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APRESENTAÇÃO 

 

A principal problemática da infraestrutura do Brasil, o saneamento básico, que 

engloba os serviços de abastecimento de água potável, esgotamento 

sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e limpeza pública e manejo 

de resíduos sólidos, ainda é observada com vista grossa por gestores, que não 

se importam em oferecer estes serviços, e pela população, que não cobra 

como deveria dos governantes, acarretando, então, em sérios problemas de 

aspecto ambiental, econômico e social, principalmente de saúde pública. Se 

trabalhados divididos os quatro serviços do saneamento básico possuem 

ciclos lógicos que individualmente deveriam ser fechados, porém ainda 

trabalhados quebrados, e que devem ser geridos unidos por haver 

interligação entre tais. A irracionalidade é a maior inimiga do saneamento 

básico, de forma a vermos seu efeito nefasto quando não existe, bem como 

de quando existe e não é corretamente executado o conjunto de serviços. 

O abastecimento de água potável, o mais vital de todos, por se tratar de água 

que é essencial para a sobrevivência, não deveria inexistir em local algum 

civilizado. Planejamento na hora do armazenamento em mananciais a 

quantidade suficiente, a instalação e operação correta de sistemas de 

captação e adução, bem como de estações de tratamento de água (ETA) e 

de reservatórios e redes de distribuição de água potável, são fundamentais 

para toda a população de um local. 

O esgotamento sanitário, por sua vez, considera-se também de extrema 

importância na qualidade de vida, pois pode não afetar diretamente a 

população geradora de esgotos, mas indiretamente sim, bem como as 

populações que residam a jusante do ponto de descarte desse material. 

Encorpar o esgotamento ao abastecimento seria a forma mais viável, 

fazendo, após o uso da água, initerruptamente, a coleta e o transporte das 

águas servidas até estações de tratamento de esgotos (ETE), para que assim 

possa ser data a destinação final, sem prejuízos, com o reuso ou o lançamento 

no meio ambiente do efluente tratado. 
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A drenagem e o manejo de águas pluviais configuram o sistema que pode vir 

paralelo a um dos ou aos dois sistemas já citados, dependendo, assim, da 

topografia do terreno em que se encontram instaladas as unidades destes. As 

águas das chuvas caem e devem ser drenadas até mananciais, com prévio 

tratamento ou não, ou ser tratadas como esgoto, dependendo de onde 

caem, para reuso ou lançamento no meio ambiente. 

Os resíduos sólidos urbanos, material que grande parte da população ainda 

conhece como lixo, os resíduos sólidos, gerados nas atividades vitais, 

principalmente humanas, é tratado como descartável, imprestável e 

indesejável pelos próprios geradores. Há um ciclo lógico para a limpeza 

pública e manejo dos resíduos sólidos, que começa com a captação de sua 

matéria-prima na natureza, o transporte, a confecção dos produtos 

demandados, sua utilização e, por fim, seu descarte, erroneamente realizado, 

onde deveria ser observada a possibilidade de reaproveitamento ou 

reciclagem e, em casos que não houver uma dessas, seu tratamento e 

deposição final de forma correta. Atualmente várias técnicas e tecnologias 

são criadas e/ou aperfeiçoadas na perspectiva de uma evolução benéfica.  

Desta forma, o Plano de Saneamento Básico tem que observar e considerar os 

números e variáveis quantitativos e qualitativos da água, dos esgotos e dos 

resíduos produzidos em cada nicho populacional, especificamente nos 

conglomerados urbanos chamados de cidades. No município de Orobó, a 

confecção do Plano Municipal de Saneamento Básico foi realizada com base 

em um trabalho de observação, coleta de dados e estudos, que geraram um 

diagnóstico técnico-participativo sobre cada uma das fases dos ciclos dos 

sistemas citados, possibilitando determinar o cenário ideal, traçar metas, com 

as metodologias necessárias – em programa, projetos e ações – para 

alcança-las, e os resultados esperados após a implantação do mesmo. Os 

levantamentos de campo foram realizados por profissionais capacitados na 

área, coordenados por um engenheiro sanitarista e ambiental, baseados nas 

normas técnicas e conceitos científicos existentes documentados e 

publicados.  A mobilização social seguiu o padrão de capacitação. 
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Com base neste documento, base técnica a ser seguida pela administração 

municipal com vista à certa gestão do saneamento básico, pode-se concluir 

que a implantação do plano, a aceleração das metas e o suporte 

operacional só serão alcançados com a criação e difusão de programas 

relacionados à educação ambiental, para que haja o engajamento dos 

principais responsáveis pelo funcionamento do sistema: a população. Serão 

necessárias ainda discussões permanentes entre os gestores e o suporte 

financeiro, para que as necessidades sejam supridas. 

