787 110,00 340,37 22,50 416,95 

Notas: O índice de atendimento é utilizado para o cálculo da demanda de água atual e futura. K1 (coeficiente do 
dia de maior consumo no ano) = 1,2 (ABNT NBR 12218). 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019.  
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 Figura 15 – Variação da produção necessária de água em função das metas 
estabelecidas no Cenário 3 para Marituba. 

Análise Comparativa dos Cenários Alternativos dos Serviços de Abastecimento de 
Água 

A comparação entre os três cenários possibilita avaliar a influência das 

variáveis consideradas nas projeções das demandas futuras de abastecimento de 

água. Considerando as mudanças nos índices de perdas, e no consumo médio per 

capita, as produções de água necessárias para o atendimento da população com 

qualidade e eficiência mostra que os efeitos podem ser danosos, principalmente por 

antecipar etapas de ampliação. 

Para análise comparativa, são apresentados gráficos dos cenários para 

população atendida, produção de água e índice de perdas. A Figura 16 apresenta a 

variação do índice de atendimento por cenário. 
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Figura 16 – Variação do índice de atendimento por cenário. 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

É possível observar que os cenários 2  e 3  evoluem no índice de atendimento 

até o final do horizonte do Plano, chegando 90%. 

A Figura 17 apresenta a variação do índice de perdas na distribuição ao longo 

do horizonte de planejamento para os Cenários 1, 2 e 3.  

 

Figura 17 – Variação do índice de perdas por cenário. 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019 
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A Figura 18 apresenta a variação de produção de água por cenário. É 

possível observar o que Cenário 3 mesmo com o atendimento de 90% da 

população, necessita de uma menor produção de água. Isso de deve à redução do 

índice de perdas na distribuição e na redução do consumo per capita. 

 

Figura 18 – Variação produção de água por cenário. 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019 

Definição do Cenário Normativo dos Serviços de Abastecimento de Água 

A partir dos cenários alternativos projetados para o município Marituba, e da 

sua análise comparativa, foi selecionado o cenário normativo para os serviços de 

abastecimento de água potável; este cenário promove a compatibilização qualitativa 

e quantitativa das demandas e necessidades de serviços. 

Para tanto, o Cenário 3 foi escolhido como normativo. Levam-se em conta as 

seguintes considerações: 

 Os índices atendimento chegam a 90%, mantendo as metas de 

contrato de alcançar 100% no ano de 2042. 

  O índice de perdas na distribuição reduz até chegar a 22,5%, valor 

abaixo do encontrado para o Estado do Pará de 44% (Trata Brasil, 

2016) e da média nacional de 38,5% (Trata Brasil, 2016), além de 
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manter as metas de contrato de alcançar 20% no ano de 2042 e do 

Plansab para a região norte de 33% no ano de 2033. 

 Com a redução do índice de perdas, se reduz também o índice de 

consumo médio per capita. 

Sendo assim, o Cenário 3 servirá de base para a definição dos programas, 

projetos e ações propostos neste PMSB. 
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5. ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

5.1. Análise SWOT 

A Tabela 28 apresenta a análise das forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças referentes ao esgotamento sanitário no município de Marituba. 

Tabela 28 - Análise SWOT esgotamento sanitário. 

IN
T

E
R

N
O

S
 

FORÇAS FRAQUEZAS 

Conjuntos habitacionais urbanos em 
área de manancial conectados à rede 
coletora 

 

 

Disposição irregular, a céu aberto, em 
corpos hídricos e nas valas de 
drenagem 

 

Inexistência de fiscalização quanto à 
construção ou manutenção dos 
sistemas unitários de tratamento 

 

Inexistência de programas e incentivos 
para construção de sistema de 
tratamento. 

 

Presença de sistemas individuais 
inadequados 

E
X

T
E

R
N

O
S

 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Existência de linhas de financiamento 
e repasses de recurso a fundo perdido 
do Governo Federal 

 

Concomitância entre as ações de 
abastecimento e esgotamento, 
compondo ação integrada e sinérgica 
da administração pública municipal. 

 

Falta de conhecimento da população 
quanto aos sistemas unitários de 
tratamento de esgoto 

 

Risco de aumento de doenças de 
veiculação hídrica. 
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5.1.1. Forças 

 Conjuntos habitacionais urbanos em área de manancial conectados à 
rede coletora: 

Em Marituba os conjuntos habitacionais Reserva Jardins, Miriti, Cittá Maris, 

Conjunto Salinas (Condomínio Soure, Condomínio Salinas e Condomínio Algodoal) 

e Viver Melhor possuem rede coletora e estação de tratamento de esgoto. 

5.1.2. Fraquezas 

 Disposição irregular, a céu aberto, em corpos hídricos e nas valas de 
drenagem; 

Com exceção dos conjuntos habitacionais citados acima, o município não 

possui coleta nem tratamento de esgoto. Desta forma, o lançamento é realizado a 

céu aberto. 

 Inexistência de fiscalização quanto à construção ou manutenção dos 
sistemas unitários de tratamento: 

No município não se exige a apresentação de projeto de construção de 

sistema de tratamento de efluentes para a emissão de alvarás de construção, 

impossibilitando-se garantir, dessa forma, a adequação dos sistemas de tratamento 

instalados, seja em edificações públicas ou privadas. 

 Inexistência de programas e incentivos municipais para construção de 
sistema de tratamento: 

A construção de sistemas coletivos para coleta e tratamento de esgoto não é 

atualmente incentivada. Porém, é necessário que as edificações possuam sistemas 

adequados de tratamento e disposição de esgoto, sendo que o poder público 

municipal deverá fornecer a correta orientação e fiscalização para implantação 

destes sistemas. 

 Presença de sistemas individuais inadequados: 

A maior parte do município de Marituba realiza seu lançamento de esgoto por 

sistemas individuais, no entanto, em muitos casos esses sistemas não são 
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construídos de forma inadequada, como por exemplo o uso de fossas rudimentares 

ao invés de fossas sépticas. 

5.1.3. Oportunidades 

 Existência de linhas de financiamento e repasses de recurso a fundo 
perdido do Governo Federal: 

O Plano Nacional de Saneamento Básico prevê grandes investimentos para a 

construção de sistemas públicos de coleta e tratamento de esgoto nos municípios, 

devendo estes apresentar os projetos necessários para pleitear os recursos. 

 Concomitância entre as ações de abastecimento e esgotamento, 
compondo ação integrada e sinérgica da administração pública 
municipal: 

Uma vez delineado o plano de ação para a regularização dos sistemas 

comunitários de abastecimento de água no município, há possibilidade de sinergia 

em ações conjuntas para o monitoramento do esgotamento sanitário, mediante 

controle e fomento de instalação de sistemas unifamiliares adequados. 

5.1.4. Ameaças 

 Falta de conhecimento da população quanto aos sistemas individuais 
de tratamento de esgoto, tanto para construção quanto manutenção: 

A falta de informação da população quanto à forma correta de instalação e 

manutenção de sistemas de tratamento de esgoto doméstico leva à construção de 

sistemas precários para destinação destes efluentes, gerando riscos à saúde pública 

e ao ambiente local. 

 Risco de aumento de doenças de veiculação hídrica: 

Com a disposição inadequada de esgoto sanitário, poderá ocorrer o aumento 

do risco de doenças de veiculação hídrica, aumentando, em consequências, os 

gastos com saúde pública. 
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5.2. Construção de Cenários Alternativos de Demandas 

Neste item serão apresentados os cenários para o eixo de esgotamento 

sanitário para a área urbana do município – a qual possui coleta e tratamento 

apenas nos condomínios mais novos, e suas estruturas necessitam de melhorias; 

estas necessidades serão abordadas na construção dos cenários para estes 

serviços.  

As variáveis consideradas para a construção dos cenários o índice de 

atendimento urbano com rede de esgoto, a estimativa de geração de esgoto e a 

estimava de tratamento de esgoto. Além disso, também são apresentadas as 

hipóteses definidas para a construção dos cenários. 

 Taxa de cobertura com rede coletora de esgoto 

A taxa de cobertura com rede de esgoto dá a porcentagem da população 

efetivamente atendida pelos serviços de esgotamento sanitário; considerando a 

população urbana. O cálculo realizado é: 

𝐼𝐴𝐸 =  
𝑃𝑒

𝑃𝑢𝑟𝑏
 × 100 

Onde: 

IAE = índice de atendimento urbano com rede de esgoto (%); 

Pe = população urbana atendida com rede de esgotamento sanitário; e 

Pt = população total do município. 

 

 Estimativa de Geração de Esgoto 

A geração de esgoto foi estimada de acordo com a estimativa de consumo de 

água ao longo dos vinte anos de planejamento. Para dimensionamento, utilizou-se o 

valor recomendado pela Norma Brasileira ABNT NBR 9649 de 0,80 para o 

coeficiente de retorno em relação ao consumo per capita de água. A geração de 

esgoto estimada ao longo do horizonte de planejamento, já considerando as metas, 

é apresentada nos cenários a seguir. 
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Para a estimativa da geração de esgoto foram adotados os parâmetros, 

recomendados pelo projeto para o porte do município, a seguir relacionados: 

 Consumo médio per capita de água; 

 Coeficiente de retorno; e 

 Geração per capita de esgoto. 

A geração per capita de esgoto é o resultado do produto do coeficiente de 

retorno de 0,80 com o consumo médio. Estes valores foram calculados anualmente, 

de acordo com a projeção populacional. 

A seguir, são apresentadas as variáveis utilizadas para a construção dos 

cenários alternativos das demandas de serviços de esgotamento sanitário na área 

urbana do município.  

5.2.1. Definição de Hipóteses 

Para a definição dos cenários alternativos do serviço de esgotamento 

sanitário, as hipóteses e variáveis consideradas são apresentadas na Tabela 29 

onde se pode observar as alternativas de relações entre estas. Os valores atuais 

dessas variáveis são apresentados na Tabela 30. 
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Tabela 29 – Indicadores e hipóteses dos serviços de esgotamento sanitário. 

Indicadores Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 

Taxa de cobertura 
com rede coletora 

de esgoto (%) 

Manutenção da 
situação atual - 20 mil 

habitantes 

Atendimento de 95% 
da população urbana 

até 2033 

Atendimento de 95% 
da população da 
urbana até 2038 

Índice do volume 
coletado de esgoto 

(%) 

Redução da coleta 
atual 

89 % do esgoto 
gerado coletado até 

2033 

100% do esgoto 
gerado coletado até 

2038 

Índice de tratamento 
de esgoto (%) 

Manutenção da 
Situação atual - 100% 

do esgoto coletado 
tratado 

94 % do esgoto 
coletado tratado até 

2033 

100% do esgoto 
coletado tratado até 

2038 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Tabela 30 – Valores atuais das variáveis utilizadas. 

Indicadores Valores atuais 

Índice de atendimento urbano com coleta 14,31% 

Geração média per capita 96,8 l/hab.dia 

Índice de tratamento de esgoto 100,00% 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Com base nas variáveis apresentadas e nas metas estabelecidas, foram 

estimados os valores de atendimento, geração e tratamento de esgotos. Na 

sequência, os cenários formulados para o serviço de esgotamento sanitário de 

Marituba serão apresentados detalhadamente.  
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5.2.2. Cenários Alternativos de Esgotamento Sanitário para a Área 
Urbana 

Cenário 1 

Neste cenário considera-se a manutenção da situação atual, com o 

atendimento de 20.000 habitantes – índice de atendimento de 14,31% que reduz ao 

longo do tempo pelo aumento da população de Marituba, e o índice de tratamento 

de 100%. O valor de 100% é alcançado devido ao baixo volume de esgoto coletado. 

A Tabela 31 apresenta as hipóteses adotadas para o Cenário 1. 

Tabela 31 – Cenário 1 do serviço de esgotamento sanitário. 

Indicadores Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 

Atendimento urbano 
com coleta de 

esgoto (%) 

Manutenção da 
situação atual - 20 mil 

habitantes 

Atendimento de 95% 
da população urbana 

até 2033 

Atendimento de 95% 
da população da 
urbana até 2038 

Índice do volume 
coletado de esgoto 

(%) 

Redução da coleta 
atual 

89 % do esgoto 
gerado coletado até 

2033 

100% do esgoto 
gerado coletado até 

2038 

Índice de tratamento 
de esgoto (%) 

Manutenção da 
Situação atual - 100% 

do esgoto coletado 
tratado 

94 % do esgoto 
coletado tratado até 

2033 

100% do esgoto 
coletado tratado até 

2038 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

As metas estabelecidas para este cenário são apresentadas na Tabela 32. Os 

valores que constam como atuais foram considerados como média dos últimos anos. 
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Tabela 32 – Metas estabelecidas no Cenário 1 para Marituba 

Prazo 
Metas 

IAE (%) GMPC (l/hab.dia) ITE (%) 

Valores atuais 14,31 96,8 100,00 

Imediato 14,31 100,00 100,00 

Curto 12,34 100,00 100,00 

Médio 10,34 104,00 100,00 

Longo 8,16 120,00 100,00 

Nota: IAE (índice de atendimento urbano de esgoto), GMPC (geração média per capita), ITE (índice de esgoto). 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Com a projeção populacional adotada para o PMSB de Marituba foram 

calculadas as demandas de esgoto conforme os critérios anteriormente definidos e 

em função das variáveis pré-estabelecidas para este cenário e da projeção de 

população da sede municipal estimada neste estudo.  

Assim, a Tabela 33 e a  Figura 19 apresentam as demandas de água 

conforme os critérios anteriormente definidos e em função das variáveis pré-

estabelecidas para este cenário e da projeção de população de Marituba. 
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Tabela 33 – Demandas do Cenário 1 para o serviço de esgotamento sanitário. 

Ano 
População 

urbana 
(hab.) 

Índice de 
atendimento 

(%) 

População 
atendida 

(hab.) 

Geração 
per capita 
(L/hab.dia) 

Esgoto 
Gerado 
(m³/ano) 

Esgoto 
Coletado 
(m³/ano) 

Esgoto 
tratado 
(m³/ano) 

2019 139.771 14,31% 20.000 96,8 4.938.397 706.640 706.640 

2020 143.964 13,89% 20.000 100 5.254.699 730.000 730.000 

2021 148.283 13,49% 20.000 100 5.412.340 730.000 730.000 

2022 152.732 13,09% 20.000 100 5.574.710 730.000 730.000 

2023 157.314 12,71% 20.000 100 5.741.951 730.000 730.000 

2024 162.033 12,34% 20.000 100 5.914.210 730.000 730.000 

2025 166.894 11,98% 20.000 104 6.335.302 759.200 759.200 

2026 171.901 11,63% 20.000 104 6.525.361 759.200 759.200 

2027 177.058 11,30% 20.000 104 6.721.122 759.200 759.200 

2028 182.370 10,97% 20.000 104 6.922.755 759.200 759.200 

2029 187.841 10,65% 20.000 104 7.130.438 759.200 759.200 

2030 193.476 10,34% 20.000 104 7.344.351 759.200 759.200 

2031 199.280 10,04% 20.000 120 8.728.479 876.000 876.000 

2032 205.259 9,74% 20.000 120 8.990.333 876.000 876.000 

2033 211.417 9,46% 20.000 120 9.260.043 876.000 876.000 

2034 217.759 9,18% 20.000 120 9.537.844 876.000 876.000 

2035 224.292 8,92% 20.000 120 9.823.980 876.000 876.000 

2036 231.021 8,66% 20.000 120 10.118.699 876.000 876.000 

2037 237.951 8,41% 20.000 120 10.422.260 876.000 876.000 

2038 245.090 8,16% 20.000 120 10.734.928 876.000 876.000 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 
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Figura 19 – Vazão média de esgotos coletado e  tratado para o Cenário 1. 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Para este cenário é possível observar que com a manutenção da população 

atendida, aumenta o índice da população sem coleta de esgoto do município. Por 

não haver aumento da coleta, o tratamento se mantém em 100%, que neste caso 

não significa uma evolução do serviço.  

Cenário 2 

No cenário 2, são consideradas as metas do PLANSAB para a Região Norte. 

Atendimento de 95% da população urbana, 89% do esgoto gerado coletado e 94% 

do esgoto coletado tratado até o ano de 2033.  A Tabela 34 apresenta as hipóteses 

adotadas para o Cenário 2. 
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Tabela 34 – Cenário 2 do serviço de esgotamento sanitário. 

Indicadores Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 

Atendimento urbano 
com coleta de 

esgoto (%) 

Manutenção da 
situação atual - 20 mil 

habitantes 

Atendimento de 95% 
da população urbana 

até 2033 

Atendimento de 95% 
da população da 
urbana até 2038 

Índice do volume 
coletado de esgoto 

(%) 

Redução da coleta 
atual 

89 % do esgoto 
gerado coletado até 

2033 

100% do esgoto 
gerado coletado até 

2038 

Índice de tratamento 
de esgoto (%) 

Manutenção da 
Situação atual - 100% 

do esgoto coletado 
tratado 

94% do esgoto 
coletado tratado até 

2033 

100% do esgoto 
coletado tratado até 

2038 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

As metas estabelecidas para este cenário são apresentadas na Tabela 35. Os 

valores que constam como atuais foram considerados como média dos últimos anos. 

Tabela 35 – Metas estabelecidas no Cenário 2 para Marituba 

Prazo 
Metas 

IAE (%) GMPC (l/hab.dia) ITE (%) 

Valores atuais 14,31 96,00 100,00 

Imediato 14,31 96,00 100,00 

Curto 20,00 96,00 90,00 

Médio 85,00 88,00 90,00 

Longo 95,00 80,00 100,00 

Nota: IAE (índice de atendimento urbano de esgoto), GMPC (geração média per capita), ITE (índice de esgoto). 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Com a projeção populacional adotada para o PMSB de Marituba foram 

calculadas as demandas de esgoto conforme os critérios anteriormente definidos e 

em função das variáveis pré-estabelecidas para este cenário e da projeção de 

população da sede municipal estimada neste estudo.  
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Assim, a Tabela 36 e a Figura 20 apresentam as demandas de água 

conforme os critérios anteriormente definidos e em função das variáveis pré-

estabelecidas para este cenário e da projeção de população de Marituba. 

Tabela 36 – Demandas do Cenário 2 para o serviço de esgotamento sanitário. 

Ano 
População 

urbana 
(hab.) 

Índice de 
atendimento 

(%) 

População 
atendida 

(hab.) 

Geração 

per capita 
(L/hab.dia) 

Esgoto 
Gerado 
(m³/ano) 

Esgoto 
Coletado 
(m³/ano) 

Esgoto 
tratado 
(m³/ano) 

2019 139.771 14,31% 20.000 96,00 4.897.583 734.638 734.638 

2020 143.964 15,00% 21.595 96,00 5.044.511 857.567 814.689 

2021 148.283 16,00% 23.725 96,00 5.195.846 987.211 888.490 

2022 152.732 17,00% 25.964 96,00 5.351.722 1.070.344 963.310 

2023 157.314 18,00% 28.316 96,00 5.512.273 1.378.068 1.240.262 

2024 162.033 20,00% 32.407 96,00 5.677.642 1.703.292 1.532.963 

2025 166.894 40,00% 66.758 88,00 5.360.640 1.876.224 1.688.602 

2026 171.901 50,00% 85.950 88,00 5.521.459 2.208.584 1.987.725 

2027 177.058 60,00% 106.235 88,00 5.687.103 2.559.196 2.303.277 

2028 182.370 70,00% 127.659 88,00 5.857.716 2.928.858 2.635.972 

2029 187.841 80,00% 150.273 88,00 6.033.447 3.318.396 2.986.556 

2030 193.476 85,00% 164.455 88,00 6.214.451 3.728.671 3.355.803 

2031 199.280 90,00% 179.352 80,00 5.818.986 4.073.290 3.665.961 

2032 205.259 90,00% 184.733 80,00 5.993.555 4.794.844 4.315.360 

2033 211.417 95,00% 200.846 80,00 6.173.362 5.494.292 5.164.635 

2034 217.759 95,00% 206.871 80,00 6.358.563 5.722.707 5.379.344 

2035 224.292 95,00% 213.077 80,00 6.549.320 5.894.388 5.540.725 

2036 231.021 95,00% 219.470 80,00 6.745.799 6.071.219 5.767.658 

2037 237.951 95,00% 226.054 80,00 6.948.173 6.253.356 5.940.688 

2038 245.090 95,00% 232.835 80,00 7.156.619 6.440.957 6.440.957 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 
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Figura 20 – Vazão média de esgotos coletado e  tratado para o Cenário 2. 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Neste cenário a geração de esgotos per capita diminui em função das metas 

de redução da geração per capita de água. O tratamento se inicia em 100% com 

uma leve redução devido ao aumento do volume a ser tratado. 

Cenário 3 

No cenário 3 também são consideradas as metas do contrato entre Marituba 

e COSANPA de cobertura de coleta de esgoto sanitário. A Tabela 37 apresenta as 

hipóteses adotadas para o Cenário 3. 
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Tabela 37 – Cenário 3 do serviço de esgotamento sanitário. 

Indicadores Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 

Atendimento urbano 
com coleta de 

esgoto (%) 

Manutenção da 
situação atual - 20 mil 

habitantes 

Atendimento de 95% 
da população urbana 

até 2033 

Atendimento de 95% 
da população da 
urbana até 2038 

Índice do volume 
coletado de esgoto 

(%) 

Redução da coleta 
atual 

89 % do esgoto 
gerado coletado até 

2033 

100% do esgoto 
gerado coletado até 

2038 

Índice de tratamento 
de esgoto (%) 

Manutenção da 
Situação atual - 100% 

do esgoto coletado 
tratado 

94 % do esgoto 
coletado tratado até 

2033 

100% do esgoto 
coletado tratado até 

2038 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Da mesma maneira que no Sistema de Abastecimento de Água, no contrato 

firmado entre município e COSANPA constam metas de atendimento e qualidade do 

serviço de esgotamento sanitário. Dentre essas metas estão o índice de cobertura 

de coleta de esgoto sanitário como apresentado na Tabela 38. 

Tabela 38 – Metas de atendimento e qualidade do serviço COSANPA para esgotamento 
sanitário 

Prazo 
Metas 

ICE (%) 

Valores atuais 14,31 

Curto (até 2016) 40,00 

Médio (até 2026) 60,00 

Longo (até 2042) 100,00 

Nota: ICE (índice de cobertura de coleta de esgoto sanitário) 

Cabe ressaltar que as metas da COSANPA já estão defasadas nos prazos 

previstos, desta forma o Cenário 3 segue as metas estabelecidas pela COSANPA, 

atualizando dentro dos prazos do PMSB. 
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As metas estabelecidas para este cenário são apresentadas na Tabela 39. Os 

valores que constam como atuais foram considerados como média dos últimos anos. 

Tabela 39 – Metas estabelecidas no Cenário 3 para Marituba 

Prazo 
Metas 

 ICE (%) GMPC (l/hab.dia) ITE (%) 

Valores atuais 14,31 96,00 100,00 

Imediato 14,31 96,00 100,00 

Curto 40,00 96,00 90,00 

Médio 70,00 88,00 90,00 

Longo 90,00 80,00 100,00 

Nota: ICE (índice de cobertura de coleta de esgoto sanitário),GMPC (geração média per capita), ITE (índice de 
esgoto). 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Com a projeção populacional adotada para o PMSB de Marituba foram 

calculadas as demandas de esgoto conforme os critérios anteriormente definidos e 

em função das variáveis pré-estabelecidas para este cenário e da projeção de 

população da sede municipal estimada neste estudo.  

Assim, a Tabela 40 e a Figura 21 apresentam as demandas de água 

conforme os critérios anteriormente definidos e em função das variáveis pré-

estabelecidas para este cenário e da projeção de população de Marituba. 
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Tabela 40 – Demandas do Cenário 3 para o serviço de esgotamento sanitário. 

Ano 
População 

urbana 
(hab.) 

Índice de 
atendimento 

(%) 

População 
atendida 

(hab.) 