A estrutura textual segue a ordem lógica de apresentação da situação e da 

metodologia de trabalho, diagnóstico técnico-participativo, prognósticos 

com diretrizes, objetivos e metas para o horizonte dos próximos 20 anos, elenco 

de programas, projetos e ações, sistema de monitoramento da gestão 

integrada, até a sua conclusão. 

A aprovação desse documento se dá por meio de consulta com a população 

em audiência pública, representantes de órgãos e entidades públicas e 

privadas e organizações da sociedade civil. A implantação se dá por 

aprovação da Lei Municipal de Saneamento Básico. 

 

Abílio José Procópio Queiroz 

Coordenador Técnico da DEDANT Serviços & Engenharia Ltda. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A problemática do saneamento básico é tida como algo sem fácil 

solução entre as ações do saneamento ambiental, principalmente em países 

emergentes como o Brasil. Nesses países, o meio ambiente é diretamente 

afetado pela irracionalidade com que os seres humanos tratam o solo, a água 

e o ar, causando a sua degradação e provocando impactos de natureza 

social e econômica. 

A lei nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007 “estabelece diretrizes nacionais 

para o saneamento básico”, definindo saneamento como “o conjunto de 

serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água 

potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas” (BRASIL, 2007). 

Dentre os problemas recorrentes da má qualidade do saneamento 

básico os três sistemas que, teoricamente, são mais onerosos, são mais fáceis 

de serem implantados que a gestão de resíduos sólidos, que seria o menos, 

pois este, potencialmente, tem retorno financeiro, e necessita, principalmente, 

da participação de cada pessoa, o que o torna complexo. 

Por não haver como fugir, empresas de saneamento por todo Brasil, seja 

pública ou privada, tem cuidado do abastecimento de água oferecendo 

este bem à população, mesmo com sistemas altamente falhos, em geral. 

Esgotamento sanitário e drenagem e manejo de águas pluviais são 

ausentes em diversas cidades e na mínima parte onde se apresentam a 

cobertura é total. Há recursos para resolução do problema, mas não há 

mobilização, pois, a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), o Ministério das 

Cidades (MC) e o Ministério da Integração Nacional (MI) vem, entre outros, 

oferecendo oportunidades para que governantes resolvam pontualmente 

seus problemas. 

No Brasil, constitucionalmente, é de competência do poder público 

local o gerenciamento dos resíduos sólidos produzidos em suas cidades (IBGE, 

2008). Com a edição da Lei Federal nº. 12.305/2010, que instituiu a Política 
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Nacional de Resíduos Sólidos, o país passou a contar com uma definição legal 

de âmbito nacional do que são resíduos sólidos urbanos – RSU (ABRELPE, 2011). 

Esse objeto legal dispõe, em seu Artigo 4º: 

 

 “A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de 

princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações 

adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime 

de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou 

particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento 

ambientalmente adequado dos resíduos sólidos” (BRASIL, 2010).  

 

A aplicação dessas determinações legais com mais rigor e frequência, 

quando necessárias, muito melhoraria a situação. 

O crescimento populacional acelerado e o cada vez mais crescente 

grau de urbanização, vistos em cenários presentes e, principalmente, 

projetados nos cenários futuros, são sérios agravantes dessa questão. 

Consumir água e gerar esgotos sanitários são coisa que não tem como 

fugir, pois, estão diretamente ligadas às atividades vitais do ser humano, 

conferidas por armazenar águas das chuvas, transportar, tratar ou não, utilizar 

para consumo direto, indireto ou servir-se delas, assim tendo o líquido residual 

exigindo manejo adequado, tendo agravantes relacionados a fatores 

culturais. Águas pluviais também cairão inevitavelmente, devendo seu 

manejo ser previsto. Produzir resíduos sólidos urbanos (RSU) é, também, uma 

atividade inevitável, caracterizada pela extração de recursos naturais para 

produção de bens materiais que, depois de utilizados, são descartados, quase 

sempre sem tratamento prévio algum, gerando mais impactos ambientais. 

Essa produção só aumenta, haja vista o aumento da demanda pelos povos, 

que ainda tratam o meio ambiente como uma fonte inesgotável de matéria 

prima e sem limites de capacidade e resistência ao armazenamento de 

resíduos. 

Para uma gestão efetiva, os aspectos políticos e educacionais devem 

ser vistos com mais atenção pela sociedade, buscando pontos de apoio mais 
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sólidos para o controle da situação. Isso significa dizer que, aparentemente, a 

principal ação é a difusão da educação ambiental nos diversos extratos da 

sociedade, mostrando o papel de cada um na resolução dos problemas. 

Com base na consideração da gravidade da situação do saneamento 

básico e os consequentes prejuízos de natureza social, econômica e 

ambiental em municípios nordestinos de pequeno porte, este estudo propõe 

uma avaliação geral deste, no contexto do saneamento ambiental de Orobó, 

estado de Pernambuco, como uma pequena contribuição para a gestão 

sustentável em localidades de porte e características semelhantes, e para 

análise das metas cabíveis para conseguir atender a população com todos 

os serviços essenciais. 

O resultado do trabalho é o documento intitulado de Plano Municipal 

de Saneamento Básico de Orobó, sabendo que o PMSB deve seguir todas as 

exigências postas pelas Leis Federais nº 11.445/2007 e 12.305/2010 e afins. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a situação do saneamento básico de Orobó e elaborar o Plano 

Municipal de Saneamento Básico. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Com base no disposto no “CAPÍTULO IV – DO PLANEJAMENTO, Art. 19”, 

o trabalho propõe-se a: 

 

 Diagnosticar a situação do saneamento básico, de modo técnico 

participativo e em suas quatro vertentes, e seus impactos nas condições 

de vida, utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, 

ambientais e socioeconômicos e apontando as causas das deficiências 

detectadas; 

 Traçar objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a 

universalização, admitidas soluções graduais e progressivas, 

observando a compatibilidade com os demais planos setoriais; 

 Definir programas, projetos e ações necessárias para atingir os 

objetivos e as metas, de modo compatível com os respectivos planos 

plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, 

identificando possíveis fontes de financiamento; 

 Prever ações para emergências e contingências; 

 Formular mecanismos e procedimentos para a avaliação 

sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas. 

 Indicar a periodicidade de revisão do plano, observando plano 

plurianual municipal.  
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3 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

  

Acima de qualquer determinação, o PMSB segue o seguinte fragmento 

da Lei Federal n° 11.445/07: 

“Art. 19.  A prestação de serviços públicos de saneamento 

básico observará plano, que poderá ser específico para 

cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo: 

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas 

condições de vida, utilizando sistema de indicadores 

sanitários, epidemiológicos, ambientais e 

socioeconômicos e apontando as causas das deficiências 

detectadas; 

II - objetivos E metas de curto, médio e longo prazos para 

a universalização, admitidas soluções graduais e 

progressivas, observando a compatibilidade com os 

demais planos setoriais; 

III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os 

objetivos e as metas, de modo compatível com os 

respectivos planos plurianuais e com outros planos 

governamentais correlatos, identificando possíveis fontes 

de financiamento; 

IV - ações para emergências e contingências; 

V - mecanismos e procedimentos para a avaliação 

sistemática da eficiência e eficácia das ações 

programadas.” (BRASIL, 2007). 

 

A elaboração do PMSB de Orobó foi dividida em uma sequência lógica 

de atividades necessárias ao seu desenvolvimento, visando atender o que 

exige a Lei e o Termo de Referência da Prefeitura Municipal de Orobó para 

este. As fases básicas de elaboração do plano foram:  
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 Preparação (1ª fase): comportou as atividades de formação do 

Grupo de Trabalho (GT), compondo o Comitê Executivo e o Comitê de 

Coordenação, oficializado em ato do Poder Executivo, Portaria;  

 Planejamento (2ª fase): composto pelo Plano de Trabalho e pelo 

Plano de Mobilização Social, que definiram, detalhadamente, as 

atividades realizadas em uma ordem cronológica;  