Geração 
per capita 
(L/hab.dia) 

Esgoto 
Gerado 
(m³/ano) 

Esgoto 
Coletado 
(m³/ano) 

Esgoto 
tratado 
(m³/ano) 

2019 139.771 14,31% 20.000 96,00 4.897.583 700.800 700.800 

2020 143.964 15,00% 21.595 96,00 5.044.511 756.677 718.843 

2021 148.283 20,00% 29.657 96,00 5.195.846 1.039.169 935.252 

2022 152.732 25,00% 38.183 96,00 5.351.722 1.337.930 1.204.137 

2023 157.314 30,00% 47.194 96,00 5.512.273 1.653.682 1.488.314 

2024 162.033 40,00% 64.813 96,00 5.677.642 2.271.057 2.043.951 

2025 166.894 50,00% 83.447 92,00 5.604.305 2.802.153 2.521.937 

2026 171.901 60,00% 103.141 92,00 5.772.435 3.463.461 3.117.115 

2027 177.058 62,50% 110.661 92,00 5.945.608 3.716.005 3.344.404 

2028 182.370 65,00% 118.540 92,00 6.123.976 3.980.584 3.582.526 

2029 187.841 67,50% 126.793 92,00 6.307.695 4.257.694 3.831.925 

2030 193.476 70,00% 135.433 92,00 6.496.926 4.547.848 4.093.063 

2031 199.280 72,50% 144.478 88,00 6.400.884 4.640.641 4.176.577 

2032 205.259 75,00% 153.944 88,00 6.592.911 4.944.683 4.450.215 

2033 211.417 77,50% 163.848 88,00 6.790.698 5.262.791 4.736.512 

2034 217.759 80,00% 174.207 88,00 6.994.419 5.595.535 5.035.982 

2035 224.292 82,50% 185.041 88,00 7.204.252 5.943.508 5.349.157 

2036 231.021 85,00% 196.367 88,00 7.420.379 6.307.322 5.991.956 

2037 237.951 87,50% 208.207 88,00 7.642.991 6.687.617 6.353.236 

2038 245.090 90,00% 220.581 88,00 7.872.280 7.085.052 7.085.052 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 
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Figura 21 – Vazão média de esgotos coletado e tratado para o Cenário 3. 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Neste cenário, assim como no Cenário 2 a geração de esgotos per capita 

diminui em função das metas de redução da geração per capita de água. O 

tratamento se inicia em 100% com uma leve redução devido ao aumento do volume 

a ser tratado, e chega em 2038 com 100% do esgoto coletado tratado. 

Análise Comparativa dos Cenários Alternativos dos Serviços de Esgotamento 
Sanitário 

A comparação entre os três cenários possibilita avaliar a influência das 

variáveis consideradas nas projeções das demandas futuras de esgotamento 

sanitário. E considerando as melhorias no abastecimento de água potável, a 

população atendida, o índice de coleta e tratamento de esgoto. 

Para análise comparativa, são apresentados gráficos dos cenários a geração 

de esgoto, o volume coletado e o volume tratado. A Figura 22 apresenta a variação 

do volume de esgoto gerado considerando a variação nos atendimentos por cenário. 
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Figura 22 – Variação do índice de atendimento por cenário. 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

É possível observar que nos cenários 2  e 3  a geração de esgoto é menor. 

Isso se deve às metas de redução do consumo per capita nos cenários de 

abastecimento de água, refletindo diretamente na geração de esgoto. 

A Figura 23 apresenta a variação da coleta de esgoto ao longo do horizonte 

de planejamento para os Cenários 1, 2 e 3.  
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Figura 23 – Variação da coleta de esgoto por cenário. 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019 

Devido a meta de coleta de 89% do esgoto coletado até 2033, no cenário 2 

apresenta um crescimento mais rápido na coleta, porém, em 2038, o cenário 3 

considera que 90% do esgoto coletado será tratado. 

A Figura 24 apresenta a variação do tratamento de esgoto por cenário. É 

possível observar o que Cenário 3 apresenta um crescimento maior no tratamento. 
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Figura 24 – Variação do tratamento de esgoto por cenário. 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019 

Definição do Cenário Normativo dos Serviços de Esgotamento Sanitário 

A partir dos cenários alternativos projetados para o município Marituba, e da 

sua análise comparativa, foi selecionado o cenário normativo para os serviços 

esgotamento sanitário; este cenário promove a compatibilização qualitativa e 

quantitativa das demandas e necessidades de serviços. 

Para tanto, o Cenário 3 foi escolhido como normativo. Leva-se em conta as 

seguintes considerações: 

 Os índices atendimento chegam a 90%, mantendo as metas de 

contrato de alcançar 100% no ano de 2042. 

 O tratamento é de 100% do esgoto coletado até 2038. 

Sendo assim, o Cenário 3 servirá de base para a definição dos programas, 

projetos e ações propostos neste PMSB. 
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6. LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

6.1. Análise SWOT 

A Tabela 41 apresenta a análise SWOT do sistema de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos do município de Marituba, elencando as forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças no cenário atual. 

Tabela 41 - Análise SWOT dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

IN
T

E
R

N
O

S
 

FORÇAS FRAQUEZAS 

Atendimento com coleta regular em 
toda área urbana 

 

Plano de Gerenciamento Integrado de 
Resíduos Sólidos em elaboração 

 

 

Frequência inadequada no roteiro de 
coleta. 

 

Inexistência de coleta, pontos de 
entrega voluntária ou outro sistema de 
coleta para alguns resíduos especiais 

 

Falta de coleta seletiva regular 

 

Inexistência de taxa de coleta. 

 

Despejo irregular de resíduos por 
particulares em terrenos baldios 

 

Inexistência de monitoramentos no 
antigo lixão do município – passivo 
ambiental 

 

Vida útil do aterro decretada até 2021, 
por decisão judicial 
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E
X

T
E

R
N

O
S

 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 

Disponibilidade de recursos a fundo 
perdido pelo Governo Federal para 
resíduos sólidos 

 

Possibilidade de contratação de 
empresa privada para coleta de 
resíduos 

 

Novas tecnologias para utilização de 
tipos específicos de resíduos como 
recursos (produção agrícola e fins 
energéticos) 

 

Não implantação de um sistema tarifário 
para a gestão de resíduos 

 

Risco do Município não ter solução para 
o destino final dos seus resíduos depois 
de 2021 

 

Risco do Município em ter de pagar um 
valor elevado para tratamento de 
resíduos numa solução regional (RMB), 
que agrava o orçamento do município 

6.1.1. Forças 

 Atendimento com coleta regular em toda área urbana 

A coleta convencional de resíduos em Marituba atende 99,3% do perímetro 

urbano com coleta porta a porta. 

 Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos em 
elaboração: 

Marituba está com o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos 

em elaboração, juntamente com o PMSB. 

6.1.2. Fraquezas 

 Frequência inadequada no roteiro de coleta: 

Alguns bairros da área urbana do município são atendidos com coleta de 

resíduos domiciliares apenas uma vez por semana, devendo ser realizada 

adequação no roteiro de coleta para que todos os bairros sejam atendidos ao menos 

duas vezes por semana.  
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 Inexistência de coleta, pontos de entrega voluntária ou outro sistema 
de coleta para alguns resíduos especiais: 

Ainda não existem programas específicos para coleta de resíduos especiais 

no Município. Atualmente resíduos como lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias 

são coletados e destinados juntamente com os resíduos domésticos. 

 Falta de coleta seletiva regular 

A coleta seletiva existente no município de Marituba é ainda é em fase piloto. 

Desta forma, a maioria dos resíduos são coletados em conjunto, de maneira 

convencional, e destinados para o aterro. 

 Inexistência de taxa de coleta 

A inexistência de taxa de coleta de lixo restringe investimentos e melhorias na 

prestação de serviços, de forma que para resolver os problemas de disposição 

irregular, manutenção da coleta de resíduos domiciliares, melhoria nos serviços de 

limpeza urbana será necessário rever todo o sistema, de maneira a garantir serviços 

de qualidade à população local. 

 Despejo irregular de resíduos por particulares em terrenos baldios 

Resíduos de construção civil e de demolição, galhos de árvores e outros 

resíduos volumosos são comumente encontrados nas calçadas, dispostos para 

coleta, ou em terrenos baldios, onde ficam acumulados e impulsionam o despejo de 

outros tipos de resíduos no local, como resíduos orgânicos, recicláveis, pneus ou 

mesmo restos de animas mortos. 

 Inexistência de monitoramento no antigo lixão do município – passivo 
ambiental: 

O município de Marituba possui uma área na qual eram depositados resíduos 

sem nenhuma precaução, que originou um lixão. Atualmente a área não é mais 

utilizada para este fim e já possui vegetação cobrindo o antigo depósito de lixo. 

Entretanto, esta área foi desativada sem nenhuma cautela e não foi monitorada com 

relação à qualidade de solos e águas. 
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 Vida útil do aterro decretada por decisão judicial: 

O aterro de Marituba esta com sua vida útil limitada, operando por decisão 

judicial por mais dois anos, a partir de julho de 2019. 

6.1.3. Oportunidades 

 Disponibilidade de recursos a fundo perdido pelo Governo Federal para 
resíduos sólidos 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos assim como a Política Nacional de 

Saneamento prevê investimentos de recursos do Governo Federal para aquisição de 

equipamentos e execução de obras para coleta, tratamento e disposição final de 

resíduos e recuperação de áreas degradadas para municípios que possuem Plano 

Municipal de Saneamento Básico. 

 Possibilidade de contratação de empresa privada para coleta de 
resíduos 

O município conta com a possibilidade de contratação de empresa privada 

para realização da coleta de resíduos como uma alternativa para os problemas que 

a Prefeitura Municipal tem com este serviço tais como falta de mão de obra, greve 

de funcionários e problemas mecânicos nos caminhões. 

 Novas tecnologias para utilização de tipos específicos de resíduos 
como recursos (produção agrícola e fins energéticos) 

Com a crescente preocupação com a problemática dos resíduos sólidos, 

novas tecnologias, como usinas de compostagem, de biodigestão e de 

aproveitamento energético dos resíduos, surgem como alternativas a esse quadro. 

Nestes casos, resíduos retornam para o ciclo produtivo como matérias-primas. O 

uso dessas tecnologias evita a degradação ambiental nas áreas de disposição de 

resíduos e pode significar ainda uma fonte de receita e economia para o município. 
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6.1.4. Ameaças 

 Não implantação de um sistema tarifário para a gestão de resíduos  

A não implantação de um sistema tarifário para a gestão de resíduos no 

município eleva o risco de desvio de verbas de outros setores para o resíduo. Ainda, 

que a receita para fazer frente aos serviços advenha da receita municipal, a 

cobrança direta pelo serviço prestado deve ser implantada ao longo do Plano. Eis 

que sua implantação deve enfrentar resistência e necessita de boas técnicas de 

comunicação para se fixar como fonte de receita própria para a cobertura do serviço. 

 Risco do município não ter solução para o destino final de seus 
resíduos depois de 2021 

Com a desativação do aterro sanitário no ano de 2021, o município de 

Marituba corre o risco de ainda não possuir uma nova alternativa para a destinação 

final do seu resíduo. 

 Risco do município em ter de pagar um valor elevado para tratamento 
de resíduos numa solução regional (RMB), que agrava o orçamento do 
município 

Com a desativação do aterro sanitário no ano de 2021 e caso até a data 

proposta, o município de Marituba não encontre uma nova alternativa 

economicamente viável para a destinação do resíduo sólido, poderá ocorrer o risco 

de pagar um elevado preço, uma vez que o aterro será desativado, comprometendo 

o orçamento do município. 

6.2. Construção de Cenários Alternativos de Demanda 

Para o gerenciamento e manejo correto dos resíduos sólidos e para o 

atendimento da Lei nº 12.305/2010, é necessário considerar que devem ser 

enviados para aterro sanitário somente os resíduos que, depois de esgotadas todas 

as possibilidades de tratamento e recuperação, não apresentem outra possibilidade 

de disposição final ambientalmente adequada. As possibilidades de tratamento e 

recuperação se dão por meio de processos tecnológicos disponíveis e 
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economicamente viáveis. Neste contexto, foram propostos três cenários alternativos 

para os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos considerando 

variáveis que influenciam o volume de resíduos que segue para a disposição final. 

São elas: 

 Geração Per Capita 

A média da geração per capita de resíduos sólidos é dada pela razão entre a 

quantidade de resíduos coletados e população beneficiada pelos serviços. Ela se 

altera em função de fatores culturais, hábito de consumo, padrão de vida e renda 

familiar, o que define o poder de compra (BIDONE; POVINELLI, 1999).  

De acordo com a pesagem realizada pela GUAMA, a geração média per 

capita de resíduos em Marituba é de 0,65 kg/hab.dia. Para a elaboração dos 

cenários foram consideradas três hipóteses: a redução e manutenção da geração 

per capita durante o horizonte de planejamento com a implementação dos 

programas de educação ambiental, e o aumento da geração per capita. 

 Indicador de Cobertura da Coleta Domiciliar 

Esse índice mostra o percentual da população atendida com a coleta 

domiciliar em relação à população total. Em Marituba a população atendida com 

serviço de coleta é 99,3%. 

 Indicador de Cobertura da Coleta Seletiva 

Esse índice mostra o percentual da população atendida por serviço de coleta 

seletiva de recicláveis em relação à população total. Atualmente não existe coleta 

seletiva em Marituba. 

 Indicador de Recuperação de Recicláveis 

O índice de recuperação de recicláveis mostra a relação entre o total coletado 

e o total realmente recuperado e comercializado. O restante segue para destinação 

final juntamente com os rejeitos. Em Marituba, como não existe coleta seletiva, 

nenhum reciclável é recuperado, desta forma uma das hipóteses para a criação dos 
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cenários é o aumento desse índice e consequente redução de materiais que irão 

para a destinação final. 

As demandas de serviços de coleta e recuperação de recicláveis são 

estimadas considerando a projeção populacional, a geração per capita de resíduos 

em kg/hab.dia, e as metas estabelecidas, ou seja:  

𝐼𝑅𝑅 =
𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙á𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙á𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

Onde: 

IRR = índice de recuperação de recicláveis; 

Pp =  População projetada; 

G = Geração per capita de recicláveis (kg/hab.dia); e 

Me = Metas de recuperação de recicláveis (%). 

6.2.1. Definição de Hipóteses 

Dessa forma, os cenários alternativos para os serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos serão estabelecidos a partir das hipóteses definidas para 

as variáveis citadas acima. As hipóteses e variáveis consideradas são apresentadas 

na  Tabela 42. 

. 
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Tabela 42 – Hipóteses de indicadores para os cenários do serviço de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos. 

Indicador Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 

Índice de geração 
per capita 

Manutenção da 
geração per capita 

de resíduos 
calculada para 2017 

Elevação da geração 
per capita de resíduos 

com o aumento da 
população 

Redução geração per 
capita de resíduos 

Índice de 
cobertura da 

coleta domiciliar 

Manutenção do 
índice da 

coleta domiciliar 
estimada 

para o ano de 2017 

Elevação do índice de 
coleta domiciliar ao 

longo do horizonte do 
plano 

Redução do índice de 
coleta domiciliar ao 

longo do horizonte do 
plano 

Índice de 
cobertura da 

coleta seletiva 

Manutenção do 
índice de 

cobertura da coleta 
seletiva para o ano 

de 2017 

Elevação do índice de 
coleta seletiva ao longo 

do horizonte de 
planejamento 

Redução do índice de 
coleta seletiva ao longo 

do horizonte de 
planejamento 

Índice de 
recuperação de 

recicláveis 

Manutenção do 
índice de 

recuperação de 
recicláveis para o 

ano de 2017 

Elevação do índice de 
recuperação de 

recicláveis ao longo do 
horizonte de 
planejamento 

Redução do índice de 
recuperação de 

recicláveis ao longo do 
horizonte de 
planejamento 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

A seguir são apresentados os cenários propostos para o serviço de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos de Marituba. 

Cenário 1 

Neste cenário, a geração per capita de resíduos aumenta, seguindo o 

aumento da população, que também passa por uma melhora na renda, gerando 

mais consumo e produzindo mais resíduos. Além disso, considera-se a manutenção 

do índice de cobertura da coleta domiciliar, manutenção do índice de coleta seletiva 

e manutenção do índice de recuperação de recicláveis. Esse é um cenário 

tendencial onde não há programas de educação ambiental visando a menor geração 

de resíduos, e mantém-se o atendimento de coleta domiciliar de resíduos, sem a 
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expansão dos programas de coleta seletiva e recuperação de recicláveis. A Tabela 

43 destaca as hipóteses adotadas para o Cenário 1 e a Tabela 44 apresenta as 

estabelecidas para os prazos do horizonte de planejamento. 

Tabela 43 – Cenário 1 do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Variáveis Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 

Índice de geração 
per capita 

Manutenção da 
geração per capita 

de resíduos 
calculada para 2017 

Elevação da geração 
per capita de resíduos 

com o aumento da 
população 

Redução geração per 
capita de resíduos 

Índice de 
cobertura da 

coleta domiciliar 

Manutenção do 
índice da 

coleta domiciliar 
estimada 

para o ano de 2017 

Elevação do índice de 
coleta domiciliar ao 

longo do horizonte do 
plano 

Elevação do índice de 
coleta domiciliar ao 

longo do horizonte do 
plano 

Índice de 
cobertura da 

coleta seletiva 

Manutenção do 
índice de 

cobertura da coleta 
seletiva para o ano 

de 2017 

Elevação do índice de 
coleta seletiva ao longo 

do horizonte de 
planejamento 

Elevação do índice de 
coleta seletiva ao longo 

do horizonte de 
planejamento 

Índice de 
recuperação de 

recicláveis 

Manutenção do 
índice de 

recuperação de 
recicláveis para o 

ano de 2017 

Elevação do índice de 
recuperação de 

recicláveis ao longo do 
horizonte de 
planejamento 

Elevação do índice de 
recuperação de 

recicláveis ao longo do 
horizonte de 
planejamento 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Tabela 44 – Metas para o Cenário 1. 

Prazo 
Cobertura da coleta 

domiciliar 

Índice da cobertura da 
coleta seletiva (% da 

população) 

Índice de recuperação de 
recicláveis (%) 

Imediato 

93,3% 0 0 
Curto 

Médio 

Longo 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 
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Com base nas variáveis e hipóteses adotadas para o Cenário 1, as demandas 

dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são estimadas Assim 

o aumento da geração per capita de resíduos, com valor inicial de 0,65 kg/hab.dia 

para 2017, foi calculado de acordo com o aumento da população estimada até o final 

do horizonte de planejamento. A Tabela 45 apresenta a demanda da coleta 

domiciliar de resíduos para Marituba. 

Tabela 45 – Demandas da coleta domiciliar de resíduos para o Cenário 1 na sede municipal. 

Ano 
População 
total (hab.) 

Geração per 
capita 

(kg/hab.dia) 

Índice de 
cobertura da 

coleta 
domiciliar (%) 

População 
atendida pela 

coleta domiciliar 
(hab.) 

Total de 
resíduos 
gerados 
(kg/dia) 

Total de 
resíduos 
coletados 

(kg/dia) 

2019 141.169 0,65 99,33% 140.223 91.760 91.145 

2020 145.404 0,67 99,33% 144.430 97.348 96.696 

2021 149.766 0,69 99,33% 148.763 103.276 102.585 

2022 154.259 0,71 99,33% 153.226 109.566 108.832 

2023 158.887 0,73 99,33% 157.822 116.239 115.460 

2024 163.653 0,75 99,33% 162.557 123.318 122.491 

2025 168.563 0,78 99,33% 167.434 130.828 129.951 

2026 173.620 0,80 99,33% 172.457 138.795 137.865 

2027 178.829 0,82 99,33% 177.630 147.248 146.261 

2028 184.193 0,85 99,33% 182.959 156.215 155.168 

2029 189.719 0,87 99,33% 188.448 165.728 164.618 

2030 195.411 0,90 99,33% 194.102 175.821 174.643 

2031 201.273 0,93 99,33% 199.925 186.529 185.279 

2032 207.311 0,95 99,33% 205.922 197.888 196.563 

2033 213.531 0,98 99,33% 212.100 209.940 208.533 

2034 219.937 1,01 99,33% 218.463 222.725 221.233 

2035 226.535 1,04 99,33% 225.017 236.289 234.706 

2036 233.331 1,07 99,33% 231.767 250.679 249.000 

2037 240.331 1,11 99,33% 238.720 265.945 264.164 

2038 247.541 1,14 99,33% 245.882 282.142 280.251 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Para a estimativa do total de recicláveis gerados no município (34% de 

recicláveis, 45% de orgânicos e 21% de rejeitos) – SEIDUR, 2019. Desta forma, 34% 

do total de resíduos gerados são considerados recicláveis. As demandas da coleta 
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seletiva levam em consideração a manutenção da não existência de coleta seletiva 

no munícipio, desta forma, todos os resíduos coletados seguem para destinação 

final. A Figura 25 apresenta graficamente as estimativas dos resíduos gerados, 

coletados e enviados para disposição final no Cenário 1.  

Este cenário se mostra o mais pessimista, pois além do aumento da 

quantidade de resíduos gerada, não há coleta seletiva, o que gera aumento na 

quantidade de resíduos enviados para disposição final. 

 

Figura 25 – Resíduos gerados, coletados e para disposição final no Cenário 1. 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Cenário 2  

No Cenário 2, estima-se que a geração per capita de resíduos se mantém 

constante durante todo o horizonte de planejamento, e há programas de educação 

ambiental voltados à redução e reutilização dos resíduos. A expansão da coleta 

seletiva e elevação na quantidade de resíduos recicláveis recuperados também são 

utilizadas como hipóteses para a construção deste cenário.  
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A Tabela 46 destaca as hipóteses consideradas no Cenário 2. Com estas 

informações são estimadas as demandas do serviço de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, e são estabelecidas as metas para o horizonte de planejamento 

deste PMSB; estas são apresentadas na Tabela 47.  

Tabela 46 – Cenário 2 do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Variáveis Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 

Índice de geração 
per capita 

Manutenção da 
geração per capita 

de resíduos 
calculada para 2017 

Elevação da geração 
per capita de resíduos 

com o aumento da 
população 

Redução geração per 
capita de resíduos 

Índice de 
cobertura da 

coleta domiciliar 

Manutenção do 
índice da 

coleta domiciliar 
estimada 

para o ano de 2017 

Elevação do índice de 
coleta domiciliar ao 

longo do horizonte do 
plano 

Elevação do índice de 
coleta domiciliar ao 

longo do horizonte do 
plano 

Índice de 
cobertura da 

coleta seletiva 

Manutenção do 
índice de 

cobertura da coleta 
seletiva para o ano 

de 2017 

Elevação do índice de 
coleta seletiva ao longo 

do horizonte de 
planejamento 

Elevação do índice de 
coleta seletiva ao longo 

do horizonte de 
planejamento 

Índice de 
recuperação de 

recicláveis 

Manutenção do 
índice de 

recuperação de 
recicláveis para o 

ano de 2017 

Elevação do índice de 
recuperação de 

recicláveis ao longo do 
horizonte de 
planejamento 

Elevação do índice de 
recuperação de 

recicláveis ao longo do 
horizonte de 
planejamento 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Tabela 47 – Metas para o Cenário 2. 

Prazo 
Cobertura da 

coleta domiciliar 
(%) 

Índice da cobertura da 
coleta seletiva (%) 

Índice de recuperação 
de recicláveis (%) 

Imediato 100 5 20 

Curto 100 10 30 

Médio 100 30 50 

Longo 100 50 65 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 
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Para este cenário, a geração per capita de resíduos, com o valor inicial de 

0,65 kg/hab.dia se mantém no horizonte de planejamento. 

As demandas de coleta domiciliar ao longo do horizonte de planejamento são 

apresentadas na Tabela 48, O total de resíduos coletados a ser enviado para 

disposição final, foi estimado com base no índice de atendimento da população e 

nas metas estabelecidas – o que reduz a quantidade de resíduos coletados 

enviados à disposição final. 

Tabela 48 – Demandas da coleta domiciliar de resíduos na sede municipal para o Cenário 2. 

Ano 
População 
total (hab.) 

Geração per 

capita 
(kg/hab.dia) 

Índice de 
cobertura da 

coleta 
domiciliar (%) 

População 
atendida pela 

coleta domiciliar 
(hab.) 

Total de 
resíduos 
gerados 
(kg/dia) 

Total de 
resíduos 
coletados 

(kg/dia) 

2019 141.169 0,65 100% 141.169 91.760 91.760 

2020 145.404 0,65 100% 145.404 94.513 94.513 

2021 149.766 0,65 100% 149.766 97.348 97.348 

2022 154.259 0,65 100% 154.259 100.268 100.268 

2023 158.887 0,65 100% 158.887 103.276 103.276 

2024 163.653 0,65 100% 163.653 106.375 106.375 

2025 168.563 0,65 100% 168.563 109.566 109.566 

2026 173.620 0,65 100% 173.620 112.853 112.853 

2027 178.829 0,65 100% 178.829 116.239 116.239 

2028 184.193 0,65 100% 184.193 119.726 119.726 

2029 189.719 0,65 100% 189.719 123.318 123.318 

2030 195.411 0,65 100% 195.411 127.017 127.017 

2031 201.273 0,65 100% 201.273 130.828 130.828 

2032 207.311 0,65 100% 207.311 134.752 134.752 

2033 213.531 0,65 100% 213.531 138.795 138.795 

2034 219.937 0,65 100% 219.937 142.959 142.959 

2035 226.535 0,65 100% 226.535 147.248 147.248 

2036 233.331 0,65 100% 233.331 151.665 151.665 

2037 240.331 0,65 100% 240.331 156.215 156.215 

2038 247.541 0,65 100% 247.541 160.901 160.901 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 
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Para a estimativa do total de recicláveis gerados no município (34% de 

recicláveis, 45% de orgânicos e 21% de rejeitos) – SEIDUR, 2019. Desta forma, 34% 

do total de resíduos gerados são considerados recicláveis.  

Com base nesse valor e nas metas estabelecidas para o aumento da coleta 

seletiva e recuperação de recicláveis, a Tabela 49 apresenta as demandas de coleta 

recicláveis e total de resíduos recicláveis recuperados ao longo do horizonte de 

planejamento. 

Tabela 49 – Demandas da coleta Seletiva para a sede municipal no Cenário 2. 

Ano 
População 

(hab.) 

Geração per 
capita 

(kg/hab.dia) 

Índice de 
cobertura 
da coleta 
seletiva 

(%) 

População 
atendida 

pela coleta 
seletiva 
(hab.) 

Total de 
recicláveis 
coletados 

(kg/dia) 

Índice de 
recuperação 

de 
recicláveis 

(%) 

Total de 
recicláveis 

recuperados 
(kg/dia) 

2019 141.169 0,65 5% 7.058 2.065 10 206 

2020 145.404 0,65 5% 7.270 2.127 20 425 

2021 149.766 0,65 10% 14.977 4.381 20 876 

2022 154.259 0,65 10% 15.426 4.512 25 1.128 

2023 158.887 0,65 10% 15.889 4.647 25 1.162 

2024 163.653 0,65 10% 16.365 4.787 30 1.436 

2025 168.563 0,65 15% 25.284 7.396 30 2.219 

2026 173.620 0,65 20% 34.724 10.157 35 3.555 

2027 178.829 0,65 25% 44.707 13.077 40 5.231 

2028 184.193 0,65 25% 46.048 13.469 45 6.061 

2029 189.719 0,65 30% 56.916 16.648 50 8.324 

2030 195.411 0,65 35% 68.394 20.005 50 10.003 

2031 201.273 0,65 35% 70.446 20.605 52 10.715 

2032 207.311 0,65 40% 82.925 24.255 54 13.098 

2033 213.531 0,65 40% 85.412 24.983 56 13.991 

2034 219.937 0,65 45% 98.971 28.949 58 16.791 

2035 226.535 0,65 45% 101.941 29.818 60 17.891 

2036 233.331 0,65 45% 104.999 30.712 60 18.427 

2037 240.331 0,65 45% 108.149 31.634 60 18.980 

2038 247.541 0,65 50% 123.770 36.203 65 23.532 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 
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Desta forma, para o Cenário 2, que considera manutenção da geração per 

capita, há um aumento no volume de resíduos coletados devido ao aumento 

populacional. Contudo, com a realização de atividades de educação ambiental para 

a manutenção da geração per capita, o volume de resíduos coletados enviados para 

a disposição final é menor do que com o aumento na geração. Além disso, este 

cenário considera melhorias na coleta seletiva e também no índice de recuperação 

de recicláveis. Assim, é possível observar uma redução no volume de resíduos com 

necessidade de destinação final. A Figura 26 apresenta as quantidades de resíduos 

coletados com necessidade de disposição final no Cenário 2, considerando a 

população total do município.  

Este cenário se mostra bastante realista e alcançável, pois a geração per 

capita de resíduos se mantém constante ao longo do horizonte do plano (resultado 

dos programas de educação ambiental), a cobertura da coleta seletiva aumenta até 

alcançar 50% da população e o índice de recuperação de recicláveis alcança 65%. 

 

Figura 26 – Resíduos coletados e para disposição final no Cenário 2. 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 
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Cenário 3 

Neste cenário, a geração per capita de resíduos aumenta, seguindo o 

aumento da população, que também tem uma melhora na renda, gerando mais 

consumo e gerando mais resíduos. Com a expansão da coleta seletiva, tanto o 

índice de coleta quanto o índice de recuperação de recicláveis sofrem elevação ao 

longo do horizonte de planejamento. A Tabela 50 destaca as hipóteses consideradas 

no Cenário 3. As metas para o Cenário 3 são apresentadas na Tabela 51. 

Tabela 50 – Cenário 3 do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Variáveis Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 

Índice de geração 
per capita 

Manutenção da 
geração per capita 

de resíduos 
calculada para 2017 

Elevação da geração 
per capita de resíduos 

com o aumento da 
população 

Redução geração per 
capita de resíduos 

Índice de 
cobertura da 

coleta domiciliar 

Manutenção do 
índice da 

coleta domiciliar 
estimada 

para o ano de 2017 

Elevação do índice de 
coleta domiciliar ao 

longo do horizonte do 
plano 

Elevação do índice de 
coleta domiciliar ao 

longo do horizonte do 
plano 

Índice de 
cobertura da 

coleta seletiva 

Manutenção do 
índice de 

cobertura da coleta 
seletiva para o ano 

de 2017 

Elevação do índice de 
coleta seletiva ao longo 

do horizonte de 
planejamento 

Elevação do índice de 
coleta seletiva ao longo 

do horizonte de 
planejamento 

Índice de 
recuperação de 

recicláveis 

Manutenção do 
índice de 

recuperação de 
recicláveis para o 

ano de 2017 

Elevação do índice de 
recuperação de 

recicláveis ao longo do 
horizonte de 
planejamento 

Elevação do índice de 
recuperação de 

recicláveis ao longo do 
horizonte de 
planejamento 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 
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Tabela 51 – Metas para o Cenário 3. 

Prazo 
Cobertura da coleta 

domiciliar (% da 
população total) 

Índice da cobertura da 
coleta seletiva (% da 

população total) 

Índice de recuperação de 
recicláveis (%) 

Imediato 100 15 15 

Curto 100 35 20 

Médio 100 50 25 

Longo 100 80 55 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

O aumento da geração per capita de resíduos, com o valor inicial de 0,65 

kg/hab.dia para 2017, foi calculado de acordo com o aumento da população 

estimada até o final do horizonte de planejamento. A Tabela 52 apresenta as 

demandas de coleta domiciliar de resíduos ao longo do horizonte de planejamento. 
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Tabela 52 – Demandas da coleta domiciliar de resíduos na sede municipal para o Cenário 3. 

Ano 
População 
total (hab.) 

Geração per 
capita 

(kg/hab.dia) 

Índice de 
cobertura da 

coleta 
domiciliar (%) 

População 
atendida pela 

coleta domiciliar 
(hab.) 

Total de 
resíduos 
gerados 
(kg/dia) 

Total de 
resíduos 
coletados 

(kg/dia) 

2019 141.169 0,65 100% 141.169 91.760 91.760 

2020 145.404 0,67 100% 145.404 97.348 97.348 

2021 149.766 0,69 100% 149.766 103.276 103.276 

2022 154.259 0,71 100% 154.259 109.566 109.566 

2023 158.887 0,73 100% 158.887 116.239 116.239 

2024 163.653 0,75 100% 163.653 123.318 123.318 

2025 168.563 0,78 100% 168.563 130.828 130.828 

2026 173.620 0,80 100% 173.620 138.795 138.795 

2027 178.829 0,82 100% 178.829 147.248 147.248 

2028 184.193 0,85 100% 184.193 156.215 156.215 

2029 189.719 0,87 100% 189.719 165.728 165.728 

2030 195.411 0,90 100% 195.411 175.821 175.821 

2031 201.273 0,93 100% 201.273 186.529 186.529 

2032 207.311 0,95 100% 207.311 197.888 197.888 

2033 213.531 0,98 100% 213.531 209.940 209.940 

2034 219.937 1,01 100% 219.937 222.725 222.725 

2035 226.535 1,04 100% 226.535 236.289 236.289 

2036 233.331 1,07 100% 233.331 250.679 250.679 

2037 240.331 1,11 100% 240.331 265.945 265.945 

2038 247.541 1,14 100% 247.541 282.142 282.142 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Novamente, para a estimativa do total de recicláveis gerados no município foi 

utilizado o valor de 34% de recicláveis. 

As demandas de coleta seletiva e recuperação de recicláveis foram estimadas 

ao longo do horizonte de planejamento e estão apresentadas na Tabela 53. 
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Tabela 53 – Demandas da coleta seletiva para a sede municipal no Cenário 3. 

Ano 
População 

(hab.) 

Geração per 
capita 

(kg/hab.dia) 

Índice de 
cobertura 
da coleta 
seletiva 

(%) 

População 
atendida 

pela coleta 
seletiva 
(hab.) 

Total de 
recicláveis 
coletados 

(kg/dia) 

Índice de 
recuperação 

de 
recicláveis 

(%) 

Total de 
recicláveis 

recuperados 
(kg/dia) 

2019 141.169 0,65 15% 21.175 6.194 15 929 

2020 145.404 0,67 20% 29.081 8.761 15 1.314 

2021 149.766 0,69 25% 37.442 11.619 15 1.743 

2022 154.259 0,71 30% 46.278 14.791 18 2.662 

2023 158.887 0,73 30% 47.666 15.692 18 2.825 

2024 163.653 0,75 35% 57.279 19.423 20 3.885 

2025 168.563 0,78 35% 58.997 20.605 22 4.533 

2026 173.620 0,80 40% 69.448 24.983 22 5.496 

2027 178.829 0,82 40% 71.531 26.505 22 5.831 

2028 184.193 0,85 45% 82.887 31.634 24 7.592 

2029 189.719 0,87 45% 85.374 33.560 24 8.054 

2030 195.411 0,90 50% 97.705 39.560 25 9.890 

2031 201.273 0,93 55% 110.700 46.166 25 11.541 

2032 207.311 0,95 55% 114.021 48.977 30 14.693 

2033 213.531 0,98 60% 128.118 56.684 35 19.839 

2034 219.937 1,01 65% 142.959 65.147 40 26.059 

2035 226.535 1,04 70% 158.574 74.431 45 33.494 

2036 233.331 1,07 75% 174.998 84.604 50 42.302 

2037 240.331 1,11 75% 180.248 89.757 50 44.878 

2038 247.541 1,14 80% 198.032 101.571 55 55.864 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Assim, para o Cenário 3, com o incremento anual da geração per capita, há 

um aumento no volume de resíduos coletados. Com a elevação dos índices de 

coleta seletiva e de recuperação de recicláveis, observa-se um aumento de resíduos 

coletados e uma redução no volume de resíduos gerados com necessidade de 

destinação final. A Figura 27 apresenta o gráfico dos resíduos coletados e com 

necessidade de disposição final no Cenário 3. Este cenário possui uma meta maior 

de recuperação de recicláveis enquanto há um aumento da geração per capita de 

resíduos. 
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Figura 27 – Resíduos coletados e para disposição final no Cenário 3. 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Cenário 4 

No Cenário 4, a geração per capita de resíduos se reduz durante todo o 

horizonte de planejamento até alcançar 0,50 kg/hab.dia, consequência de uma 

grande mobilização junto a população e programas efetivos de educação ambiental 

voltados à redução e reutilização dos resíduos. A coleta domiciliar é ampliada até 

alcançar 100%. Com a implantação da coleta seletiva, tanto o índice de coleta 

seletiva quanto o índice de recuperação de recicláveis sofrem elevação ao longo do 

horizonte de planejamento. A Tabela 54 destaca as hipóteses consideradas no 

Cenário 4. As metas para o Cenário 4 estão apresentadas na Tabela 55 e as 

demandas de coleta domiciliar são apresentadas na Tabela 56. 
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Tabela 54 – Cenário 4 do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Variáveis Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 

Índice de geração 
per capita 

Manutenção da 
geração per capita 

de resíduos 
calculada para 2017 

Elevação da geração 
per capita de resíduos 

com o aumento da 
população 

Redução geração per 
capita de resíduos 

Índice de 
cobertura da 

coleta domiciliar 

Manutenção do 
índice da 

coleta domiciliar 
estimada 

para o ano de 2017 

Elevação do índice de 
coleta domiciliar ao 

longo do horizonte do 
plano 

Redução do índice de 
coleta domiciliar ao 

longo do horizonte do 
plano 

Índice de 
cobertura da 

coleta seletiva 

Manutenção do 
índice de 

cobertura da coleta 
seletiva para o ano 

de 2017 

Elevação do índice de 
coleta seletiva ao longo 

do horizonte de 
planejamento 

Redução do índice de 
coleta seletiva ao longo 

do horizonte de 
planejamento 

Índice de 
recuperação de 

recicláveis 

Manutenção do 
índice de 

recuperação de 
recicláveis para o 

ano de 2017 

Elevação do índice de 
recuperação de 

recicláveis ao longo do 
horizonte de 
planejamento 

Redução do índice de 
recuperação de 

recicláveis ao longo do 
horizonte de 
planejamento 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Tabela 55 – Metas para o Cenário 4. 

Prazo 
Cobertura da coleta 

domiciliar (% da 
população total) 

Índice da cobertura da 
coleta seletiva (% da 

população total) 

Índice de recuperação de 
recicláveis (%) 

Imediato 100 5 15 

Curto 100 10 20 

Médio 100 30 25 

Longo 100 50 50 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 
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Tabela 56 – Demandas da coleta domiciliar de resíduos para o Cenário 4. 

Ano 
População 
total (hab.) 

Geração per 
capita 

(kg/hab.dia) 

Índice de 
cobertura da 

coleta 
domiciliar (%) 

População 
atendida pela 

coleta domiciliar 
(hab.) 

Total de 
resíduos 
gerados 
(kg/dia) 

Total de 
resíduos 
coletados 

(kg/dia) 

2019 141.169 0,65 100% 141.169 110.112 110.112 

2020 145.404 0,64 100% 145.404 91.760 91.760 

2021 149.766 0,63 100% 149.766 93.059 93.059 

2022 154.259 0,62 100% 154.259 94.353 94.353 

2023 158.887 0,61 100% 158.887 95.641 95.641 

2024 163.653 0,60 100% 163.653 96.921 96.921 

2025 168.563 0,59 100% 168.563 98.192 98.192 

2026 173.620 0,58 100% 173.620 99.452 99.452 

2027 178.829 0,57 100% 178.829 100.700 100.700 

2028 184.193 0,56 100% 184.193 101.932 101.932 

2029 189.719 0,55 100% 189.719 103.148 103.148 

2030 195.411 0,54 100% 195.411 104.346 104.346 

2031 201.273 0,53 100% 201.273 105.522 105.522 

2032 207.311 0,52 100% 207.311 106.675 106.675 

2033 213.531 0,51 100% 213.531 107.802 107.802 

2034 219.937 0,50 100% 219.937 108.901 108.901 

2035 226.535 0,50 100% 226.535 109.968 109.968 

2036 233.331 0,50 100% 233.331 113.267 113.267 

2037 240.331 0,50 100% 240.331 116.665 116.665 

2038 247.541 0,50 100% 247.541 120.165 120.165 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Assim como nos cenários anteriores, para a estimativa do total de recicláveis 

gerados no município foi utilizada a geração de 34% de recicláveis. 

A Tabela 57 apresenta as demandas da coleta seletiva para a população 

total, considerando o aumento da cobertura ao longo do horizonte de planejamento e 

as metas progressivas de recuperação de recicláveis. 

Assim, para o Cenário 4, com a redução anual da geração per capita, há 

redução no volume de resíduos coletados, e melhorias na coleta seletiva, 

principalmente no índice de recuperação de recicláveis. A apresenta as demandas 
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da coleta seletiva para o Cenário 4 e a Figura 28 apresenta o gráfico dos resíduos 

coletados e para disposição final no Cenário 4. 

Tabela 57 – Demandas da coleta seletiva para Marituba no Cenário 4. 

Ano 
População 

(hab.) 

Geração per 
capita 

(kg/hab.dia) 

Índice de 
cobertura 
da coleta 
seletiva 

(%) 

População 
atendida 

pela coleta 
seletiva 
(hab.) 

Total de 
recicláveis 
coletados 

(kg/dia) 

Índice de 
recuperação 

de 
recicláveis 

(%) 

Total de 
recicláveis 

recuperados 
(kg/dia) 

2019 141.169 0,65 5% 7.058 2.065 15 310 

2020 145.404 0,64 5% 7.270 2.094 15 314 

2021 149.766 0,63 5% 7.488 2.123 15 318 

2022 154.259 0,62 8% 12.341 3.443 18 620 

2023 158.887 0,61 8% 12.711 3.489 18 628 

2024 163.653 0,60 10% 16.365 4.419 20 884 

2025 168.563 0,59 10% 16.856 4.475 22 985 

2026 173.620 0,58 15% 26.043 6.797 22 1.495 

2027 178.829 0,57 20% 35.766 9.174 22 2.018 

2028 184.193 0,56 25% 46.048 11.604 24 2.785 

2029 189.719 0,55 30% 56.916 14.087 25 3.522 

2030 195.411 0,54 30% 58.623 14.245 25 3.561 

2031 201.273 0,53 35% 70.446 16.801 25 4.200 

2032 207.311 0,52 35% 72.559 16.979 30 5.094 

2033 213.531 0,51 40% 85.412 19.602 30 5.881 

2034 219.937 0,50 40% 87.975 19.794 35 6.928 

2035 226.535 0,50 45% 101.941 22.937 40 9.175 

2036 233.331 0,50 45% 104.999 23.625 45 10.631 

2037 240.331 0,50 45% 108.149 24.333 45 10.950 

2038 247.541 0,50 50% 123.770 27.848 50 13.924 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 
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Figura 28 – Resíduos coletados e para disposição final no Cenário 4. 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Análise Comparativa dos Cenários para os Serviços de Limpeza Urbana e Manejo 
de Resíduos Sólidos 

Nos cenários apresentados foi abordada a melhoria dos serviços prestados, 

tanto na coleta domiciliar quanto na coleta seletiva, considerando a variação nos 

índices de cobertura e de recuperação de recicláveis. Além disso, também foi 

considerado o aumento na geração per capita de resíduos e manutenção das 

infraestruturas existentes em relação aos serviços de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos. 

Para análise comparativa, são apresentados gráficos dos cenários para cada 

tipo de coleta e de volume que necessita de disposição final adequada. A Figura 29 

apresenta a variação do volume de resíduos domiciliares coletados considerando a 

variação nos índices de cobertura para os 4 cenários.  
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Figura 29 – Variação do volume de resíduos domiciliares coletados por cenário. 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

É possível observar, no Cenário 1, que o aumento do volume de resíduos é 

constante, isso se deve ao fato que sem programas de educação ambiental o 

consumo continua aumentando, e elevando a geração per capita de resíduos. Esse 

dado demonstra também que, se o índice de cobertura da coleta seletiva não 

aumentar, o volume de resíduos que segue para destinação final também aumenta 

consideravelmente. 

Nos Cenários 2 e 3, há um aumento no índice de cobertura da coleta 

domiciliar e seletiva. Além disso, há elevação no índice de recuperação de 

recicláveis. No Cenário 3, o volume de resíduos para destinação final segue 

aumentando em função do aumento do consumo. Já no Cenário 2, com a 

universalização dos serviços, alcançando 100% de cobertura de coleta domiciliar e  

50% de coleta seletiva, e com a implantação de programas de educação ambiental, 

o volume de resíduos disponíveis para coleta domiciliar diminui ao longo do 

horizonte de planejamento do PMSB. Por fim, o Cenário 4 apresenta uma redução 

na geração de resíduos e consequentemente a redução de resíduos coletados. 
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A Figura 30 apresenta a variação de recicláveis recuperados ao longo do 

horizonte de planejamento para os Cenários 1, 2, 3 e 4. É possível observar que, no 

Cenário 3 há uma maior recuperação dos recicláveis devido ao aumento da geração 

per capita e do índice de recuperação de recicláveis. No Cenário 1, não é realizada 

a coleta seletiva, portanto não há recuperação dos materiais. Já para os cenários 2 e 

4, devido a manutenção e não aumento da geração, o volume de recicláveis não 

aumenta.

 

Figura 30 – Variação do volume de recicláveis recuperados por cenário. 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019 

Definição do Cenário Normativo para os Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos 

A partir dos cenários alternativos projetados para o município de Marituba, e 

da sua análise comparativa, foi selecionado o cenário normativo para os serviços de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; este cenário promove a 

compatibilização qualitativa e quantitativa das demandas e necessidades de 

serviços. 

Para tanto, o Cenário 2 foi escolhido como normativo. Leva-se em conta as 

seguintes considerações: 
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 Os índices de cobertura de coleta domiciliar e de coleta seletiva de 

recicláveis chegam a 100% e 50% respectivamente, universalizando os 

serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

 A geração per capita constante, de 0,65 kg/hab.dia, considera a efetiva 

implementação dos programas de educação ambiental visando a não 

geração de resíduos e a reutilização de materiais recicláveis; e 

 O índice de recuperação de recicláveis de 65% no final do plano é 

factível com a realidade do município, tendo em vista que já existe 

plano piloto de coleta seletiva. 

Sendo assim, o Cenário 2 servirá de base para a definição dos programas, 

projetos e ações propostos neste PMSB. 
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7. DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

7.1. Análise SWOT 

A Tabela 58 apresenta a análise das forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças referentes ao sistema de drenagem pluvial no município de Marituba. 
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Tabela 58 - Análise SWOT do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais. 

IN
T

E
R

N
O

S
 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 

 

 

Ocorrência de alagamentos na área 
urbana 

 

Falta de pavimentação 

 

Inexistência de cadastro de 
arruamento 

 

Existência de lançamentos de esgoto 
sanitário nas valas de drenagem  

 

Inexistência de galerias, bocas de 
lobo e outros sistemas de 
microdrenagem; 

 

Inexistência de mecanismo de 
controle nos pontos de lançamento 
das águas pluviais 

E
X

T
E

R
N

O
S

 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Existência de linhas de financiamento e 
repasses de recurso a fundo perdido do 
Governo Federal para sistemas de 
drenagem e recuperação de áreas 
degradadas 

 

Questionamento da população pelas 
enchentes na área urbana 

 

Risco elevado de perdas de bens, 
nas frequentes enchentes, 
alagamentos e/ou inundações no 
Município 

 

Risco do aumento de doenças de 
veiculação hídrica 

7.1.1. Forças 

7.1.2. Fraquezas 

 Ocorrência de alagamentos na área urbana: 

O Município sofre com alagamentos nas ruas sem sistema de drenagem e 

também próximas a rodovia. 
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 Falta de pavimentação na maior parte do município 

A área urbana do município apresenta poucas ruas pavimentadas. Fator este 

que interfere no volume e na direção da água pluvial escoada diminuindo a 

capacidade de drenagem urbana no local. 

 Inexistência de cadastro de arruamento 

A inexistência de cadastro de arruamento dificulta a gestão e fiscalização 

referente aos serviços de infraestrutura de manejo de águas pluviais e drenagem 

urbana. 

 Existência de lançamentos de esgoto sanitário nas valas de drenagem: 

Como não existe sistema público de coleta e tratamento de esgoto foram 

encontrados lançamentos de esgoto nas valas de drenagem pluvial. 

 Inexistência de galerias, bocas de lobo e outros sistemas de 
microdrenagem 

Atualmente o escoamento das águas pluviais é realizado superficialmente; 

não são encontradas bocas de lobo, galerias ou outros dispositivos de 

microdrenagem. Além disso, não há sistema de manutenção. 

 Inexistência de mecanismo de controle nos pontos de lançamento das 
águas pluviais 

O lançamento das águas pluviais é realizado diretamente nos corpos d’água 

sem qualquer amortecimento de vazão o que pode acarretar erosão nestes pontos. 

7.1.3. Oportunidades 

 Existência de linhas de financiamento e repasses de recurso a fundo 
perdido do Governo Federal para sistemas de drenagem e 
recuperação de áreas degradadas: 

Os recursos previstos no Plano Nacional de Saneamento Básico envolvem o 

financiamento de obras de drenagem e recuperação de fundos de vale e áreas 

degradadas. 
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7.1.4. Ameaças 

 Questionamento da população pelas enchentes na área urbana 

A população cobra soluções para os alagamentos no município, 

principalmente próximo à rodovia, que já chegou a ficar interditada por mais de 

quatro horas. 

 Risco elevado de perdas de bens, nas frequentes enchentes, 
alagamentos e/ou inundações no Município 

Com as frequentes enchentes, alagamentos e inundações existe o aumento 

no risco de perda de bens da população. 

 Risco do aumento de doenças de veiculação hídrica 

Os alagamentos pode transportar esgotos sanitários para as valas de 

drenagem, o que pode gerar um aumento no arisco de doenças de veiculação 

hídricas, o que poderá gerar um maior aumento nos gastos com a saúde pública. 

7.2. Construção de Cenários Alternativos de Demanda 

De acordo com o Diagnóstico, no município de Marituba, apenas na sede 

existem problemas relacionados à drenagem urbana – toda a área sofre com 

problemas relacionados à drenagem durante o período de chuvas. Como a rede de 

galerias existente não suporta a vazão, as águas se acumulam nos pontos mais 

baixos causando alagamentos.  

São propostos dois cenários de estudo, cujas variáveis que consideradas são:  

 Número de áreas com ponto de alagamento; 

 Índice de vias pavimentadas; 

 Índice de vias com rede de galerias. 

Como em Marituba a maior parte do sistema de drenagem é superficial, a 

pavimentação de vias tem extrema importância, pois cada tipo de pavimento possui 

um coeficiente de escoamento superficial diferente. Além disso, as ruas que não 
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possuem pavimentação podem sofrer processos erosivos devido ao escoamento 

superficial, sendo essas as que necessitam de maior atenção. Desta forma, o índice 

de vias pavimentadas deve ser avaliado para o adequado manejo das águas 

pluviais, com o intuito de diminuir a ocorrência de enchentes e alagamentos durante 

eventos extremos de chuva, além de reduzir o número de pontos de alagamento 

(outra variável utilizada para a construção dos cenários de drenagem urbana e 

manejo de águas pluviais). O índice de vias pavimentadas é dado por: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑠 =
𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑎 á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎
 × 100 

Em Marituba, segundo dados do SNIS (2015), atualmente 4,4% das vias são 

pavimentadas (um total de 9,75 m). Além disso, atualmente o município não possui 

galerias de águas pluviais. O índice de rede de drenagem é dado por: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 =
𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 × 100 

7.2.1. Definição de Hipóteses 

Neste contexto, os cenários serão estabelecidos a partir das variáveis e 

hipóteses apresentadas na Tabela 59. 
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Tabela 59 – Hipóteses de variação para os cenários de drenagem e manejo de águas 
pluviais. 

Variáveis Hipótese 1 Hipótese 2 

Número de áreas com 
ponto de alagamento 

Manutenção do número de 
áreas com ponto de 

alagamento 

Redução do número de áreas 
com ponto de alagamento 

Índice de vias 
pavimentadas na área 

urbana 

Manutenção do índice de vias 
pavimentadas na área urbana 

Elevação do índice de vias 
pavimentadas na área urbana 

Índice de redes de 
drenagem 

Manutenção do índice de 
redes de drenagem 

Elevação do índice redes de 
drenagem 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

A seguir, são apresentados os cenários propostos para o eixo drenagem e 

manejo de águas pluviais. 

Cenário 1 

Este cenário considera a manutenção da situação atual das infraestruturas 

disponíveis para a drenagem urbana e do manejo de águas pluviais do munícipio, 

sem solucionar os problemas dos pontos críticos de alagamento atuais e com um 

índice de vias pavimentadas de 53% e sem redes de galerias de drenagem. A 

Tabela 60 as hipóteses adotadas para o Cenário 1 e a Tabela 61 apresenta a 

extensão da pavimentação das vias do município para este cenário. 
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Tabela 60 – Cenário 1 de drenagem e manejo de águas pluviais. 

Variáveis Hipótese 1 Hipótese 2 

Número de áreas com 
ponto de alagamento 

Manutenção do número de 
áreas com ponto de 

alagamento 

Redução do número de áreas 
com ponto de alagamento 

Índice de vias 
pavimentadas na área 

urbana 

Manutenção do índice de vias 
pavimentadas na área urbana 

Elevação do índice de vias 
pavimentadas na área urbana 

Índice de redes de 
drenagem 

Manutenção do índice de 
redes de drenagem 

Elevação do índice redes de 
drenagem 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Tabela 61 – Extensão da pavimentação das vias do município para o Cenário 1. 

Total de vias (km) Vias pavimentadas (km) 

219,98 116,58 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Cenário 2 

Este cenário considera que os problemas com alagamentos serão 

solucionados, e haverá metas progressivas de aumento do índice de vias 

pavimentadas para sede municipal. Também é considerado um incremento no 

arruamento devido à expansão urbana no município. A Tabela 62 apresenta as 

variáveis consideradas no Cenário 2.  

Com as variáveis e hipóteses do Cenário 2 são estimadas as demandas e 

estabelecidas as metas para o manejo de águas pluviais e drenagem urbana. A 

Tabela 63 apresenta os índices de vias pavimentadas e a Tabela 64 o índice de rede 

de drenagem. 
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Tabela 62 – Cenário 2 de drenagem e manejo de águas pluviais. 

Variáveis Hipótese 1 Hipótese 2 

Número de áreas com 
ponto de alagamento 

Manutenção do número de 
áreas com ponto de 

alagamento 

Redução do número de áreas 
com ponto de alagamento 

Índice de vias 
pavimentadas na área 

urbana 

Manutenção do índice de vias 
pavimentadas na área urbana 

Elevação do índice de vias 
pavimentadas na área urbana 

Índice de redes de 
drenagem 

Manutenção do índice de 
redes de drenagem 

Elevação do índice redes de 
drenagem 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Tabela 63 – Demandas de pavimentação nas vias de Marituba. 

Ano 
Horizonte de 
Planejamento 

Extensão das 
vias (km) 

Índice de vias 
pavimentadas 

Total de ruas 
pavimentadas (km) 

2019 Imediato 220 53% 117 

2024 Curto 260 70% 182 

2030 Médio 308 85% 262 

2038 Longo 372 100% 372 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Tabela 64 – Demandas de rede de drenagem nas vias de Marituba. 

Ano 
Horizonte de 
Planejamento 

Índice de rede de 
drenagem 

Extensão da rede de 
Drenagem 

2019 Imediato 0,00 0,00 

2024 Curto 40% 104,00 

2030 Médio 75% 231,00 

2038 Longo 100% 372,00 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 
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Assim, para o Cenário 2, que considera o incremento da extensão das vias e 

de sua pavimentação por horizonte de planejamento, e consequentemente um 

aumento do índice de rede de drenagem. Cabe mencionar que, de acordo com as 

metas estabelecidas, pretende-se chegar a um índice de vias pavimentadas de 

100% e 100% das vias pavimentadas com sistemas de rede de drenagem 

implantados. Como consequência haverá redução de ocorrências de alagamentos 

e/ou enchentes no ponto identificado por meio de medidas corretivas que deverão 

solucionar o problema. 

Análise Comparativa dos Cenários para a Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Nos cenários apresentados foi abordada a manutenção e a melhoria dos 

serviços prestados, tanto em relação aos pontos de alagamento quanto em relação 

à pavimentação, considerando a variação nos índices de vias pavimentadas e redes 

de drenagem no município. Para a comparação entre os cenários propostos, a 

Figura 31 apresenta a variação da pavimentação nos cenários.  

 

Figura 31 – Variação da pavimentação ao longo do horizonte de planejamento. 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 
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Fica claro ao observar a figura, que o Cenário 1 é o cenário tendencial, onde 

o manejo de águas pluviais e a drenagem urbana não estão na lista de prioridades 

do município – não há previsão de obras para a melhoria dos sistemas de 

drenagem. Já o Cenário 2 contempla a pavimentação das vias, alcançando um 

índice de 100% de pavimentação ao fim do horizonte de planejamento do PMSB, o 

que melhoraria o sistema de drenagem superficial de Marituba. 

Definição do Cenário Normativo para a Drenagem Urbana e Manejo de Águas 
Pluviais 

A partir dos cenários alternativos e das características dos sistemas de 

drenagem do município de Marituba, foi definido o cenário normativo para manejo de 

águas pluviais e drenagem urbana que promove a compatibilização qualitativa e 

quantitativa das demandas e necessidades de serviços. 

Como cenário normativo foi escolhido o Cenário 2. Para tanto, levou-se em 

consideração que: 

 Os pontos de alagamento em Marituba são eliminados com a 

instalação de galerias de drenagem para o escoamento das águas 

pluviais acumuladas; e 

 Os índices de pavimentação na área urbana do município chegam a 

100%. Como os custos de pavimentação são altos, os investimentos 

nesse setor podem ser distribuídos entre os prazos do horizonte de 

planejamento. 

Desta forma, o Cenário 2 servirá de base para a definição dos programas, 

projetos e ações relacionados às infraestruturas de drenagem urbana e manejo de 

águas pluviais. 
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8. DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES POR 

SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO 

Neste capítulo são apresentados os objetivos gerais e específicos, as metas e 

os respectivos indicadores para os quatro eixos do saneamento básico, ou seja, 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e 

limpeza urbana, e drenagem e manejo de águas pluviais – estes são 

compatibilizados com as carências e cenários normativos de maneira a atender a 

necessidade de demanda futura dos serviços públicos. As metas foram 

estabelecidas em conformidade com os objetivos para os prazos imediato, curto, 

médio e longo, de maneira progressiva, a fim de alcançar a universalização dos 

serviços.  

Para o monitoramento das metas operacionais quantitativas são definidos 

indicadores; estes tem a função de dar suporte à avaliação das metas ao longo do 

horizonte de planejamento do PMSB.  Indicadores são ferramentas constituídas por 

uma ou mais variáveis que, associadas por meio de diversas formas, revelam 

significados mais amplos sobre os fenômenos a que se referem (IBGE, 2017).  

8.1. Serviços de Abastecimento de Água Potável 

8.1.1. Objetivos Gerais e Específicos 

Objetivo Geral 

Garantir a universalização do acesso à água potável em quantidade, 

qualidade e regularidade para a população do município mediante a prática de 

modicidade tarifária ou alternativa a ser considerada pelo município. 
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Objetivos Específicos 

 Atender toda população com água tratada; 

 Controlar e reduzir as perdas de água no sistema urbano; 

 Garantir capacidade de reservação da água tratada; 

 Garantir a qualidade da água nos sistemas; e 

 Garantir o atendimento ao abastecimento de água potável para a 

população não atendida pelo sistema por meio da regularização dos 

sistemas simplificados de abastecimento já existentes, concedendo 

confiabilidade e regulação. 

8.1.2. Metas 

As metas foram estabelecidas de forma a representar os objetivos 

específicos, e garantir seu acompanhamento através de indicadores. 

 Alcançar o atendimento de 100% da população urbana com rede de 

distribuição de água; 

 Reduzir o índice de perdas de água no sistema urbano de 44,96% para 

22,5% ao longo do horizonte de planejamento do PMSB; 

 Monitorar, semestralmente, todas as fontes de captação de água para 

abastecimento coletivo; 

 Ter o abastecimento de água garantido integralmente por fonte coletiva 

através da COSANPA, substituindo gradualmente os microssistemas 

de captação da Prefeitura. 

8.1.3. Indicadores 

Um dos objetivos dos indicadores é identificar aspectos dos serviços de 

saneamento; a evolução histórica dos mesmos indicadores permite monitorar a 

evolução dos programas. 
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Tabela 65 – Indicadores para os serviços de abastecimento de água potável. 

Indicador Descrição 

A1 

Índice de Economias urbanas atendidas com rede de distribuição de água 
(%) 

 

𝐸𝑈𝑟𝑏𝐴 =
𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑠
 × 100 

A2 

Índice da necessidade de reservação de água instalada (%) 

 

𝑁𝑅𝐴𝐼 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎
 × 100 

A3 

Índice de perda de água na distribuição (%) 

 

𝑃𝐴𝐷 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
 × 100 

A4 

Índice de fontes monitoradas semestralmente (%) 

 

𝐹𝑀𝑆 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠
 × 100 

A5 

Sistemas de abastecimento simplificado por poço ou nascente com 
canalização interna adequados (%) 

𝐷𝑅𝐴 =
𝐷𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑜ç𝑜 𝑜𝑢 𝑛𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐷𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠
× 100 

 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Metas Estabelecidas para os Indicadores 

Para os indicadores propostos acima foram estabelecidas metas progressivas 

no horizonte de planejamento conforme apresentado na Tabela 66. 
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Tabela 66 – Metas para os indicadores ao longo do horizonte de planejamento. 

Indicador 
2019 

Imediato 

2024 

Curto 

2030 

Médio 

2038 

Longo 

A1 - % de economias urbanas atendidas com rede de distribuição 
de água 

100 100 100 100 

A2 - % da necessidade de reservação de água instalada 80 90 100 100 

A3 - % de perda de água na distribuição 44 34 27,5 22,5 

A4 - % de fontes monitoradas semestralmente 100 100 100 100 

A5 - % de domicílios abastecidos por rede de distribuição e por 
poço ou nascente com canalização interna adequados. 

40 55 60 100 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

8.2. Serviços de Esgotamento Sanitário 

8.2.1. Objetivos Gerais e Específicos 

Objetivo Geral 

Ampliar o sistema de esgotamento sanitário na área urbana do município e 

garantir a universalização do acesso à população urbana, incluindo soluções 

intermediárias de fossas sépticas e promover a destinação adequada do esgoto 

sanitário na área rural, concomitante às ações de adequação de abastecimento de 

água. 

Objetivos Específicos 

 Ampliar a rede coletora que hoje só atende apenas 14,31% da 

população; 

 Tratar 100% do esgoto coletado. 

 Apoiar e fiscalizar a construção de sistemas unitários de tratamento de 

esgoto para áreas não atendidas. 
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8.2.2. Metas 

As metas foram estabelecidas de forma a representar os objetivos 

específicos, garantindo seu acompanhamento através de indicadores. Dentre as 

metas estão: 

 Atender 95% da população urbana com coleta de esgoto; 

 Tratar 100% do esgoto coletado no sistema urbano; 

 Manter 100% dos serviços de esgotamento sanitário com cobrança de 

tarifas. 

8.2.3. Indicadores 

Para os serviços de esgotamento sanitário, os indicadores relacionados são 

apresentados abaixo.  

Tabela 67 – Indicadores para os serviços de esgotamento sanitário. 

Indicador Descrição 

E1 

Índice de economias urbanas atendidas por rede coletora de esgoto 
(%) 

 

𝐸𝑈𝑟𝑏𝐸 =
𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑠
 × 100 

E2 

Índice de tratamento do esgoto coletado (%) 

 

𝑇𝐸𝐶 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜
 × 100 

E3 

Índice de economias não atendidas com rede coletora de esgoto com 
sistema unitário de tratamento (%) 

 

𝑇𝐸𝐶 =
𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑠 𝑛ã𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑠𝑖𝑠𝑡. 𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡.

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑠
 × 100 

E4 

Índice de economias com serviços de esgotamento sanitário com 
cobrança de tarifas 

 

𝑇𝐸𝐶 =
𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛ç𝑎 

𝐸𝑐𝑜𝑜𝑚𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜
 × 100 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 
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Metas Estabelecidas para os Indicadores 

As metas progressivas estabelecidas para o eixo esgotamento sanitário são 

apresentadas na Tabela 68. 

Tabela 68 – Metas para os indicadores ao longo do horizonte de planejamento. 

Indicador 
2019 

Imediato 

2024 

Curto 

2030 

Médio 

2038 

Longo 

E1 - % de economias urbanas atendidas com rede coletora de 
esgoto. 

50 70 85 100 

E2 - % de tratamento do esgoto coletado 100 90 90 100 

E3 - % das economias não atendidas com rede coletora de esgoto 
com sistema unitário de tratamento 

15 40 60 70 

E4 - % de economias com serviços de esgotamento sanitário com 
cobrança de tarifas 

100 100 100 100 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

8.3. Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

8.3.1. Objetivos Gerais e Específicos 

Objetivo Geral 

Universalizar os serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos 

com regularidade, continuidade e funcionalidade visando a não geração, a redução, 

a reutilização, a reciclagem e o tratamento de resíduos sólidos, assim como a 

disposição final ambientalmente adequada. 

Objetivos Específicos 

 Criação de políticas públicas de educação ambiental e que visem a não 

geração, redução e reutilização dos resíduos sólidos urbanos; 

 Desenvolvimento da gestão pública, com reestruturação e capacitação, 

provendo recursos técnicos, materiais e operacionais necessários com 

programa de capacitação técnica do corpo técnico municipal; 
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 Criação e implementação de programa de coleta e recebimento de 

resíduos da construção civil e de demolição (RCD) e estabelecimento 

de legislação específica visando o reaproveitamento dos produtos 

gerados em obras públicas; 

 Criação e implantação do sistema de logística reversa no município 

para destinação final ambientalmente adequada de resíduos 

recicláveis, cuja responsabilidade é estendida ao produtor. 

 Elaboração e implementação do Plano de Gestão Integrada dos 

Resíduos do Setor de Saúde no Município. 

 Ampliação do sistema de coleta domiciliar de resíduos para cobertura 

de 100% do munícipio. 

 Ampliação do Programa de Coleta Seletiva de resíduos orgânicos e de 

resíduos recicláveis com vista à valorização, reduzindo o descarte de 

resíduos em aterro sanitário. 

 Implantação do sistema de acondicionamento de resíduos na via 

pública e ecopontos para a entrega voluntária de resíduos recicláveis. 

 Implantação do projeto de compostagem comunitária para valorização 

dos resíduos orgânicos de feiras, mercados e de coleta seletiva 

domiciliares. 

 Destinação final ambientalmente adequada dos resíduos gerados no 

munícipio. 

 Elaboração de caracterização dos resíduos gerados no Munícipio, no 

mínimo a cada quatro anos, período para atualização dos Planos de 

Saneamento e de Resíduos Sólidos. 

8.3.2. Metas  

As metas foram estabelecidas de forma a atender os objetivos específicos e 

divididas em metas institucionais – aquelas que dependem da administração pública, 

tais como mudanças na legislação e capacitação da equipe técnica, entre outras; e 

metas operacionais – que se configuram como as metas a serem atingidas por meio 

de ações e projetos com indicadores definidos para o monitoramento destas. 
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Metas Institucionais 

 Adequar e regulamentar a legislação municipal referente à gestão 

de resíduos sólidos e limpeza urbana. 

A adequação e regulamentação da legislação municipal deverá incluir a 

definição da obrigatoriedade e estabelecimento de prazos para apresentação dos 

Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos dos geradores previstos no artigo 20 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010). 

 Implementar e manter sistema de informações para gestão de 

resíduos sólidos, contemplando em banco de dados os resíduos 

coletados e destinados pela prefeitura e pelos grandes geradores, 

estes por meio de seus planos de gerenciamento de resíduos 

sólidos.  

Implantação e manutenção dos sistemas de informações para gestão de 

resíduos sólidos. Estes sistemas de informações são banco de dados com 

informações de quantitativos de resíduos coletados e destinados pela prefeitura e 

pelos grandes geradores. Os grandes geradores devem possuir Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

 Desenvolver, divulgar e promover treinamentos de integração para 

novos servidores, treinamento de formação para servidores que 

estão iniciando a atuação na área de resíduos sólidos; 

treinamento para aperfeiçoamento de quem já atua na área; além 

de transferência de conhecimentos para as lideranças 

comunitárias. 

A disseminação de informações a respeito da limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos para os demais servidores públicos, lideranças comunitárias e 

demais interessados na importância da gestão de resíduos sólidos será abordada 

por meio do Programa de Educação Ambiental.  

 Permanecer com campanhas permanentes de educação ambiental 

formal e não formal que promovam a não geração, a redução, a 

reutilização e a reciclagem dos resíduos sólidos, incluindo 
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informações sobre a segregação destes resíduos e disposição 

adequada para a coleta. 

Sugere-se que o programa de Educação Ambiental municipal em execução 

seja mantido, com a manutenção da Semana de Meio Ambiente de Marituba, 

capacitações em diversos bairros e condomínios fechados, além de ações em 

conjunto com a Secretaria de Educação.  Este programa deve ser permanente e não 

apenas com práticas temporárias. Poderão ainda, ser realizadas atividades tanto 

dentro como fora da sala de aula de maneira que os estudantes aprendam sobre a 

adequada segregação, e disposição final de resíduos visando a sua reciclagem e 

sua reutilização. Da mesma forma, campanhas de educação ambiental não formal 

devem ser constantemente desenvolvidas no sentido de promover a não geração, 

redução e reutilização de resíduos sólidos. 

 Promover campanhas de divulgação e mobilização sobre a coleta 

seletiva de recicláveis na área do município. 

Atividades de conscientização da segregação adequada dos resíduos, além 

de alertar sobre o novo sistema de coleta seletiva, devem ser realizadas no 

município. Estas campanhas poderão ser feitas por meio de programas de rádio, 

carros de som, entregas de panfletos, mobilização em praças da cidade, entre outras 

atividades. 

 Promover campanhas de sensibilização e divulgação da 

disponibilidade de solicitação dos serviços de coleta de resíduos 

de construção civil e demolição (RCD) e resíduos volumosos pela 

prefeitura. 

É necessária a divulgação destes serviços por meio de material impresso ou 

anúncios nos meios de comunicação da prefeitura. Desta forma, a população estará 

informada sobre a necessidade de coleta destes resíduos, e sobre a forma como a 

coleta é realizada. 

 Implementar a coleta de RCD e resíduos volumosos por meio de 

coleta sob demanda, realizando ampla divulgação do serviço por 

meio de material impresso e anúncios nos meios de comunicação. 
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Sugere-se à prefeitura municipal estabelecer o serviço de coleta de RCD por 

meio de um sistema de comunicação onde os geradores poderão entrar em contato 

com a prefeitura para agendamento do serviço. 

 Fiscalizar a qualidade dos serviços de coleta e tratamento do RSS 

contratados pela Prefeitura para a gestão destes resíduos na rede 

pública de saúde do município. 

O município deverá fiscalizar a qualidade dos serviços de coleta e tratamento 

de RSS contratados pela Prefeitura para a gestão destes resíduos na rede pública 

de saúde do município. 

Metas Operacionais 

 Ampliar o atendimento atual de 99,3% de atendimento até alcançar 

100% do município com coleta de resíduos domiciliares. 

O município de Marituba atende 99,3% da população com coleta de resíduos 

domiciliares. Portanto, deve fazer parte do planejamento deste município manter tal 

atendimento.  

 Estabelecer frequência de coleta – adequando os meios materiais 

e recursos humanos suficiente para o cumprimento dos roteiros 

de coleta que atendam todo o município. 

A frequência de coleta pode ser estabelecida conforme a necessidade. 

 Implantar sistema de acondicionamento adequado de resíduos em 

vias públicas 

Implantar sistema de acondicionamento adequado de resíduos em vias 

públicas para evitar o rompimento de sacolas de lixo por animais ou catadores 

avulsos, que dificultam coleta regular devido os resíduos ficarem espalhados pelo 

solo. 

 Contratar projeto de encerramento e recuperação da área do 

antigo lixão e implementar as ações de encerramento e 

recuperação da área. 
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O projeto de encerramento e recuperação do antigo lixão deve ser feito por se 

tratar de um passivo ambiental, conforme designado pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010). 

8.3.3. Indicadores 

Foram definidos 6 indicadores para os serviços de Limpeza Urbana e Manejo 

de Resíduos Sólidos como apresentado na Tabela 69. 

Tabela 69 – Indicadores para os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Indicador Descrição do Indicador 

R1 

Geração per capita (kg/hab.dia) 

  

𝐺𝑃𝑐 =
𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑚 𝑢𝑚 𝑑𝑖𝑎 𝑛𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 (𝑘𝑔)

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 

R2 

Taxa de cobertura da coleta domiciliar de resíduos no município (%) 

 

𝐶𝑜𝑏. 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 =
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 (ℎ𝑎𝑏)

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100 

R3 

Taxa de cobertura da coleta seletiva de resíduos no município (%) 

 

𝐶𝑜𝑏. 𝑆𝑒𝑙𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 (ℎ𝑎𝑏) 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
 𝑥 100 

R4 

Taxa de recuperação de recicláveis (%) 

 

𝐶𝑜𝑏. 𝑆𝑒𝑙𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑖𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙á𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙á𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Metas Estabelecidas para os Indicadores 

Para os indicadores propostos na Tabela 69, foram estabelecidas metas 

progressivas ao longo do horizonte de planejamento conforme apresentado na 

Tabela 70. 
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Tabela 70 – Metas para os indicadores ao longo do horizonte de planejamento. 

Indicador 
2019 

Imediato 

2024 

Curto 

2030 

Médio 

2038 

Longo 

R1 - Geração per capita (kg/hab.dia) 0,65 0,65 0,65 0,65 

R2 - Taxa de cobertura da coleta domiciliar de resíduos 
no município (%) 

99,33 100 100 100 

R3 - Taxa de cobertura da coleta seletiva de resíduos 
no município (%) 

5 10 30 80 

R4 - Taxa de recuperação de recicláveis (%) 10 18 20 25 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

8.4. Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

8.4.1. Objetivos Gerais e Específicos 

Objetivo Geral 

Universalizar os serviços de drenagem e manejo de águas pluviais com 

regularidade, continuidade e funcionalidade visando evitar alagamentos, enchentes 

e inundações no município; e garantir a adequada coleta e destinação das águas 

pluviais e o controle de erosões. 

Objetivos Específicos 

 Desenvolvimento da gestão pública, com reestruturação e capacitação, 

provendo recursos técnicos, materiais e operacionais necessários com 

programa de capacitação técnica do corpo técnico municipal; 

 Estabelecer legislação e fiscalização para garantir o adequado controle 

de águas pluviais em edificações privadas; 

 Estabelecer programas de educação ambiental para limpeza urbana e 

drenagem de águas pluviais. 

 Controlar o escoamento de água nos pontos de lançamento das 

galerias pluviais evitando a ocorrência de processos erosivos;  

 Estabelecer serviços de manutenção periódica do sistema de 

microdrenagem urbana. 
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8.4.2. Metas 

As metas foram estabelecidas de forma a atender os objetivos específicos e 

foram divididas em metas institucionais e metas operacionais. Estas são 

apresentadas na sequência.  

Metas Institucionais 

 Capacitar a equipe técnica da prefeitura a exigir projetos de 

drenagem urbana para novos loteamentos, novas ruas e demais 

estabelecimentos que se verificar necessário. 

A administração pública deve investir, conforme Plano Plurianual, no 

treinamento da equipe técnica no que diz respeito sobre drenagem urbana e manejo 

de águas pluviais. Desta maneira, a equipe técnica estará capacitada para a 

exigência de projetos de drenagem urbana para novos loteamentos, aprimorando a 

gestão destes serviços. 

 Realizar cadastramento da malha viária do município e sistemas 

de microdrenagem das áreas urbanas do município. 

O cadastro do arruamento e sistemas de microdrenagem visa manter 

atualizadas as informações de pavimentação para auxiliar na execução de novas 

obras e projetos, bem como atualizar o Sistema de Informação Geográfica (SIG) do 

município, para melhor apoio à tomada de decisão e ao gerenciamento de 

infraestruturas municipais. 

 Adequar e regulamentar legislação municipal referente ao manejo 

de águas pluviais e drenagem urbana, incluindo a exigência de 

projetos de drenagem para novos loteamentos e coeficiente 

mínimo de permeabilidade. 

Para garantir a adequação de novos loteamentos e novos empreendimentos 

aos sistemas de microdrenagem já existentes no município, sugere-se à equipe 

técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura desenvolver um projeto de lei e 
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enviar à Câmara Municipal de Vereadores para aprovação e publicação no Diário 

Oficial do município. 

Metas Operacionais 

 Ampliar a pavimentação, meio fios e sarjetas nas vias de toda a 

área urbana do município. 

Faltam investimentos na pavimentação no município, bem como a 

implementação de galerias e redes de drenagem. A ampliação da pavimentação nas 

áreas urbanas pode ser realizada por meio de licitação e contratos com construtoras 

especializadas. 

 Instalar mecanismos de microdrenagem. 

É necessária a instalação de mecanismos de microdrenagem e de caixas de 

captação e amortecimento para o controle de vazão nas áreas de ocorrência de 

alagamentos.  

8.4.3. Indicadores 

Para o monitoramento das metas operacionais quantitativas foram definidos 6 

indicadores. Estes são apresentados nana Tabela 71. 

Tabela 71 – Indicadores para os serviços de drenagem e manejo de águas pluviais. 

Indicador Descrição do indicador 

D1 

Vias Pavimentadas (%) 

  

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑠 =
𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑘𝑚)

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑎 á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎
 × 100 

 

D2 

Rede de drenagem existente (%) 

  

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 =
𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 × 100 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 
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Metas Estabelecidas para os Indicadores 

Para os indicadores propostos acima foram estabelecidas metas progressivas 

ao longo do horizonte de planejamento conforme apresentado na Tabela 72. 

Tabela 72 – Metas para os indicadores ao longo do horizonte de planejamento. 

Indicador 
2019 

Imediato 

2024 

Curto 

2030 

Médio 

2038 

Longo 

D1 - Vias pavimentadas (%) na sede municipal 5% 25% 50% 100% 

D2 - Rede de drenagem existente (% das vias 
pavimentas) na sede municipal 

5% 25% 50% 100% 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 
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9. PREVISÃO DE EVENTOS DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Na continuidade do delineamento de medidas de controle e monitoramento, 

está o planejamento de ações para situações de emergência e contingência, ou 

seja, situações, resultantes de eventos anormais ou adversos, que desestabilizam a 

continuidade do fornecimento de serviços específicos, neste caso, de serviços de 

saneamento básico. É importante destacar que o delineamento desse tipo de ações 

remete à atuação dos responsáveis imediatamente após o registro do início da 

ocorrência do evento danoso.  

Essas ações são realizadas em situações onde não foi possível conter a 

ocorrência de tal evento, mesmo utilizando todos os meios possíveis de prevenção, 

ou ainda em situações de eventos excepcionais não previstos que atingem os 

sistemas de saneamento básico do município, tais como, falhas nos sistemas 

operacionais, riscos de contaminação, acidentes, danos à população, entre outros. 

Salienta-se que ações para emergências e contingências são definidas na Lei 

Nacional do Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007) como uma das atividades de 

planejamento. Estas têm como base o diagnóstico da situação dos serviços de 

saneamento básico no município, além dos objetivos, metas, programas e ações 

estabelecidas no PMSB a fim de garantir a universalização dos serviços.  

Vale destacar também, que a execução de práticas preventivas auxilia na 

antecipação de fatos, impactando diretamente na redução de custos de reparação, 

bem como na diminuição dos impactos à população. Dessa forma, para os eixos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, são necessárias ações rotineiras 

de manutenção preventiva programada dos equipamentos de adução, elevação, 

tratamento e distribuição, a sinalização vertical das linhas de condução de fluido e a 

execução de simulação de atuação durante eventos danosos. Já para os serviços de 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos enfatiza-se a necessidade de 
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manutenção preventiva programada nos veículos e equipamentos utilizados, bem 

como o monitoramento da área de disposição final de resíduos, evitando 

contaminações das áreas circunvizinhas e do lençol freático. Para os serviços de 

drenagem urbana e manejo das águas pluviais observa-se a necessidade de atuar 

com a manutenção preventiva programada das sarjetas e também da pavimentação 

das áreas urbanas do município. 

Para a definição das ações para emergências e contingências no município 

de Marituba foram analisadas as atuais infraestruturas de saneamento básico 

existentes, seus prestadores de serviço, e os desafios já vivenciados pelo município. 

Em especial, foram estabelecidos os Planos de Racionamento e Atendimento 

a Aumentos de Demanda Temporária do Abastecimento de Água Potável. Além das 

possíveis ocorrências, também foram identificados os respectivos agentes para a 

atuação em casos de emergência e contingência; estes nos âmbitos municipal, 

estadual e federal. 

Com base no exposto acima, foram estabelecidas as regras de atendimento e 

funcionamento operacional para a situação crítica na prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico. Na Figura 32 é apresentado um esquema 

metodológico detalhado do que foi descrito anteriormente.  
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Figura 32 – Fluxograma da metodologia de definição de ações para contingência e 
emergência para o PMSB de Marituba. 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

9.1. Plano de Emergência e Contingência 

Os Planos de Contingência e Emergência tem como finalidade descrever 

diretrizes e medidas a serem tomadas em casos de anomalias na prestação dos 

serviços de saneamento básico. Desta forma, a operação dos serviços de 

saneamento básico é mantida em condições normais de funcionamento. Assim, as 

anomalias mais comuns possíveis de ocorrer, bem como as medidas de 

contingência e emergência a serem utilizadas pela administração pública no 

enfrentamento de situações atípicas, foram divididas por eixo – abastecimento de 
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água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 

e drenagem e manejo de águas pluviais.  

Para cada medida de contingência e emergência sugerida como ação 

corretiva da anomalia (evento danoso), deve ser realizado um procedimento base. 

Este procedimento é apresentado na Figura 33.  

 

Figura 33 – Processo base para atuação em eventos danosos aos sistemas de 
saneamento básico. 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

O processo se inicia com a identificação do evento danoso, o qual deve ser 

cadastrado, avaliado e classificado. Os eventos danosos identificados podem ser 

classificados conforme o seu estado de alerta: situação anormal, situação de perigo, 

e situação de emergência (VIEIRA et al., 2005). A Figura 34 apresenta as definições 

para cada estado de alerta.  
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Figura 34 – Estados de alerta de emergência. 

Fonte: Vieira et al. (2005). 

Assim, pode-se comunicar e orientar a população afetada sobre o ocorrido, 

além de comunicar os entes responsáveis envolvidos no processo onde a anomalia 

foi identificada. Após a comunicação ser realizada, pode-se dar início ao 

planejamento e execução das ações planejadas classificadas como medidas de 

contingência e emergência. Estas devem ser executadas até que o problema seja 

resolvido. Após o problema ser solucionado, devem ser realizadas as ações de: 

registro de encerramento dos trabalhos, comunicação à população afetada, 

desmobilização das equipes envolvidas, e avaliação e inclusão das lições 

aprendidas como revisão do Plano de Emergência e Contingência. Além disso, 

observa-se, a partir da Figura 33, que a intenção é de que à medida que eventos 

novos aconteçam, eles passem a gerar incorporações nas rotinas de prevenção, o 

que reduz a probabilidade de novas ocorrências. 

A seguir são apresentados, detalhadamente, os componentes das ações de 

emergência e contingência para anomalias possíveis de ocorrer durante o horizonte 

de planejamento deste PMSB. Salienta-se que as ações detalhadas suprem 

demandas das anomalias em três níveis de alerta, e não necessariamente todas 
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serão usadas, mas caso seja necessário, o exposto consegue suprir a demanda do 

município.  

9.1.1. Serviços de Abastecimento de Água Potável 

Como apresentado no Produto 3 (Diagnóstico), de acordo com dados de 2017 

do SNIS, apenas 21,9% da população urbana são abastecidas com água pela rede 

de distribuição da COSANPA e da Prefeitura, sendo que o consumo médio é de 

120,67 litros/habitante/dia. De forma geral, todos os bairros possuem problemas com 

abastecimento de água, porém aqueles que não são abastecidos pela COSANPA 

sofrem a falta de qualidade de água. 

Salienta-se também que as perdas na rede de distribuição podem afetar a 

população durante horários de pico. De acordo com dados da COSANPA (2017) as 

perdas são de 44,96%.  

Baseado no apresentado acima foram listadas as anomalias que já ocorreram 

e/ou podem ocorrer, desde a captação de água bruta, passando pelo tratamento, 

reservação até a distribuição. As situações incluem: 

 Redução da disponibilidade hídrica dos mananciais de captação por 

período prolongado de estiagem regional com a baixa do nível de água 

para captação; 

 Danos à estrutura unitária de captação por alta vazão durante período 

de cheia nos mananciais; 

 Aumento da demanda de água em curto período de tempo por 

aumento das perdas na distribuição ou rompimento das linhas de 

adução e distribuição; 

 Ampliação do consumo nos horários de pico por fatores climáticos 

(aumento excessivo da temperatura), mudança comportamental da 

população, mau uso da água com atividades de geração de 

desperdício de água, como lavagens de calçadas e veículos, ligações 

clandestinas e instalação de atividades econômicas de elevado 

consumo de água; 
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 Contaminação de águas superficiais e/ou subterrâneas por substâncias 

químicas e/ou patógenas por poluição difusa ou pontual; 

 Interrupção do fornecimento de energia elétrica no sistema de 

abastecimento de água por queda do sistema, acidente na rede ou 

intempéries climáticas; 

 Rompimento de linhas adutoras e de distribuição por escavações sem 

conhecimento da rede, acidente, vandalismo ou intervenção para 

ligação clandestina; 

 Danos às estruturas das elevatórias e dos reservatórios de água por 

vandalismo, sinistro, acidente com veículos e intempéries climáticas;  

 Atos de vandalismo contra o patrimônio público; e 

 Sinistros que reduzam ou tornem inoperante alguma estrutura unitária. 

Os detalhamentos das medidas de contingência são apresentados na Tabela 

73. 
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Tabela 73 – Medidas de emergência e contingência para o eixo de serviços de abastecimento de água potável. 

Anomalias Medidas de contingência 

Redução da disponibilidade hídrica dos mananciais 
de captação por período prolongado de estiagem 
regional com a baixa do nível de água para captação 

 Comunicação e orientação à população; 

 Intensificação da operação carro-pipa a fim de manter o nível mínimo das localidades 
dependentes dessa fonte; 

 Interrupções seletivas no abastecimento de água para a população, garantindo prioridade para 
serviços essenciais de saúde, mas com a garantia que toda a população seja atendida; 

 Estabelecer limite de consumo e tarifação adicional por exceder o limite, por meio de instrumento 
legal, por sistema de abastecimento de água, caso haja estabelecimento de racionamento por 
estiagem ou avaria no sistema; 

 Intensificação dos trabalhos de controle de perdas na distribuição d’água e redução de ligações 
irregulares; 

 Comunicação com a Defesa Civil, Secretarias Municipais e Estaduais para acompanhamento e 
acesso a recursos específicos, por meio de Decreto de Situação de Emergência, para reforço de 
contingência de abastecimento de água por carro-pipa, construção de barragens e captação de 
águas subterrâneas entre outros serviços necessários à população para garantia da manutenção 
do abastecimento mínimo no município. 

Aumento da demanda de água em curto período de 
tempo por aumento das perdas na distribuição ou 
rompimento das linhas de adução e distribuição; 
 

Ampliação do consumo nos horários de pico por 
fatores climáticos (aumento excessivo da 
temperatura), mudança comportamental da 
população, mau uso da água com atividades de 
geração de desperdício de água, como lavagens de 
calçadas e veículos, ligações clandestinas e 
instalação de atividades econômicas de elevado 
consumo de água 

 Monitoramento e mapeamento de pressões na rede de distribuição; 

 Instalação na rede de válvulas de redução de pressões excessivas e de bombeamento (booster) 
para os casos de pressão insuficiente; 

 Investigação de vazamentos visíveis e ocultos; 

 Substituição de trechos de adutoras ou rede com problemas operacionais; 

 Realizar, se necessário, aditivo de controle para intensificação ou contratação de serviços 
emergenciais de abastecimento de água; 

 Criação de equipes de combate a fraudes, como desvio à medição, por exemplo; 

 Solicitação de redução ou interrupção das atividades geradoras de desperdício de água; 

 Controle programado do consumo de atividades econômicas para garantir a uso para fins 
potáveis. 

Interrupção do fornecimento de energia elétrica no 
sistema de abastecimento de água por queda do 
sistema, acidente na rede ou intempéries climáticas 

 Comunicação e orientação à população; 

 Acionar Companhia de Abastecimento de Energia Elétrica para obter informação sobre o motivo 
da ocorrência, prazo de reestabelecimento do sistema e execução de medidas emergenciais de 
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Anomalias Medidas de contingência 

fornecimento de energia; 

 Interrupções seletivas no abastecimento d’água, garantindo prioridade para serviços essenciais de 
saúde, mas com a garantia que toda a população seja atendida. 

Danos à estrutura unitária de captação por alta 
vazão durante período de cheia nos mananciais 

 Comunicação e orientação à população; 

 Execução de reparos das instalações danificadas e troca de equipamentos se necessário; 

 Durante os reparos, realização de interrupções seletivas no abastecimento d’água, garantindo 
prioridade para serviços essenciais de saúde, mas com a garantia que toda a população seja 
atendida. 

Contaminação de águas subterrâneas por 
substâncias químicas e/ou patógenas por poluição 
difusa ou pontual 

 Interrupção do abastecimento; 

 Comunicação e orientação à população; 

 Comunicação com autoridades e Polícia local, Defesa Civil, além de órgãos de controle ambiental; 

 Reordenamento da logística de abastecimento da população envolvida, garantindo o atendimento 
a serviços essenciais e às necessidades básicas dos moradores; 

 Monitoramento da despoluição; 

 Caso inviável a continuação do abastecimento por àquela fonte, providenciar documentos 
necessários para solicitar a outorga de captação de água de outro ponto. 

Rompimento de linhas adutoras e de distribuição por 
escavações sem conhecimento da rede, acidente, 
vandalismo ou intervenção para ligação clandestina 
 

Danos às estruturas das elevatórias e dos 
reservatórios de água por vandalismo, sinistro, 
acidente com veículos e intempéries climáticas 
 

Atos de vandalismo contra o patrimônio público 
 

Sinistro que reduzam ou tornem inoperante alguma 
estrutura unitária 

 Comunicação e orientação à população; 

 Comunicação às equipes de reparos de emergência; 

 Execução de reparos nas instalações danificadas e troca de equipamentos se necessário; 

 Interrupções seletivas no abastecimento d’água, garantindo prioridade para serviços essenciais de 
saúde, mas com a garantia que toda a população seja atendida; 

 Comunicação com autoridades e Polícia local e Defesa Civil. 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 
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9.1.2. Serviços de Esgotamento Sanitário 

Em Marituba somente alguns conjuntos residenciais e condomínios fechados 

possuem a coleta de esgoto.  De modo geral, segundo dados do SNIS de 2017, 

14,31% da população municipal possui atendimento por sistema de coleta e 

tratamento de esgoto sanitário.  

Nas edificações que não são atendidas pela rede coletora, o lançamento de 

esgoto é realizado em fossas rudimentares, valas, a céu aberto, sistema de 

tratamento unitário incompleto, sem fossa ou sumidouro ou filtro, e ainda foi 

verificada a existência de esgoto à céu aberto pelo extravasamento de fossa.  

Baseado no exposto acima, extensivo aos sistemas futuros e atualmente em 

operação, foram listadas as anomalias que já ocorreram e/ou podem ocorrer, tanto 

para o sistema coletivo quanto para as soluções individuais. As situações são: 

 Desmoronamento de fossas por profundidade inadequada somado a 

inexistência de estrutura ou estrutura subdimensionada; 

 Extravasamento de fossas por subdimensionamento, selamento das 

superfícies internas (colmatação) ou entupimento das saídas; 

 Empoçamentos de esgoto doméstico a céu aberto por lançamento 

direto das edificações na superfície do solo; 

 Contaminação do lençol freático por lançamento de esgoto doméstico 

em latrinas, valas ou fossas rudimentares; 

 Contaminação de águas superficiais e/ou subterrâneas por lançamento 

de esgoto doméstico direto das edificações até o corpo hídrico (lago ou 

rio); 

 Extravasamento de esgoto da rede pública invadindo as casas ou vias 

por obstrução da rede por acúmulo de gordura e resíduos sólidos, 

fechamento por rompimento ou esmagamento na rede de esgoto, 

ocorrência de inundação localizada por intempérie ou vazamento da 

rede ou adutora de água tratada; 
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 Extravasamento de estrutura unitária do sistema de tratamento de 

esgoto por obstrução do gradeamento, assoreamento de lagoa ou 

obstrução de emissário; 

 Falha nos equipamentos da elevatória por quebra, vandalismo ou falta 

de energia; 

 Interrupção do fornecimento de energia elétrica por queda do sistema, 

acidente na rede ou intempéries climáticas;  

 Rompimento ou quebra das tubulações de esgoto bruto e pós ETE por 

escavações sem conhecimento da rede, acidentalmente ou por 

vandalismo; 

 Atos de vandalismo contra o patrimônio público; 

 Sinistros que reduzam ou tornem inoperante alguma estrutura unitária. 

Os detalhamentos das medidas de contingência são exibidos na Tabela 74. 
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Tabela 74 – Medidas de emergência e contingência para o eixo de serviços de esgotamento sanitário. 

Anomalias Medidas de contingência 

Desmoronamento de fossas por profundidade 
inadequada somado a inexistência de estrutura ou 
estrutura subdimensionada 
 
Extravasamento de fossas por subdimensionamento, 
selamento das superfícies internas (colmatação) ou 
entupimento das saídas 

 Comunicação e orientação às famílias residentes no entorno do evento pela Secretaria de Saúde, 
Defesa Civil ou Departamento responsável na prefeitura; 

 Isolamento do local; 

 Avaliação da instabilidade pela Defesa Civil e/ou Departamento responsável na prefeitura; 

 Encerramento da fossa: esvaziamento do esgoto contido e preenchimento com camadas de terra e 
cal; 

 Construção de fossa séptica e filtro biológico seguido de infiltração ou filtração de acordo com a 
ABNT NBR 7229/1992 ou outra solução ambientalmente adequada nas edificações onde há 
lançamento de esgoto em fossa rudimentar ou vala. 

Empoçamento de esgoto doméstico à céu aberto por 
lançamento direto das edificações na superfície do solo 

 Comunicação e orientação às famílias residentes no entorno do evento pela Secretaria de Saúde, 
Defesa Civil ou Departamento responsável na prefeitura; 

 Isolamento do local; 

 Drenagem do efluente exposto; 

 Construção de fossa séptica e filtro biológico seguido de infiltração ou filtração de acordo com a 
ABNT NBR 7229/1992 ou outra solução ambientalmente adequada nas edificações onde há 
lançamento de esgoto em fossa rudimentar ou vala. 

Contaminação do lençol freático por lançamento de 
esgoto doméstico em latrinas, valas ou fossas 
rudimentares. 

 Comunicação e orientação pela Secretaria de Saúde, Defesa Civil ou Departamento responsável 
na prefeitura às famílias que consomem água captada do manancial subterrâneo alvo da 
contaminação; 

 Encerramento da captação e distribuição da fonte em específico até o reestabelecimento dos 
padrões mínimos de qualidade; 

 Visita da Vigilância Sanitária às moradias da microbacia de recarga do manancial superficial para 
verificar não conformidades; 

 Encerramento das soluções individuais fora dos padrões exigidos pela ABNT NBR 7229/1992: 
esvaziamento do esgoto contido e preenchimento com camadas de terra e cal; 

 Construção de fossa séptica e filtro biológico seguido de infiltração ou filtração de acordo com a 
ABNT NBR 7229/1992 ou outra solução ambientalmente adequada nas edificações onde há 
lançamento de esgoto em fossa rudimentar ou vala. 

Contaminação de águas superficiais por lançamento de  Comunicação e orientação pela Secretaria de Saúde, Defesa Civil ou Departamento responsável 
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Anomalias Medidas de contingência 

esgoto doméstico direto das edificações até o corpo 
hídrico (lago ou rio) 

na prefeitura às famílias que consomem água captada do manancial superficial alvo da 
contaminação; 

 Comunicação e orientação pela Secretaria de Saúde, Defesa Civil ou Departamento responsável 
na prefeitura quanto a proliferação de doenças, mortandade de fauna aquática e possibilidade de 
eutrofização; 

 Encerramento da captação e distribuição da fonte em específico até o reestabelecimento dos 
padrões mínimos de qualidade; 

 Visita da Vigilância Sanitária às moradias próximas para verificar não conformidades; 

 Encerramento dos lançamentos em águas superficiais com retirada dos encanamentos de 
condução do efluente doméstico; 

 Construção de fossa séptica e filtro biológico seguido de infiltração ou filtração de acordo com a 
ABNT NBR 7229/1992 ou outra solução ambientalmente adequada nas edificações onde há 
lançamento de esgoto em águas superficiais. 

Obstrução nas tubulações por resíduos sólidos 
descartados na rede de esgoto, por acúmulo de gordura 
na rede ou rompimento ou quebra de tubulações de 
esgoto 
 
Extravasamento de esgoto da rede pública invadindo as 
casas ou vias por obstrução da rede por acúmulo de 
gordura e resíduos sólidos, fechamento por rompimento 
ou esmagamento na rede de esgoto, ocorrência de 
inundação localizada por intempérie ou vazamento da 
rede ou adutora de água tratada 

 Mobilização de equipe da COSANPA para identificação de pontos de obstrução na rede coletora; 

 Limpeza e desinfecção das áreas externas em contato com esgoto doméstico; 

 Reparo ou substituição das tubulações danificadas; 

 Acompanhamento pela Secretaria de Saúde das condições de saúde das famílias atingidas; 

 Orientação às famílias quanto às formas de entupimento de rede coletora de esgoto. 

Obstrução nas tubulações por resíduos sólidos 
descartados na rede de esgoto, por acúmulo de gordura 
na rede ou rompimento ou quebra de tubulações de 
esgoto.  
 
Extravasamento de estrutura unitária do sistema de 
tratamento de esgoto por obstrução do gradeamento, 
assoreamento de lagoa ou obstrução de emissário. 

 Mobilização de equipe da COSANPA para identificação das causas do extravasamento; 

 Promoção da sucção/dragagem e limpeza da área afetada; 

 Isolamento da área afetada; 

 Limpeza e remediação da área que teve contato direto com o efluente sanitário. 
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Anomalias Medidas de contingência 

Falha nos equipamentos da elevatória por quebra, 
vandalismo ou falta de energia. 
 
Interrupção do fornecimento de energia elétrica para o 
sistema por queda do sistema, acidente na rede ou 
intempéries climáticas. 

 Comunicação e orientação à população; 

 Instalação de sistemas emergenciais de controle e de armazenamento do esgoto extravasado; 

 Execução de reparos das instalações danificadas e troca de equipamentos se necessário; 

 Limpeza e desinfecção das áreas em contato com esgoto doméstico em casos de extravasamento 
na rede coletora; 

 Acionar Companhia de Abastecimento de Energia Elétrica para obter informação sobre o motivo da 
ocorrência, prazo de reestabelecimento do sistema e execução de medidas emergenciais de 
fornecimento de energia. 

Rompimento ou quebra das tubulações de esgoto bruto e 
pós ETE por escavações sem conhecimento da rede, 
acidentalmente ou por vandalismo. 
 
Atos de vandalismo contra o patrimônio público 
 
Sinistro que reduzam ou tornem inoperante alguma 
estrutura unitária 

 Comunicação e orientação à população; 

 Mobilização de equipe da COSANPA para identificação e medidas corretivas de pontos de avaria 
na rede coletora; 

 Isolamento da área atingida; 

 Instalação de sistemas emergenciais de controle e de armazenamento do esgoto extravasado; 

 Execução de reparos nas instalações danificadas e troca de equipamentos se necessário; 

 Acompanhamento pela Secretaria de Saúde das condições de saúde das famílias atingidas; 

 Comunicação com autoridades e Polícia local e Defesa Civil. 
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 
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9.1.3. Serviços de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos 

O diagnóstico dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

(Produto 3) apontou que a coleta de resíduos domiciliares atende 99,3% da população, 

além disso não existe sistema de coleta seletiva. Neste contexto, dentre os programas e 

ações que serão sugeridos, está o estabelecimento da coleta seletiva de resíduos. Desta 

forma, as anomalias que podem ocorrer são as seguintes: 

 Paralisação nos serviços de coleta de resíduos domiciliares: a 

paralisação pode se dar por greve dos funcionários envolvidos nos serviços, 

defeitos nos veículos de coleta, quebra de contrato com a empresa 

responsável, eventos climáticos extremos como chuvas intensas impedindo 

a realização dos serviços, ou paralisação do aterro sanitário impedindo o 

envio dos resíduos para destinação final;  

 Vandalismo aos locais de acondicionamento de resíduos, ecopontos e 

contentores de resíduos: caso o município adote a estação de transbordo, 

esta pode vir a ser vandalizada – pode ocorrer roubo de equipamentos, 

como fios, cabos e baterias, materiais essenciais para a sua operação. O 

mesmo pode ocorrer com ecopontos a serem disponibilizados no município 

e nos contentores para acondicionamento de resíduos; 

 Limitações das áreas de disposição final de resíduos: a área de 
disposição final pode ter sua operação interrompida devido ao vazamento de 
chorume, greve de funcionários, vandalismo na área do aterro ou quebra de 
contrato com a empresa responsável pela operação do aterro sanitário; 

 Interrupção e/ou descontinuidade dos serviços de coleta, transporte e 

destinação final de resíduos: a interrupção desse serviço poderá ocorrer 

pela quebra de contrato da empresa responsável pela coleta, transporte e 

destinação final dos resíduos ou pela impossibilidade de acessar os locais 

de coleta devido a eventos climáticos extremos; 

 Vazamento de chorume: pode ocorrer em função de eventos climáticos ou 

de falhas nas estruturas de coleta e no sistema de tratamento do efluente no 

aterro sanitário; e 

 Descarte de resíduos em locais inapropriados: descarte de resíduos em 

locais impróprios pela população devido à falta de conscientização 

ambiental.  

Os detalhamentos das medidas de contingência são exibidos na Tabela 75. 
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Tabela 75 – Medidas de contingência relacionadas aos serviços de limpeza urbana e manejo dos 
resíduos sólidos. 

Anomalias Medidas de contingência 

Paralisação nos serviços de 
coleta de resíduos 
domiciliares, devido à falta 
de pessoal e/ou falta de 
equipamentos 

 Contratação de pessoal em regime extraordinário; 

 Manutenção dos equipamentos existentes e/ou compra de 
equipamentos novos; 

 Alteração na programação de serviços;  

 Contratação emergencial de empresas terceirizadas;  

 Se necessário, informar à população sobre a interrupção da coleta; para 
que não deposite resíduos nas ruas.  

Paralisação nos serviços de 
coleta de resíduos 
domiciliares devido a 
eventos climáticos 

 Realização de mutirão para a efetivação dos serviços; 

 Alteração na programação de serviços. 

Vandalismo aos locais de 
acondicionamento de 
resíduos 

 Execução de reparos nas instalações danificadas;  

 Informar à população sobre a necessidade de manter os locais de 
acondicionamento de resíduos devidamente equipados. 

Limitações das áreas de 
disposição final de 
resíduos e/ou problemas 
para o recebimento e 
disposição final 

 Instalações emergenciais de recebimento e armazenamento de 
resíduos sólidos; 

 Comunicação aos órgãos de controle ambiental; 

 Implantação de Planos de recuperação e monitoramento das áreas 
degradadas; 

 Paralização temporária do serviço de coleta. 

Interrupção e/ou 
descontinuidade dos 
serviços de coleta, 
transporte e destinação final 
de resíduos de serviços de 
saúde 

 Instalações emergenciais de recebimento e armazenamento de 
resíduos de serviços de saúde (RSS); 

 Contratação emergencial de empresas terceirizadas. 

Vazamento de chorume 

 Estancar o vazamento; 

 Comunicação aos órgãos de controle ambiental; 

 Implantação de planos de recuperação de águas degradadas. 

Descarte de resíduos em 
locais inapropriados 

 Ampliação das ações de educação ambiental no município; 

 Realizar ações de limpeza da área com descarte inadequado de 
resíduos; 

 Ampliar o monitoramento e fiscalização no município. 
Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

9.1.4. Serviços de Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais 

Em Marituba não existem galerias de drenagem de águas pluviais, e todo o 

escoamento é realizado superficialmente ou pra valas de drenagem. As poucas vias 

pavimentadas direcionam o fluxo de água para os fundos de vale.  

Foram relatadas ocorrências de enchentes, inundações e alagamentos no 

município em eventos de chuva que extrapolam a capacidade de escoamento superficial. 
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Como não existem galerias de drenagem, as águas se acumulam nos pontos mais baixos 

causando alagamentos. 

Desta forma, as anomalias que podem ocorrer, tanto na sede municipal quanto no 

distrito, são as seguintes: 

 Enchentes (alagamentos generalizados): pode ocorrer precipitação acima da 

capacidade de escoamento. A falta de equipamentos de dissipação de 

energia também pode contribuir com a erosão e o assoreamento dos corpos 

hídricos; e 

 Alagamentos localizados: o município não possui galerias de drenagem e 

nem previsão de instalação, desta forma eventos extremos podem 

comprometer a capacidade de escoamento superficial causando 

alagamento. 

Nesse contexto, o detalhamento das medidas de contingência são apresentados na 

Tabela 76. 

Tabela 76 – Medidas de contingência relacionadas aos serviços de drenagem urbana e manejo 
das águas pluviais. 

Anomalias Medidas de contingência 

Enchente 
(alagamentos 
generalizados) 

 Acionamento do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil; 

 Manutenção dos equipamentos;  

 Informar o órgão ambiental competente e/ou Vigilância Sanitária; 

 Comunicar o setor de assistência social para que sejam mobilizadas as 
equipes necessárias e a formação dos abrigos.  

Alagamento 
localizado 

 Isolamento do tráfego na área atingida; 

 Informar o órgão ambiental competente e/ou Vigilância Sanitária para 
verificar a existência de risco à população (danos a edificações, vias, 
risco de propagação de doenças, etc.). 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

9.2.  Agentes Envolvidos para Atuação em Casos de Emergências e 
Contingências 

Para um melhor direcionamento das medidas de contingência e emergência 

propostas, esta seção apresenta os principais agentes envolvidos neste processo – estes 

podem ser de nível municipal, estadual ou federal; esta hierarquização deve-se às suas 

competências e de acordo com o evento danoso ocorrido. Definido o âmbito de ação de 

cada agente envolvido, evita-se desperdício de esforços necessários nos processos 
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decisórios. Dentre os agentes, a nível municipal encontram-se a Prefeitura Municipal, 

empresas prestadoras de serviços e órgãos públicos. 

 Prefeitura Municipal de Marituba 

A Prefeitura Municipal de Marituba (administração pública, departamentos e 

secretarias) é agente, a nível municipal, nos Planos de Contingência e Emergência, em 

situações onde seus funcionários sejam responsáveis pelo procedimento em execução.  

 Prestadoras de Serviços 

As empresas prestadoras de serviços podem vir a ser contratadas pela Prefeitura 

Municipal de Marituba para a terceirização de serviços. Estes são agentes envolvidos no 

plano, pois, mediante processo licitatório, contrato de concessão e/ou parcerias, se 

responsabilizam pela execução de processos e serviços prestados dispostos como objeto 

do contrato. Além das prestadoras de serviços em regime normal, estas também podem 

ser agentes envolvidos em regime de emergência. Desde que legalmente justificada a 

necessidade de contratação, empresas podem ser contratadas em caráter de urgência 

geralmente por um período de curta duração. 

 Órgãos Públicos 

Órgãos públicos também podem ser constituídos como agentes envolvidos no 

Plano de Contingência e Emergência quando sua mobilização é necessária para a 

realização de medidas para controlar e/ou mitigar os impactos causados. São agentes 

envolvidos, neste sentido, por exemplo, bombeiros.  

Além dos agentes municipais apresentados acima, a Secretaria Nacional de 

Proteção e Defesa Civil (SEDEC) incentiva a implantação de órgãos municipais 

responsáveis pela execução, coordenação e mobilização das ações de proteção e defesa 

civil no âmbito municipal. Além da elaboração de planos pelos órgãos do governo, é 

preciso que a população esteja organizada, preparada para os possíveis eventos 

danosos, e que participe das atividades de proteção e defesa civil no município. Desta 

forma, a própria população pode auxiliar o órgão municipal na execução das ações 

necessárias para mitigar os impactos causados pela ocorrência de um dano. A criação 
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deste órgão é importante para o conhecimento e identificação dos riscos de desastres no 

município, auxiliando assim na preparação da população e elaboração de planos 

específicos para a mitigação dos riscos e desastres, além de auxiliar nas ações de 

prevenção, resposta e recuperação de efeitos dos desastres ocorridos.  

9.3. Planos de Racionamento e Atendimentos de Demanda Temporária 

9.3.1. Possibilidade do Racionamento de Água e Medidas Mitigadoras 

O controle direto do consumo de água se dá pela existência de situações críticas 

de defasagem hídrica ou quando da existência de avarias ou anomalias nas diversas 

formas de abastecimento, necessitando de intermitências programadas até que se 

reestabeleça a condição de normalidade. De todo o modo, esses eventos ocorrem de 

maneira temporária e necessitam de uma série de medidas para controlar e não agravar a 

situação. 

Em Marituba, assim como já exposto, parte da população enfrenta situação crítica 

em termos de abastecimento de água. Tendo isso em vista, reforçam-se as medidas para 

organizar a gestão pública municipal, COSANPA, Defesa Civil e demais entes 

responsáveis, bem como a população em situação de racionamento de consumo de água: 

 Comunicação e orientação à população; 

 Interrupções seletivas na rede de abastecimento d’água para a área urbana, 

com prioridade para serviços essenciais de saúde, mas com a garantia que 

toda a população seja atendida; 

 Interrupção permanente de atividades não essenciais, como lavagem de 

vidraças e fachadas, calçadas, pisos, muros e veículos até que a situação 

de normalidade se reestabeleça, com estabelecimento de multa caso seja 

descumprida a medida; 

 Para a população atendida por sistema de abastecimento de água, 

estabelecer limite de consumo e tarifação adicional por exceder o limite, por 

meio de instrumento legal, caso haja estabelecimento de racionamento por 

estiagem ou avaria no sistema; e 
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 Comunicação com a Defesa Civil, Secretarias Municipais e Estaduais para 

acompanhamento e acesso a recursos específicos, por meio de Decreto de 

Situação de Emergência, para reforço de contingência de abastecimento de 

água por carro-pipa, construção de barragens subterrâneas entre outros 

serviços necessários à população para garantia da manutenção do 

abastecimento mínimo no município. 

9.3.2. Possibilidade de Aumento de Demanda Temporária e Medidas 
Mitigadoras 

Em Marituba o fator do aumento das perdas na distribuição de água potável afeta 

diretamente a necessidade de maior produção. 

Sendo assim, torna-se fundamental o monitoramento constante das estruturas de 

abastecimento de água, com atuação da COSANPA para controle permanente de perdas 

no sistema de distribuição. Destaca-se também a importância do mapeamento de novas 

possibilidades de captação, seja por poço profundo ou barragem subterrânea, com o 

objetivo de que, em períodos de maior exigência, esses locais sejam capazes de suprir a 

demanda necessária, bem como não possuam contaminação por fontes concentradas ou 

difusas. 

9.4. Regras de Atendimento e Funcionamento Operacional para Situação 
Crítica na Prestação de Serviços Públicos de Saneamento Básico  

A existência de eventos que desestabilizam o fornecimento de serviços de 

saneamento básico sejam por implicações naturais ou antrópicas, normalmente 

ocorrências imprevisíveis, acabam por extrapolar a capacidade operacional atuante, 

necessitando de organização de força-tarefa a fim de garantir a solução do problema no 

menor tempo possível. Por padrão, a responsabilidade do desenvolvimento de ações nas 

situações críticas é do prestador de serviço, porém a gestão pública (titular), e a entidade 

reguladora também devem trabalhar em conjunto, desde o planejamento até a execução 

dentro das possibilidades de cada parte, principalmente quando da necessidade do 

atendimento ou retirada de população de áreas críticas. 
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9.4.1. Regras Gerais dos Serviços de Abastecimento de Água Potável e 
Esgotamento Sanitário 

No decorrer de situações críticas a respeito dos serviços de abastecimento de água 

potável e esgotamento sanitário têm-se os seguintes regramentos a serem utilizados – 

pelo responsável, para a elaboração dos planos de ações para a operação necessária 

das situações críticas: 

 Comunicar a população a ordem de atendimento durante as interrupções 

seletivas (rodízio); 

 Solicitar redução ou interrupção de atividades geradoras de esgoto não 

essenciais (serviços de limpeza em geral); 

 Estabelecer canal de comunicação com a Defesa Civil para orientação e 

suporte ágil no atendimento às famílias e acesso a recursos emergenciais; 

 Realizar, se necessário, aditivo de controle para intensificação ou contratação 

de serviços emergenciais de abastecimento de água ou segregação de esgoto 

bruto, por exemplo; e 

 Realizar convênio com a concessionária de energia para priorização e 

agilização de reparos emergenciais quando acionada pelo responsável pela 

operação das ações emergenciais. 

9.4.2. Regras Gerais dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos 

Em relação aos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, têm-se 

os seguintes regramentos para a elaboração dos planos de ações necessárias para a 

operação das situações críticas:  

Quanto à gestão da manutenção e prevenção de acidentes: 

 Cadastrar equipamentos e instalações; 

 Realizar manutenção preventiva; 

 Realizar manutenção preventiva em equipamentos com situação crítica; 

 Realizar inspeções em equipamentos e veículos com periodicidade definida; 

e 

 Manter registro do histórico de atividades. 
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Quanto aos acidentes e imprevistos nas instalações: 

 Distinção de acidentes e imprevistos nas instalações; 

 Instrumentos formais de comunicação entre prestador, regulador, 

instituições, autoridades e Defesa Civil; 

 Meios e formas de comunicar a população; 

 Minutas de contratos em regime emergencial para a contratação de 

serviços; 

 Manter contatos de fornecedores de caminhões coletores, equipamentos e 

locação de mão de obra em listagem;  

 Formas alternativas para disposição de resíduos sólidos em locais 

legalizados; 

 Gerenciar riscos ambientais em conjunto com os agentes no âmbito 

municipal, estadual e federal, conforme necessário. 

9.4.3. Regras Gerais dos Serviços de Drenagem e Manejo das Águas 
Pluviais 

De forma similar, os seguintes regramentos devem ser utilizados para a elaboração 

dos planos de ação, por parte do responsável, para a operação das situações críticas dos 

serviços de drenagem urbana e manejos de águas pluviais são:  

Quanto à gestão da manutenção e prevenção de acidentes: 

 Cadastrar equipamentos e instalações; 

 Realizar manutenção preventiva; 

 Promover a limpeza das instalações e dos dispositivos de microdrenagem; e 

 Manter registro do histórico de atividades. 

Quanto aos acidentes e imprevistos nas instalações: 

 Distinção de acidentes e imprevistos nas instalações; 

 Instrumentos formais de comunicação entre prestador, regulador, 

instituições, autoridades e Defesa Civil; 

 Meios e formas de comunicar a população; 
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 Minutas de contratos em regime emergencial para a contratação de 

serviços; 

 Definição dos serviços padrão e seus preços unitários médios; e 

 Plano de apoio à população atingida. 
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10. ALTERNATIVAS DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

BÁSICO 

A Política Nacional de Saneamento Básico, Lei nº 11.445/2007, estabeleceu três 

possibilidade de prestação dos serviços públicos de saneamento básico: 

 Prestação direta; 

 Prestação indireta, mediante delegação por meio de concessão, permissão 
ou autorização; e 

 Gestão associada.  

Na prestação direta o município presta diretamente os serviços públicos, podendo 

ser realizada através da administração central, quando ocorre por meio de órgão da 

administração pública direta (Secretarias ou Departamentos), ou através da administração 

descentralizada que pode ocorrer através de autarquia, empresa pública, sociedade de 

economia mista ou fundação. 

A prestação indireta ocorre através da delegação, sempre por meio de licitação, na 

forma de concessão, permissão, autorização ou terceirização. Existem três alternativas de 

delegação que são consideradas viáveis para o setor: as concessões comuns, as por 

parcerias público-privadas (PPP) e os contratos de terceirização. 

Na concessão comum, a Administração delega a prestação das atividades para 

uma empresa privada e estatal. O poder concedente não paga ao particular pelo serviço, 

há uma relação direta entre a concessionária e o usuário, ou seja, não há despesa pública 

envolvida, o usuário é quem paga. 

Nas parcerias público-privadas (PPP) o Poder Público (Administração Pública) 

assume o papel de usuário, e paga pelo serviço. 
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No contrato simples de terceirização, ocorre simples contratação de um serviço por 

cada exercício financeiro. Não se exige investimento mínimo do particular, nem se vincula 

a remuneração ao desempenho. 

A Lei Federal nº 11.445/2007 prevê ainda a prestação dos serviços públicos de 

saneamento básico por meio de autorização pelo Poder Público, que são os casos de 

usuários organizados em cooperativas ou associações, desde que se limite a: 

determinado condomínio e localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por 

população de baixa renda, na qual outras formas de prestação apresentem custos de 

operação e manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários. 

A prestação de serviços por gestão associada pode ser instituída por meio de lei, 

por convênio de cooperação e por consórcios públicos celebrados entre os entes 

federados. O consórcio público é uma entidade, com personalidade jurídica própria, de 

direito público ou de direito privado, constituída por entes da federação, cujo objetivo é 

estabelecer cooperação federativa para a prestação associada de serviços públicos. 

Caso seja delegada a prestação dos serviços a um consórcio público, empresa 

estatal, pública ou de economia mista ou, ainda, a uma empresa privada, exige-se 

contrato em que estejam previstos os direitos e deveres da empresa contratada, dos 

usuários e do titular, ao invés de acordos, convênios ou termos de cooperação, os quais 

podem ser desfeitos a qualquer momento. O objetivo dos contratos é assegurar a 

estabilidade ou durabilidade especialmente nas mudanças de governo, garantindo assim 

o direito dos usuários e a melhoria no atendimento, assim como possibilitar a segurança 

jurídica para os investimentos necessários à universalização dos serviços (BRASIL, 

2011). 

A Lei Federal nº 11.445/2007 estabelece que os contratos para a prestação de 

serviços públicos de saneamento básico, mediante delegação sejam em regime de gestão 

associada (consórcio público ou convênio de cooperação) ou de concessão. No âmbito da 

política de saneamento básico, só serão válidos se forem definidas normas de regulação 

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

entidade de regulação e de fiscalização. Além disso, a Lei estabelece que o ente 
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regulador definido pelo titular deve possuir independência decisória, incluindo autonomia 

administrativa, orçamentária e financeira, transparência, tecnicidade, celeridade e 

objetividade das decisões, competindo-lhes editar normas relativas às dimensões técnica, 

econômica e social da prestação dos serviços (BRASIL, 2011). 

A Figura 35 ilustra como é realizada a gestão dos serviços de saneamento básico. 

O município é o titular dos serviços podendo delegar atribuições ou não. Dentre as 

atribuições indelegáveis pelo titular dos serviços de saneamento básico, ou seja, o 

município, está a formulação da Política Municipal de Saneamento Básico e a elaboração 

do Plano Municipal de Saneamento Básico. Ou seja, as políticas públicas municipais são 

de responsabilidade da administração pública municipal. Por outro lado, visando a gestão 

adequada dos serviços de saneamento básico, conforme a Lei Federal nº 11.445/2007, o 

município pode delegar a de regulação, fiscalização e prestação dos serviços, tanto em 

termos de manutenção quanto de operação. 

 

Figura 35 – Gestão dos serviços de saneamento básico. 

Fonte: LELIS, 2011. 
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Conforme as normas jurídicas pertinentes (Constituição Federal, Lei Federal nº 

11.107/2005 e Decreto nº 6.017/2007), o titular de um serviço pode celebrar, sem a 

necessidade de licitação, um contrato de programa com o consórcio público do qual 

participe, ou com autarquia ou empresa de outro ente da Federação (estado ou município) 

com o qual tenha celebrado convênio de cooperação. Neste contexto, em se tratando do 

saneamento, o município poderá contratar sem a licitação uma empresa estadual ou um 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de outro município (BRASIL, 2011). 

10.1. Demandas de Gestão 

Atualmente os serviços de abastecimento de água são prestados através de 

contrato de concessão com COSANPA (Companhia de Saneamento do Pará), a qual 

possui alguns sistemas com poço e tratamento de água. Este serviço também é prestado 

pela Prefeitura Municipal, através da SEIDUR (Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Desenvolvimento Urbano), no entanto, apenas com a distribuição da água, sem seu 

tratamento. 

Os serviços de esgotamento sanitários, em sua maioria, são sistemas individuais. 

No Município existem apenas 6 estações de tratamento de esgoto (ETE), localizadas em 

condomínios, de responsabilidade ou da Prefeitura Municipal ou da COSANPA. 

Os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo 

de águas pluviais são prestados através de administração direta centralizada, pela 

SEIDUR. 

Não existe integração entre os diversos serviços prestados, assim como não existe 

fiscalização sobre a prestação dos serviços concessionários. Desta forma, é necessário 

estabelecer estrutura pública responsável pelo planejamento, gestão, monitoramento e 

fiscalização dos serviços de saneamento básico no município objetivando a melhoria dos 

serviços e a otimização dos recursos e de mão de obra. 
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10.1.1. Adequação de Estrutura Administrativa Existente 

O Poder Público Municipal poderá optar pela adequação de uma Secretaria 

Municipal já existente ou ainda estabelecer uma autarquia ou empresa pública para a 

prestação direta descentralizada dos serviços. A partir da definição da estrutura de gestão 

deverá ser realizada a contratação de equipe técnica e o deslocamento de funcionários 

públicos de outros setores para a operacionalização dos serviços, para que a secretaria 

possa contar com recursos necessários para a execução das suas atividades, 

Esta estrutura será responsável pela implementação do Plano Municipal de 

Saneamento Básico – PMSB, executando os serviços sob responsabilidade direta do 

poder público municipal e realizando a fiscalização e monitoramento dos serviços sob 

administração indireta. Também será responsável pelas revisões do PMSB. 

Ficará sob sua responsabilidade a alimentação e manutenção do sistema de 

informações sobre Saneamento Básico do Município e a realização de ações 

permanentes de educação ambiental e divulgação das ações realizadas no município. 

10.2. Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos de Saneamento Básico 

A regulação e a fiscalização são definidas no Decreto nº 6.017/2007 como sendo: 

 Regulação: todo e qualquer ato, normativo ou não, que discipline ou 
organize um 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; e 

 Fiscalização: atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou 
avaliação, no sentido de garantir a utilização, efetiva ou potencial, do serviço 
público. 

Nos serviços públicos de saneamento básico a regulação cabe ao titular 

(município), que pode realiza-la diretamente ou delegá-la à entidade reguladora de outro 

ente federativo ou a formação de entidade reguladora instituída por meio de consórcio 

público. A delegação só pode ser feita a uma entidade reguladora constituída, criada para 
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este fim, dentro dos limites do respectivo estado, conforme estabelecido na Lei Federal nº 

11.445/2007. 

A Política Nacional de Saneamento estabelece como princípio da regulação: 

independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e financeira da 

entidade reguladora, transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. 

Também estabelece como objetivos da regulação: 

 Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e 
para a satisfação dos usuários; 

 Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

 Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência 
dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; e 

 Definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico, ressalvada a 
competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da 
concorrência; e 

 Definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos 
contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a 
eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos 
ganhos de produtividade. 

A principal função das entidades reguladoras e fiscalizadoras é a verificação do 

cumprimento dos planos municipais de saneamento básico por parte, dos prestadores de 

serviços. Segundo o artigo 23, da Lei Federal nº 11.445/2007, a entidade reguladora deve 

editar normas relativas às dimensões técnicas, econômicas e sociais de prestação dos 

serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos: 

 Padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços; 

 Requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; 

 Metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os 
respectivos prazos; 

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

 Medição, faturamento e cobrança de serviços; 

 Monitoramento dos custos; 

 Avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; 
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 Plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação; 

 Subsídios tarifários e não tarifários; 

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

 Medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento. 

Salienta-se, ainda, que os contratos de prestação de serviços públicos de 

saneamento básico estão condicionados a existência de normas de regulação que 

prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes da Lei Federal nº 11.445/2007, 

incluindo a designação da entidade reguladora e de fiscalização, bem como 

estabelecimento de mecanismos de controle social nas atividades de regulação e 

fiscalização dos serviços. 

Considerando o exposto acima, o poder público municipal deverá estabelecer a 

regulação dos serviços de saneamento por meio da definição / contratação de agência ou 

órgão de regulação. Como alternativa, o município poderá contratar agências reguladoras 

já instituídas no estado, como por exemplo a ARCON, ou ainda promover o agrupamento 

de municípios da região para constituição de órgão de regulação consorciado, como seria 

o caso da Região Metropolitana de Belém. 
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11. CARÊNCIAS DO SANEAMENTO BÁSICO 

As principais carências identificadas durante a elaboração do Diagnóstico de 

Saneamento Básico (Produto 3), serão retomadas neste capítulo, e a partir delas serão 

sugeridas alternativas para universalização dos serviços de saneamento básico em 

Marituba. 

11.1. Carências Identificadas nos Serviços de Abastecimento de Água 
Potável 

Em relação aos serviços de abastecimento de água potável, dentre as carências 

identificadas estão: 

 Necessidade de cadastramento das unidades de abastecimento, uma vez 
que não há controle se o abastecimento é realizado pela COSANPA ou 
Prefeitura Municipal; 

 Distribuição sem nenhum tipo de tratamento nos sistemas operados pela 
Prefeitura Municipal; 

 Inexistência de taxas para os serviços de abastecimento de água prestados 
pela Prefeitura Municipal; 

 Má qualidade na água distribuída, mesmo após o tratamento, nos sistemas 
operados pela COSANPA; 

 Alto índice de falta de água, tanto nos sistemas da COSANPA, como da 
Prefeitura Municipal; 

 Alto índice de inadimplência nas arrecadações da COSANPA; 

 Alto número de ligações clandestinas na rede da COSANPA; 

 Inexistência de banco de dados ou histórico de informações sobre os 
serviços de abastecimento de água prestados pela Prefeitura Municipal. 

11.2. Carências Identificadas nos Serviços de Esgotamento Sanitário 

Em relação aos serviços de esgotamento sanitário, dentre as carências 

identificadas estão: 
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 Disposição irregular em valas de drenagem; 

 Sistemas inadequados para coleta e tratamento de esgoto, como fossa 
rudimentar; 

 Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) apenas nos condomínio e 
residenciais mais recentes; 

 Inexistência de fiscalização quanto à construção ou manutenção dos 
sistemas unitários de tratamento; 

 Inexistência de fiscalização na qualidade do efluente e eficiência da ETE nos 
sistemas existentes; 

 Inexistência de programas e incentivos para construção de sistema de 
tratamento. 

11.3. Carências Identificadas nos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos 

Em relação aos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, dentre 

as carências identificadas estão: 

 Frequência inadequada de roteiro no serviço de coleta de resíduos sólidos; 

 Coleta seletiva insipiente; 

 Disposição final irregular de resíduos sólidos, com diversos pontos de 
acumulo de resíduos (cabeças de lixo); 

 Disposição irregular de RCD e resíduos de podas; 

 Inexistência de coleta regular de resíduos da construção civil e de 
demolição; 

 Disposição final irregular dos resíduos de construção civil e de demolição e 
de podas no Lixão Risca Faca; 

 Inexistência de taxa de coleta de resíduos; 

 Necessidade de melhoramentoo dos sistema de banco de dados ou histórico 
de informações sobre os serviços prestados na coleta e destinação final do 
resíduos sólidos; 

 Necessidade de melhoramento nos serviços de varrição; 

 Necessidade de melhoramento de ações de fiscalização em resíduos sólidos 
no município; 

 Necessidade de melhoramento no programa de educação ambiental. 
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11.4. Carências Identificadas nos Serviços de Drenagem e Manejo de Águas 
Pluviais 

Em relação aos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais, dentre as 

carências identificadas estão: 

 Inexistência de pavimentação na maior parte do município de Marituba; 

 Cadastro desatualizado de arruamento; 

 Não exigência de projetos de drenagem para abertura de novos loteamentos 
e ruas; 

 Inexistência de galerias, bocas de lobo e outros sistemas de microdenagem; 

 Existência de valas de drenagem com presença de esgoto; 

 Ocorrências de alagamento em diversos pontos do Município. 

11.5. Carências comum aos quatro eixos 

Além das carências identificadas individualmente por eixo, no município de 

Marituba foram observadas carências de gestão comum aos quatro eixos. Entre estas, 

encontram-se: 

 Única secretaria responsável pelos serviços de saneamento básico, com 
prioridades para obras do município; 

 Orçamento insuficiência para a execução eficaz das obrigações das 
Secretarias; 

 Equipe técnica reduzida e insuficiente para a gestão dos serviços de 
saneamento básico; 

 Inexistência de cadastro das informações históricas relacionadas ao 
saneamento básico; 

 Inexistência de taxas para a execução dos serviços de saneamento básico. 

Fica evidente a necessidade de meios, tantos financeiros como humanos para 

realizar toda a gestão, execução e fiscalização dos serviços. 

11.6. Considerações Finais 

Nota-se, por meio das informações apresentadas acima e no Diagnóstico do 

Saneamento Básico (Produto 03 deste PMSB) que o município de Marituba possui 
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fragilidades relacionadas à qualidade das infraestruturas dos serviços de saneamento 

básico, sendo que estas podem causar danos ao meio ambiente e à qualidade de vida da 

população; 

Além das carências identificadas pela equipe da EnvEx, a população de Marituba 

fez colocações nas Oficinas Técnicas Participativas, tanto na fase de Diagnóstico como 

na fase de Prognóstico, como as citadas abaixo: 

 Necessidade de análise da qualidade da água fornecida; 

 Água fornecida com má qualidade; 

 Constante falta de água; 

 Interrupção no abastecimento sem aviso prévio; 

 A população considera a tarifa de água elevado, tendo em conta a 
qualidade do serviço, o que aumenta a inadimplência; 

 De maneira geral a população concorda com o pagamento da taxa da água, 
mas desde que tenha qualidade e seja um valor justo; 

 Lançamentos irregulares de esgoto doméstico; 

 A ETE do Conjunto Viver Melhor apresenta forte odor; 

 Necessidade de adequação na maioria dos locais; 

 Frequência inadequada da coleta de resíduos sólidos; 

 Sugeriu-se a criação de um calendário de coleta de resíduos sólidos, mas 
que o mesmo seja cumprido; 

 Os moradores do Residencial Viver Melhor estão com problemas na coleta 
de resíduos sólidos, que não está acontecendo com uma frequência 
adequada; 

 A coleta seletiva é realizada em apenas alguns bairros e condomínios 
diretamente pela Cooperativa de Catadores – ACAREMA; 

 No bairro Santa Lucia ocorre a separação de plásticos; 

 O município não conta com varrição adequada, a mesma acontece apenas 
nas praças centrais; 

 Informou-se que a Feira de Marituba é a maior geradora de resíduos do 
Município; 

 No mês de julho de 2019 iniciou um projeto no Residencial Viver Melhor, em 
parceria com a SEMMA para conscientização e reeducação dos moradores, 
reciclagem, compostagem com horta comunitária, arborização e cursos; 
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 Foi informado que o Bairro Bela Vista possui uma caixa de compostagem, 
sendo que a mesma foi conseguida após insistência dos moradores; 

 Existe a necessidade de limpeza e desobstrução de valas e igarapés; 

 O município apresenta diversos pontos com problemas de alagamento; 

 Necessidade de ampliação da rede de drenagem do município; 

 As águas do Bairro Almir Gabriel e da BR desaguam na galeria pluvial do 
Residencial Viver Melhor; 

 O bairro Almir Gabriel apresenta diversos problemas relacionados ao 
saneamento básico, dentre eles grandes alagamentos; 

 Deve haver uma maior fiscalização por parte dos munícipes, que devem se 
fazer mais presentes; 

 Reivindicação por mais políticas públicas no Município; 

 Sugeriu-se que o departamento de comunicação trabalhe com assuntos 
relacionados ao saneamento básico, para a divulgação de informação aos 
bairros e população em geral; 

 Todos os serviços de saneamento básico devem ter fiscalização; 

 Educação Ambiental é essencial para a população; 

 O município deve assumir alguns serviços e não ficar dependente do 
Estado; 

Além das carências identificadas, as reivindicações e sugestões da população de 

Marituba também serão consideradas na formulação do prognóstico, programas, projetos 

e ações dos serviços de saneamento básico de Marituba. 
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12. ANÁLISE E SELEÇÃO DAS ALTERNATIVAS DE INTERVENÇÃO 

DE ENGENHARIA E DE GESTÃO 

As carências identificadas na disponibilidade de serviços de saneamento básico no 

município de Marituba, apresentados no Diagnóstico de Saneamento Básico de PMSB e 

retomados no Capítulo 10 deste documento, são fatores limitantes para o 

desenvolvimento sustentável e universalização dos serviços de saneamento básico.  O 

conhecimento destas carências permite a definição de cenários normativos para cada 

eixo do saneamento, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais. Com base 

nisso, são definidas alternativas de intervenção de forma a suprir as demandas futuras de 

saneamento básico. Estas alternativas de intervenção servirão de apoio para a 

elaboração de programas, projetos e ações do PMSB, pois é a partir da implantação dos 

programas que os objetivos e metas serão cumpridos. 

Neste contexto, as próximas seções apresentam as alternativas de intervenção 

para cada um dos quatro eixos. 

12.1. Serviços de Abastecimento de Água Potável 

12.1.1. Qualificação de Gestão Pública Municipal em Abastecimento de 
Água 

A administração pública de Marituba tem dificuldades em relação à qualificação da 

gestão e operação dos serviços de abastecimento de água potável. Assim, é necessário 

realizar a capacitação da equipe técnica responsável pelos serviços, a fim de garantir o 

bom andamento da gestão destes serviços. 
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12.1.2. Gestão de Abastecimento de Água Municipal 

A prefeitura tem pouca documentação técnica organizada sobre as estruturas de 

abastecimento de água atendidas pelos seus sistemas, uma vez que parto do 

abastecimento é realizado pela COSANPA e outra parte pela própria Prefeitura.  

Os sistemas municipais não apresentam nenhum tipo de tratamento de água, 

apenas são distribuídos para a população, sem cobranças de qualquer tipo de taxas. As 

manutenções, bem como possíveis melhorias e ampliações nas redes desses sistemas 

municipais são de responsabilidade da Prefeitura, com recursos próprios. 

Como na maioria dos municípios brasileiros, não há controle nem organização, por 

parte do município, sobre as informações relacionadas ao abastecimento de água potável, 

como abrangência da rede de abastecimento, número de ligações, volume distribuído, 

entre outras. Sendo assim, é necessário que as informações sejam organizadas de 

maneira tal que o Município possa gerir adequadamente o abastecimento de água da 

população nos seus sistemas. 

12.1.3. Melhorias no Sistema de Abastecimento de Água Potável 

Uma das maiores reclamações da população sobre o abastecimento de água 

potável é sobre a qualidade de água. Os sistemas operados pela COSANPA possuem 

tratamento, na maioria dos casos com cloração e fluoretação, mas mesmo assim, a água 

que chega às residências apresenta coloração muito amarelada em função da alta 

presença de ferro, e em alguns casos oleosidade. Já os sistemas operados pela 

Prefeitura Municipal não apresentam nenhum tipo de tratamento, sendo apenas 

distribuídas dos poços diretamente à população. 

Nestes casos, existe a necessidade de um tratamento adequado da água 

distribuída, bem como um maior controle da sua qualidade, com análises frequentes. 
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12.1.4. Cadastramento dos Usuários de Abastecimento de Água 

Segundo dados da própria COSANPA, o índice de perdas na distribuição para seus 

sistemas, chega em torno de 45%, ocasionado principalmente por ligações clandestinas 

na rede. Já a prefeitura não possui estes dados. Antes do início de ações para a redução 

dos índices de perdas, existe a necessidade de um cadastramento para a identificação 

em qual sistema cada residência está conectada, para posterior tomada de decisões 

relacionadas a melhoria do sistema de abastecimento de água.  

12.2. Serviços de Esgotamento Sanitário 

12.2.1. Qualificação da Gestão Pública Municipal em Esgotamento 
Sanitário 

Da mesma forma que para os serviços de abastecimento de água potável, a 

administração pública possui dificuldades no que tange à qualificação da gestão e 

operação dos serviços de esgotamento sanitário. Neste caso, é necessário realizar a 

capacitação da equipe técnica responsável pelos serviços, a fim de garantir o bom 

andamento e manutenção do mesmo. 

12.2.2. Gestão do Esgotamento Sanitário 

No município de Marituba, existem apenas seis sistemas de tratamento de esgoto, 

todos em condomínios ou residenciais. A gestão destas estruturas sanitárias é divida 

entre a COSANPA e a Prefeitura. Neste sentido, da mesma forma que para os serviços 

de abastecimento de água potável, a prefeitura possui pouca documentação técnica 

organizada sobre as estruturas dos sistemas de esgotamento sanitário. Isto implica na 

necessidade de obter e organizar as informações necessárias para uma melhor gestão 

dos serviços de esgotamento sanitário. 
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12.2.3. Ampliação e Implantação do Sistema Público de Esgotamento 
Sanitário 

Segundo dados da COSANPA, o atendimento com rede de esgoto é de apenas 

13,15% da população. No entanto, estes dados referem-se apenas ao sistema do 

Residencial Viver Melhor, de responsabilidade da COSANPA, os demais cinco sistemas 

existentes no Município não forneceram dados para avaliação. Mas como sabe-se que 

estas estruturas atendem apenas aos residenciais ou condomínios, estima-se um baixo 

atendimento na coleta de esgoto sanitário. Neste contexto, deverão ocorrer investimentos 

nas infraestruturas de coleta e tratamento de esgoto doméstico, visando a universalização 

do atendimento com coleta e tratamento de esgoto sanitário.  

12.2.4. Incentivo à Implantação de Sistemas Individuais de Tratamento 
de Esgotamento Sanitário 

A maioria dos domicílios em Marituba possuem sistemas individuais de tratamento 

de esgoto sanitário, e destes a grande maioria é fossa rudimentar. Sendo assim, em 

casos que não irão ocorrer a expansão da rede coletora de esgotamento sanitário, é 

dever da Prefeitura auxiliar tecnicamente e incentivar a população à implantar sistemas 

unitários de tratamento de esgoto, ou nos casos em que existam a fossa rudimentar, 

deverá ocorrer a adequação do seu sistema para fossa séptica. O auxílio técnico pode 

acontecer por meio da apresentação de informações de normas técnicas. Assim, mesmo 

sem a possibilidade de implantar a rede coletora do sistema público de esgotamento 

sanitário, os domicílios terão o tratamento e disposição final adequado do esgoto 

doméstico. 

12.2.5. Monitoramento e Fiscalização dos Sistemas de Coleta e de 
Tratamento de Esgotamento Sanitário 

O monitoramento e a fiscalização dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto 

devem ocorrer tanto para os sistemas unitários como para o sistema público de 

esgotamento sanitário. Assim, o monitoramento e a fiscalização garantem a manutenção 

da salubridade e qualidade da água e do solo no município. 
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12.3. Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

12.3.1. Qualificação da Gestão Pública Municipal em Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos 

Da mesma foram que para os serviços anteriores, a administração pública possui 

dificuldades no que tange à qualificação da gestão e operação dos serviços de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos. Neste caso, é necessário realizar a capacitação da 

equipe técnica responsável pelos serviços, a fim de garantir o bom andamento e 

manutenção do mesmo. 

12.3.2. Dimensionamento da Coleta de Resíduos Domiciliares Urbanos 

Para o dimensionamento adequado de frota de coleta de resíduos domiciliares 

urbanos é fundamental o levantamento de informações referente à capacidade do volume 

de carga dos caminhões a serem utilizados para este fim. Para tanto é necessário 

conhecer o peso específico dos resíduos de acordo com o tipo de acondicionamento 

oferecido pelo equipamento. 

De acordo com a ABES (2013), o peso específico dos resíduos domiciliares 

urbanos sem qualquer tipo de compactação é de aproximadamente 273 kg/m3. Como 

Marituba gera uma média de 3.300 toneladas por mês, seu peso específico seria de 

12.088 kg/mês, o que equivale a 484 kg de resíduos coletados por dia trabalhado. 

Considerando que para este serviço serão utilizados caminhões compactadores com 

capacidade de 15 m3, mas uma eficiência de carga total de 90%, tem-se: 

𝑁𝑐𝑐𝑙 =
𝑉𝑟𝑠𝑢

𝐶𝑐𝑐𝑙 × 𝐸𝑓
 

Onde: 

Nccl = número de caminhões compactadores necessários para a demanda 

Vrsu = Volume de resíduos de RSU coletados por dias trabalhados 

Cccl = Capacidade dos caminhões coletores compactadores = 15m3 

Ef = Eficiência = 90% 
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Desta forma serão necessárias 36 viagens de caminhões compactadores com 

capacidade de 15m3. O município de Marituba já possui coleta de resíduos domiciliares, 

portanto basta se adequar a quantidade mínima de caminhões necessários para este tipo 

de serviço, de acordo com as viagens realizadas por cada caminhão diariamente. 

12.3.3. Dimensionamento da Coleta de Resíduos Domiciliares Urbanos 

Segundo a SEIDUR (Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano) de 

Marituba, responsável pela coleta de resíduos sólidos, apenas seis das nove rotas 

definidas para o Município estão mapeadas. Existindo assim, a necessidade do 

mapeamento de todas as rotas a serem realizadas, bem como definição da frequência da 

coleta realizada em cada bairro. Estas rotas e frequências deverão ser comunicadas a 

toda a população, para que os resíduos sejam depositados para coleta apenas nos dias 

estabelecidos. Estas definições visam o atendimento da Lei Municipal nº 341/2016 que 

determina a criação de um calendário de coleta de lixo no município de Marituba. 

12.3.4. Implantação de Coleta Seletiva 

O município de Marituba não possui nenhum Programa de Coleta Seletiva para 

materiais recicláveis, é observado apenas um projeto piloto em algumas localidades do 

Município. Os materiais que poderiam ser reciclados são encaminhados diretamente para 

o aterro sanitário municipal, aumentando o volume disposto no mesmo. 

Esta coleta poderá ser realizada porta-a-porta ou através de PEVs (pontos de 

entrega voluntária) em locais estratégicos, fazendo a disposição correta dos resíduos uma 

rotina por parte da população. A responsável pela coleta deverá verificar a necessidade 

de instalação de mais PEVs ou aumento na frequência de coleta de acordo com a 

geração de cada comunidade, além de possíveis acordos com associações para 

recebimento deste material. 

Assim como na coleta domiciliar, para a coleta seletiva deverá ser elaborado um 

itinerário e cronograma de frequência dos bairros, os quais deverão ser informados à 

população. 
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12.3.5. Destinação Final dos Resíduos Sólidos 

Atualmente os resíduos sólidos domiciliares são encaminhados diretamente para o 

aterro sanitário localizado na cidade de Marituba, no entanto, perante um acordo judicial 

realizado o mesmo somente receberá resíduos por mais dois anos. 

Para definir melhores alternativas de destinação dos resíduos sólidos em 

substituição ao atual aterro, deverão ser elaborados estudos verificando a viabilidade 

econômica ambiental de alternativas disponíveis. 

Já para os resíduos da construção civil e de demolição e de poda, atualmente são 

dispostos no Lixão Risca Faca, o qual deverá ser encerrado. Desta forma, também deverá 

ser estudada uma nova alternativa, além do encerramento do lixão com a elaboração de 

um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). 

12.3.6. Educação Ambiental 

A educação ambiental é uma ação educativa pela qual a comunidade adquire a 

consciência de sua realidade global. Contribui para a formação de cidadãos conscientes 

da preservação do meio ambiente, permitindo que os mesmo sejam capazes de tomar 

decisões sobre as questões ambientais necessárias para uma sociedade sustentável. A 

inclusão do tema ambiental deve ser aplicada ao universo escolar, mas também deve 

permear em todos os meios de comunicação para facilitar o entendimento dessas 

questões e suas aplicações no dia a dia. 

Para os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos a educação 

ambiental tem grande importância, uma vez que é necessário conscientizar a população 

para a separação do lixo doméstico e sua destinação correta, além da importância do 

descarte do resíduo em local correto.  
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12.4. Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

12.4.1. Medidas Não Estruturais 

As medidas não estruturais não utilizam estruturas que alterem o regime de 

escoamento superficial direto. São medidas, como regulamentos, manual de práticas, 

programas de inspeção e manutenção, programas de educação ambiental, entre outras, 

que são destinadas ao controle do uso e ocupação do solo ou à diminuição da 

vulnerabilidade dos ocupantes das áreas de risco dos efeitos das inundações. 

São medidas que envolvem, muitas vezes, aspectos de natureza cultural, que 

podem dificultar sua implantação em curto prazo. Em Marituba podem ser encontradas 

áreas suscetíveis a alagamentos, e isso pode ocorrer devido a inexistência do suporte de 

medidas não estruturais, considerada como uma das maiores causas de problemas de 

drenagem nos centros mais desenvolvidos. A utilização das medidas tanto estruturais 

quanto não estruturais (apresentadas na sequencia) podem minimizar significativamente 

os prejuízos causados pelas inundações. 

Uma medida não estrutural, sugerida como ação imediata é a fiscalização de taxa 

de permeabilidade mínima, de forma que todo novo empreendimento não possa alterar a 

cheia natural. Além disso, devem ser implementados programas de manutenção e 

fiscalização das estruturas de microdrenagem. Programas de educação ambiental, com o 

objetivo de evitar o descarte de resíduos nas vias públicas, também devem ser 

desenvolvidos para que não ocorra a obstrução dos sistemas de microdrenagens e que 

resíduos não cheguem aos corpos d’água. 

Manutenção 

O município de Marituba não conta com serviço de manutenção preventiva. Desta 

forma, as ações de manutenções a serem apresentadas visam identificar e prevenir as 

ocorrências causadas por estruturas danificadas ou obstruídas, além de rios e córregos 

com início de erosão e assoreamento. 
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Fiscalização e Monitoramento 

A fiscalização e o monitoramento são fundamentais para a gestão do manejo das 

águas pluviais, sendo necessário estabelecer procedimentos para a fiscalização e 

autuação sobre as obras públicas e empreendimentos privados, a execução dos projetos 

e a manutenção periódica dos sistemas de drenagem implantados. Além disso, devem ser 

definidas e treinadas equipes para a fiscalização do atendimento da legislação vigente. 

Cadastro de Drenagem Atualizado 

O município não possui cadastro dos sistemas de drenagem, cadastro este que 

visa manter atualizadas as informações sobre a infraestrutura existente para, em caso de 

implantação de novas obras e projetos, facilitar a manutenção e agilizar a sua execução. 

Desta forma, deve-se criar este cadastro no município. 

Educação Ambiental 

Assim como nos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, a 

educação ambiental para os serviços de drenagem e manejo de águas pluviais são 

necessários para a preservação do meio ambiente.  

Para os sistemas de drenagem de Marituba a educação ambiental tem grande 

importância, uma vez que é necessário conscientizar a população de atitudes incorretas – 

por exemplo, jogar lixos nas ruas, que posteriormente pode chegar aos corpos d’água. 

Outros problemas também podem ocorrer: lançamento de esgoto a céu aberto ou em 

valas de drenagem, principalmente esgotos oriundos da cozinha, além de 

impermeabilização de grandes áreas. 

12.4.2. Medidas Estruturais 

Medidas estruturais são aquelas que de alguma forma, modificam o sistema de 

drenagem evitando os prejuízos ocasionados por inundações na instalação de 

dispositivos evitando alagamentos ou lançamento irregular das águas pluviais. 
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Durante o diagnóstico dos sistemas de drenagem de Marituba, foram observadas 

algumas ocorrências que necessitam as intervenções estruturais. Estas compreendem: 

Pavimentação 

A pavimentação das ruas e vias é um aspecto importante para a microdrenagem, 

pois cada tipo de pavimento possui um coeficiente de escoamento superficial. A vida útil 

da pavimentação em rua sem rede de drenagem é reduzida, e tem seu custo de 

manutenção aumentado. De acordo com o Caderno Técnico de Drenagem Urbana do 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR), a pavimentação 

asfáltica representa 43,5% dos custos das obras de drenagem. Esse valor demonstra a 

importância da eficiência dos projetos de pavimentação e da instalação de redes de 

drenagem. 

Além disso, as ruas que não possuem pavimentação alguma podem sofrer 

processos erosivos devido ao escoamento superficial, sendo essas as que necessitam de 

maior atenção. A pavimentação existente no município de Marituba é apresentada na 

Figura 36.  
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Figura 36 – Situação de asfaltamento no Município de Marituba 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2018. 
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Galerias de Águas Pluviais 

No município de Marituba, além de grande parte das vias não serem pavimentadas 

ou pavimentadas de forma irregular, não há galeras de águas pluviais, o que, como 

apresentado no diagnóstico, colabora para a ocorrência de alagamentos durante eventos 

extremos de chuva, além da disposição de esgotamento sanitário dispostos nas valas de 

drenagem. Desta forma, deverão ser instaladas galerias de drenagem para o correto 

encaminhamento das águas pluviais para os rios. 

12.5. Considerações Finais 

Nota-se por meio das alternativas de intervenção abordadas, que deverão existir 

programas, projetos e ações cujo intuito é cumprir os objetivos e metas, tanto em relação 

à gestão dos serviços quanto em relação à implantação de obras e investimentos para a 

ampliação destes serviços. 

Apesar de o Município contar com a atuação de prestadores de serviços para a 

gestão, manutenção e operação de alguns dos sistemas de saneamento básico, é 

importante que a administração pública se mantenha atualizada quanto á gestão realizada 

nos sistemas; esta também deve estar capacitada para a gestão dos serviços que estão 

sob sua responsabilidade. As alternativas de intervenção que demandam obras e 

investimentos devem ser avaliadas conforme sua prioridade e necessidade de recursos 

para garantir a viabilidade econômico-financeira do PMSB. 
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13. HIERARQUIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

PRIORITÁRIA 

A hierarquização das áreas de intervenção prioritária busca o equilíbrio na relação 

entre a existência dos serviços de saneamento básico e salubridade ambiental, esta que 

engloba as condições materiais e sociais que refletem na qualidade de vida e do meio 

ambiente. Assim, a fim de priorizar as áreas com menos condições, ou seja, carências 

mais carentes em termos de infraestrutura de saneamento básico, este capítulo apresenta 

a hierarquização das áreas de intervenções prioritárias. 

Para tanto, são criados índices baseados em critérios com pesos pré-definidos. De 

acordo com o resultado obtido para este índice, é feita a hierarquização. 

13.1. Serviços de Abastecimento de Água Potável 

A hierarquização das áreas de intervenção prioritárias para os serviços de 

abastecimento de água potável leva em consideração as maiores carências constatadas 

durante a fase de diagnóstico. Neste contexto foram definidos indicadores essenciais para 

o abastecimento e para que não haja riscos à saúde pública, que são transformados em 

um índice de acesso ao abastecimento de água potável. 

13.1.1. Índice de Acesso ao Abastecimento de Água Potável (IAAAP) 

Para o cálculo do IAAAP foram definidos critérios de pesos para os indicadores de 

acordo com a importância de cada um deles em relação aos serviços de abastecimento 

de água potável: 

 Abastecimento de água potável (AAP) – Peso 0,6; 

 Índice da qualidade da água (IQA) – Peso 0,4; 
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A pontuação final do IAAAP varia de 0 a 1 e se refere, respectivamente, à pior e à 

melhor condição de acesso aos serviços em questão. Desta forma o cálculo é feito pela 

seguinte equação: 

𝐼𝐴𝐴𝐴𝑃 = (𝐴𝐴𝑃 × 0,6) + (𝐼𝑄𝐴 × 0,40) 

Com a definição dos indicadores sendo realizada conforme apresentado abaixo: 

Abastecimento de Água Potável (AAP) 

Os serviços de abastecimento pode se dar das seguintes maneiras: cisterna 

abastecida por água da chuva, caminhão pipa, poço e rede de abastecimento. 

 Sem abastecimento – 0,0; 

 Cisterna de captação da água da chuva – 0,2; 

 Caminhão pipa – 0,4; 

 Sistema de abastecimento individual – 0,8; e 

 Rede de abastecimento: COSANPA ou Prefeitura Municipal – 1,0. 

Índice de Qualidade da Água (IQA) 

A qualidade da água é um conjunto de características físicas, químicas e biológicas 

que ela apresenta, de acordo com a sua utilização. Os padrões de classificação mais 

usados pretendem classificar a água de acordo com a sua potabilidade, a segurança que 

apresenta para o ser humano e para o bem estar dos ecossistemas. 

O IQA foi desenvolvido para avaliar a qualidade da água bruta visando seu uso 

para o abastecimento público, após tratamento. Os parâmetros utilizados no cálculo do 

IQA são, em sua maioria, indicadores de poluição causada pelo lançamento de esgotos 

domésticos. 

Desta forma, para o cálculo do IQA deste PMSB foram definidos os seguintes 

critérios, considerando os dados de qualidade da água apresentados no Diagnóstico: 

 Sem informação – 0,0; 
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 Água fora dos parâmetros – 0,3; e 

 Água dentro dos parâmetros – 1,0. 

A Tabela 77 apresenta o índice de acesso ao abastecimento de água potável para 

o Município de Marituba, por bairros. 

Tabela 77 – Índice de acesso ao abastecimento de água potável de Marituba 

Bairro AAP IQA IAAAP 

Almir Gabriel 1 0,3 0,72 

Bela Vista 0,8 0 0,48 

Boa Vista 0,8 0 0,48 

Canaã 0,8 0 0,48 

Centro 1 0,3 0,72 

Decouville 1 0 0,6 

Dom Aristides 0,8 0 0,48 

Mirizal 1 0 0,6 

Nova Marituba 1 0,3 0,72 

Novo 1 0 0,6 

Novo Horizonte 1 0,3 0,72 

Pedreirinha 1 0 0,6 

Riacho Doce 0,8 0 0,48 

Santa Clara 1 0 0,6 

Santa Lucia 1 0 0,6 

São Francisco 1 0 0,6 

São João 1 0 0,6 

São José 0,8 0 0,48 

União 1 0 0,6 

Uriboca 1 0 0,6 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Para o critério de desempate das áreas que apresentam o mesmo índice, poderá 

ser utilizada a população residente ou o número de domicílios de cada bairro. Neste caso, 

utilizou-se o número de domicílios conforme dados do IBGE (2010). A Tabela 78 

apresenta a hierarquização das áreas de intervenção prioritária para os serviços de 

abastecimento de água potável em Marituba. 
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Tabela 78 – Hierarquização das áreas de intervenção prioritárias 

Bairro IAAAP 
Número de 
domicílios 

Hierarquização 

Dom Aristides 0,48 2155 1º 

São José 0,48 960 2º 

Boa Vista 0,48 465 3º 

Riacho Doce 0,48 198 4º 

Bela Vista 0,48 153 5º 

Canaã 0,48 88 6º 

Decouville 0,6 3395 7º 

União 0,6 1809 8º 

São Francisco 0,6 1452 9º 

Novo 0,6 1402 10º 

Uriboca 0,6 1330 11º 

São João 0,6 1051 12º 

Mirizal 0,6 1010 13º 

Santa Clara 0,6 889 14º 

Santa Lucia 0,6 583 15º 

Pedreirinha 0,6 234 16º 

Almir Gabriel 0,72 3624 17º 

Nova Marituba 0,72 3610 18º 

Novo Horizonte 0,72 1995 19º 

Centro 0,72 1223 20º 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

13.2. Serviços de Esgotamento Sanitário 

Para os serviços de esgotamento sanitário, a hierarquização das áreas de 

intervenção prioritárias considera as regiões mais carentes identificadas durante a fase de 

Diagnóstico. Neste contexto, foram definidos indicadores essenciais para este serviço e 

para a manutenção da saúde pública, que são transformados em um índice de acesso ao 

esgotamento sanitário.  
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13.2.1. Índice de Acesso ao Esgotamento Sanitário (IAES) 

Para o cálculo do IAES foram definidos critérios de pesos para os indicadores de 

acordo com sua importância para os serviços de esgotamento sanitário: 

 Coleta de Esgoto Sanitário (CES) – Peso 0,55; 

 Tratamento de Esgoto Sanitário (TES) – Peso 0,45. 

A pontuação final do IAES varia de 0 a 1 e se refere, respectivamente à pior e à 

melhor condição de acesso aos serviços em questão. Desta forma o cálculo é feito por 

meio da seguinte equação: 

𝐼𝐴𝐸𝑆 = (𝐶𝐸𝑆 × 0,55) + (𝑇𝐸𝑆 × 0,45) 

Coleta de Esgoto Sanitário (CES) 

De acordo com o tipo de coleta de esgoto foram definidos os seguintes critérios: 

 Sem coleta – 0,0; 

 Fossa (qualquer tipo) – 0,5; 

 Rede coletora – 1,0. 

Tratamento de Esgoto Sanitário (TES) 

Conforme o tipo de tratamento foram definidos os seguintes critérios: 

 Sem tratamento – 0,0; 

 Fossa rudimentar – 0,3; 

 Fossa séptica – 0,8; 

 Tratamento – 1,0. 

A Tabela 79 apresenta o índice de acesso ao esgotamento sanitário de Marituba, 

por bairros. 
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Tabela 79 – Índice de acesso ao esgotamento sanitário de Marituba 

Bairro CES TAS IAES 

Almir Gabriel 0,5 0,8 0,635 

Bela Vista 0,5 0,8 0,635 

Boa Vista 0,5 0,8 0,635 

Canaã 0,5 0,3 0,41 

Centro 0,5 0,8 0,635 

Decouville 0,5 0,3 0,41 

Dom Aristides 0,5 0,8 0,635 

Mirizal 0,5 0,8 0,635 

Nova Marituba 0,5 0,8 0,635 

Novo 0,5 0,8 0,635 

Novo Horizonte 0,5 0,8 0,635 

Pedreirinha 0,5 0,8 0,635 

Riacho Doce 0,5 0,3 0,41 

Santa Clara 0,5 0,8 0,635 

Santa Lucia 0,5 0,8 0,635 

São Francisco 0,5 0,8 0,635 

São João 0,5 0,3 0,41 

São José 0,5 0,8 0,635 

União 0,5 0,8 0,635 

Uriboca 0,5 0,3 0,41 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Para o critério de desempate das áreas que apresentam o mesmo índice, poderá 

ser utilizada a população residente ou o número de domicílios de cada bairro. Neste caso, 

utilizou-se o número de domicílios conforme dados do IBGE (2010). A Tabela 80 

apresenta a hierarquização das áreas de intervenção prioritária para os serviços de 

esgotamento sanitário de Marituba.  
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Tabela 80 – Hierarquização das áreas de intervenção prioritárias 

Bairro IAES 
Número de 
domicílios 

Hierarquização 

Decouville 0,41 3395 1º 

Uriboca 0,41 1330 2º 

São João 0,41 1051 3º 

Riacho Doce 0,41 198 4º 

Canaã 0,41 88 5º 

Almir Gabriel 0,635 3624 6º 

Nova Marituba 0,635 3610 7º 

Dom Aristides 0,635 2155 8º 

Novo Horizonte 0,635 1995 9º 

União 0,635 1809 10º 

São Francisco 0,635 1452 11º 

Novo 0,635 1402 12º 

Centro 0,635 1223 13º 

Mirizal 0,635 1010 14º 

São José 0,635 960 15º 

Santa Clara 0,635 889 16º 

Santa Lucia 0,635 583 17º 

Boa Vista 0,635 465 18º 

Pedreirinha 0,635 234 19º 

Bela Vista 0,635 153 20º 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

13.3. Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

A hierarquização das áreas de intervenção prioritárias para os serviços de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos considera as carências identificadas na fase de 

Diagnóstico. Neste contexto, foram definidos indicadores para a destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e para a manutenção da saúde pública, 

que são transformados em um índice de acesso ao manejo de resíduos sólidos. 
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13.3.1. Índice de Acesso ao Manejo de Resíduos Sólidos (IAMRS) 

Para o cálculo do IAMRS foram definidos pesos para os indicadores de acordo com 

a importância de cada um deles em relação aos serviços de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos: 

 Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares (CRDO) – Peso 0,5; 

 Coleta Seletiva de Resíduos (CSR) – Peso 0,35; 

 Serviço de Varrição (SV) – Peso 0,15. 

A pontuação final do IAMRS varia de 0 a 1 e se refere, respectivamente, à pior e à 

melhor condição de acesso aos serviços em questão. Desta forma, para o cálculo do 

IAMRS tem-se a seguinte equação: 

𝐼𝐴𝑀𝑅𝑆 = (𝐶𝑅𝐷𝑂 × 0,5) + (𝐶𝑆𝑅 × 0,35) + (𝑆𝑉 × 0,15) 

Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares (CRDO) 

As frequências de coleta podem varias de 0 (sem coleta) a 6 vezes por semana 

(coleta diária). Sendo assim, de acordo com a frequência do serviço, os resíduos podem 

ser descartados corretamente, ou em áreas inadequadas. Quanto maior a frequência da 

coleta, maior a probabilidade dos resíduos terem destinação final adequada. Nos casos 

onde não existe coleta, a população tende a descartar os resíduos irregularmente ou 

realizar sua queima. 

Desta forma, para o cálculo do Índice do Acesso ao Manejo de Resíduos Sólidos 

(IAMRS) são definidos os seguintes critérios: 

 Sem coleta – 0,0; 

 Frequência de coleta quinzenal – 0,2 

 Frequência de coleta 1x na semana – 0,4 

 Frequência de coleta 2x na semana – 0,6 

 Frequência de coleta de 3 a 4x na semana – 0,8 

 Frequência de coleta diária – 1,0. 
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Coleta Seletiva de Recicláveis (CSR) 

A coleta seletiva e transporte dos materiais até uma unidade de tratamento ou 

cooperativa, e sua posterior recuperação, diminui o volume de resíduos enviados para a 

destinação final. O município ainda não conta com um local específico para a disposição 

desses resíduos, porém como este é um dos objetivos do PMSB, a coleta seletiva garante 

uma maior vida útil ao aterro. 

Para o cálculo do IAMRS são definidos os seguintes critérios para a coleta seletiva 

dos recicláveis: 

 Sem coleta seletiva – 0,0; 

 Atendida por Projeto Piloto – 0,5; 

 Atendida pela Coleta Seletiva – 1,0. 

Serviço de Varrição (SV) 

O serviço de varrição é responsável pela limpeza pública dos logradouros com a 

coleta de resíduos, como areia, folhas carregadas pelo vento, papéis, pontas de cigarro, 

detritos e outros. A varrição de vias e logradouros públicos, ao contrário dos serviços de 

coleta, não é demandada em todo o território municipal, pois em muitos lugares não 

apresentam vias pavimentadas. 

Portanto, para cálculo do IAMRS será considerada a necessidade de atendimento 

pelo serviço, adotando-se os seguintes critérios: 

 Sem atendimento – 0,0; 

 Parcialmente atendida – 0,5; 

 Com atendimento total – 1,0. 

A Tabela 81 apresenta o índice de acesso ao manejo de resíduos sólidos dos 

bairros de Marituba. 
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Tabela 81 – Índice de acesso ao manejo de resíduos sólidos de Marituba 

Bairro CRDO CSR SV IAMRS 

Almir Gabriel 0,8 0 0 0,4 

Bela Vista 0,4 0 0 0,2 

Boa Vista 0,8 0 0 0,4 

Canaã 0,2 0 0 0,1 

Centro 0,8 0 0,5 0,475 

Decouville 0,4 0,5 0 0,375 

Dom Aristides 0,6 0 0 0,3 

Mirizal 0,8 0,5 0 0,575 

Nova Marituba 0,6 0,5 0 0,475 

Novo 0,6 0 0 0,3 

Novo Horizonte 0,6 0 0 0,3 

Pedreirinha 0,6 0 0 0,3 

Riacho Doce 0,2 0 0 0,1 

Santa Clara 0,6 0 0 0,3 

Santa Lucia 0,4 0 0 0,2 

São Francisco 0,6 0 0 0,3 

São João 0,6 0 0 0,3 

São José 0,6 0 0 0,3 

União 0,6 0 0 0,3 

Uriboca 0,8 0 0 0,4 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Para o critério de desempate das áreas que apresentam o mesmo índice, poderá 

ser utilizada a população residente ou o número de domicílios de cada bairro. Neste caso 

utilizou-se o número de domicílios conforme dados do IBGE (2010). A Tabela 82 

apresenta a hierarquização das áreas de intervenção prioritária para os serviços de 

manejo de resíduos sólidos de Marituba. 
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Tabela 82 – Hierarquização das áreas de intervenção prioritárias 

Bairro IAES 
Número de 
domicílios 

Hierarquização 

Riacho Doce 0,1 198 1º 

Canaã 0,1 88 2º 

Santa Lucia 0,2 583 3º 

Bela Vista 0,2 153 4º 

Dom Aristides 0,3 2155 5º 

Novo Horizonte 0,3 1995 6º 

União 0,3 1809 7º 

São Francisco 0,3 1452 8º 

Novo 0,3 1402 9º 

São João 0,3 1051 10º 

São José 0,3 960 11º 

Santa Clara 0,3 889 12º 

Pedreirinha 0,3 234 13º 

Decouville 0,375 3395 14º 

Almir Gabriel 0,4 3624 15º 

Uriboca 0,4 1330 16º 

Boa Vista 0,4 465 17º 

Nova Marituba 0,475 3610 18º 

Centro 0,475 1223 19º 

Mirizal 0,575 1010 20º 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

13.4. Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Para a hierarquização das áreas de intervenção prioritárias para os serviços de 

drenagem e manejo de águas pluviais foram definidos indicadores, os quais são 

transformados em um índice de acesso à drenagem urbana. 

13.4.1. Índice de Acesso à Drenagem Urbana (IADU) 

Para o cálculo do IADU foram definidos critérios de pesos para os indicadores de 

acordo com a importância de cada um deles: 
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 Pontos Críticos (PC) – Peso 0,5; 

 Pavimentação existente (PE) – Peso 0,3; 

 Rede de galerias de microdrenagem existente (MD) – Peso 0,2. 

A pontuação final de IADU varia de 0 a 1 e se refere, respectivamente, à pior e à 

melhor condição de acesso aos serviços em questão. Desta forma para o cálculo do IADU 

tem-se a seguinte equação: 

𝐼𝐴𝐷𝑈 = (𝑃𝐶 × 0,5) + (𝑃𝐸 × 0,3) + (𝑀𝐷 × 0,2) 

Pontos Críticos que apresentam problemas de drenagem urbana (PC) 

Este critério considera as áreas que apresentam problemas de alagamento no 

município: 

 Com pontos de alagamento – 0,0; 

 Sem informações – 0,5; 

 Sem pontos de alagamento – 1,0. 

Pavimentação Existente (PE) 

A pavimentação é fundamental para que haja o escoamento das águas pluviais 

sem causar erosões nas vias do município. Desta forma: 

 Maioria das vias sem pavimentação – 0,0; 

 Maioria das vias pavimentadas, em más condições – 0,5; 

 Maioria das vias pavimentadas, em boas condições – 1,0. 

Rede de Galerias de Microdrenagem Existentes (MD) 

Este critério considera as áreas que apresentam sistemas de drenagem, sendo: 

 Sem galerias – 0,0; 

 Com valas de drenagem – 0,5; 

 Com galeria de microdrenagem – 1,0. 
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A Tabela 83 apresenta o índice de acesso à drenagem urbana, por bairros de 

Marituba. 

Tabela 83 – Índice de acesso à drenagem urbana de Marituba 

Bairro PC PE MD IADU 

Almir Gabriel 0 1 0,5 0,4 

Bela Vista 0 0 0 0 

Boa Vista 0,5 1 0,5 0,65 

Canaã 0,5 0 0 0,25 

Centro 0,5 1 0,5 0,65 

Decouville 0,5 0,5 0,5 0,5 

Dom Aristides 0,5 0,5 0,5 0,5 

Mirizal 0,5 1 0,5 0,65 

Nova Marituba 0 0 0 0 

Novo 0,5 0,5 0,5 0,5 

Novo Horizonte 0 1 0,5 0,4 

Pedreirinha 0 0,5 0,5 0,25 

Riacho Doce 0,5 0 0 0,25 

Santa Clara 0,5 1 0,5 0,65 

Santa Lucia 0,5 0 0 0,25 

São Francisco 0,5 0,5 0,5 0,5 

São João 0 0,5 0,5 0,25 

São José 0,5 0,5 0,5 0,5 

União 0,5 0,5 0,5 0,5 

Uriboca 0 0,5 0,5 0,25 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

Para o critério de desempate das áreas que apresentam o mesmo índice, poderá 

ser utilizada a população residente ou o número de domicílios de cada bairro. Neste caso 

utilizou-se o número de domicílios conforme dados do IBGE (2010). A Tabela 84 

apresenta a hierarquização das áreas de intervenção prioritária para os serviços de 

manejo de resíduos sólidos de Marituba. 
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Tabela 84 – Hierarquização das áreas de intervenção prioritárias 

Bairro IAES 
Número de 
domicílios 

Hierarquização 

Nova Marituba 0 3610 1º 

Bela Vista 0 153 2º 

Uriboca 0,25 1330 3º 

São João 0,25 1051 4º 

Santa Lucia 0,25 583 5º 

Pedreirinha 0,25 234 6º 

Riacho Doce 0,25 198 7º 

Canaã 0,25 88 8º 

Almir Gabriel 0,4 3624 9º 

Novo Horizonte 0,4 1995 10º 

Decouville 0,5 3395 11º 

Dom Aristides 0,5 2155 12º 

União 0,5 1809 13º 

São Francisco 0,5 1452 14º 

Novo 0,5 1402 15º 

São José 0,5 960 16º 

Centro 0,65 1223 17º 

Mirizal 0,65 1010 18º 

Santa Clara 0,65 889 19º 

Boa Vista 0,65 465 20º 

Fonte: Elaborado por EnvEx Engenharia e Consultoria, 2019. 

13.5. Considerações Finais 

Neste capítulo foi apresentada a hierarquização das áreas de intervenção 

prioritárias, ou seja, aquelas que devem ser atendidas com mais urgência, e que tem 

menores condições de acesso aos serviços de saneamento básico. 

Assim, verifica-se que cada eixo apresenta uma priorização, para abastecimento de 

água a prioridade são os bairros da região noroeste do Município, Don Aristides e São 

José, enquanto para esgotamento sanitário, os bairros sul da BR316 são os prioritários, 

como Decouville, Uriboca e São João. No caso de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, as prioridades estão localizadas na região nordeste, com os bairros Riacho Doce 
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e Canaã. Como a cidade não apresenta rede de drenagem, para a drenagem e manejo de 

águas pluviais, os pontos mais importantes foram pavimentação e pontos de alagamento, 

sendo prioridades Nova Marituba e Bela Vista. 

Logo, faz-se importante listar e hierarquizar as áreas de intervenção com o intuito 

de atingir o equilíbrio entre a existência de serviços de saneamento básico e salubridade 

ambiental. 
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