 Diagnóstico (3ª fase): compreendeu a apresentação de todas as 

informações sobre os atuais sistemas de abastecimento de água 

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

resíduos sólidos e de manejo e drenagem de águas pluviais no 

município, a partir dos dados coletados e das observações de campo 

realizadas;  

 Prognóstico (4ª fase): comportou a exposição de cenários 

traçados a serem postos em prática, visando à universalização dos 

serviços;  

 Determinação das metas de implantação (5ª fase): enumeração 

de programas, projetos e ações com base na observação das falhas e 

carências do atual sistema, nas discussões das reuniões e nas técnicas 

que permitem o gerenciamento correto dos serviços de saneamento 

básico; 

 Criação de sistema de monitoramento (6ª fase): estabeleceu 

critérios para monitoramento da implantação do PMSB; 

 Documentação (7ª fase): conclusão e entrega do produto final 

ao governo e à população em audiência pública. 

 

O prazo estipulado para execução dos trabalhos, firmado em acordo 

contratual, contemplou 120 (cento e vinte) dias corridos, compreendendo o 

período entre agosto e dezembro de 2017. 

O cronograma de elaboração do plano é apresentado 

detalhadamente no Quadro 1. 
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Quadro 1. Cronograma das atividades de elaboração do PMSB de Orobó. 

 

A Figura 1 elenca as etapas e eventos técnicos referentes à elaboração 

do PMSB. 

 

 

 

  

Fase Descrição 

Período (meses) 

1º 2º 3º 4º 

1ª Preparação     

2ª Planejamento (Produto 1ª e Produto 1B)     

3ª Diagnóstico (Produto 2)     

4ª Prognóstico (Produto 3)     

5ª 
Determinação de metas de implantação (Produto 

4) 
    

6ª Criação do sistema de monitoramento (Produto 5)     

7ª Documentação (Produto 6)     
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Figura 1. Etapas e eventos técnicos inerentes à elaboração do PMSB de 

Orobó. 

 

 

3.1 Preparação 

 

A fase inicial da elaboração do PMSB se baseou na criação do Grupo 

de Trabalho, que tem em seu Comitê de Coordenação membros 

representantes das diversas secretarias municipais, relacionadas com a 
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temática de saneamento básico, tendo as principais funções de avaliação e 

aprovação dos trabalhos executados.  

O Comitê Executivo, por sua vez, foi formado por uma equipe técnica 

multidisciplinar da DEDANT Serviços & Engenharia Ltda., das secretarias 

municipais e grupos organizados da sociedade, geralmente organizações 

não governamentais, como sindicatos, associações, conselhos, entre outros, 

que possam fornecer suporte técnico através de seus membros. 

Como todo trabalho foi subdividido em produtos, foi necessária a 

existência do GT com o pessoal funcionalizado para executar e para avaliar 

os serviços executados antes do início, por isso denominou-se de 

“preparação”. 

 

3.2 Planejamento 

 

Exige-se, nessa fase, que se obtenham os primeiros produtos do PMSB: 

Plano de Trabalho (Produto 1A) e Plano de Mobilização Social (Produto 1B). 

Todo o trabalho de elaboração do PMSB será iniciado após a aprovação dos 

documentos, pelo Grupo de Trabalho. 

A fase de planejamento se resume em levantar estratégias e 

metodologia de trabalho da equipe no Plano de Trabalho e no Plano de 

Mobilização Social, confirmando, com o GT, datas e compatibilidade da 

metodologia com o que impõe o TR e a PNSB, fazendo os ajustes necessários. 

É indispensável, nessa fase, a definição e apresentação do cronograma 

de realização das reuniões setoriais, bem como das visitas técnicas nas zonas 

urbana e rural e da Audiência Pública. 

 

3.3 Diagnóstico 

 

O instrumento metodológico que serviu de apoio para a elaboração do 

diagnóstico foi a consulta a várias fontes de pesquisa científica, sendo esta 

em materiais impressos e por meio eletrônico. A bibliografia consultada 
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constituiu o embasamento teórico sobre o tema abordado e o município 

trabalhado, para uma análise crítica e consistente da situação e para 

promoção de algumas discussões relevantes. 

As definições utilizadas foram, principalmente, de legislações 

ambientais, manuais da FUNASA e trabalhos científicos da área de Engenharia 

Sanitária e Ambiental, incluindo livros. 

A consulta ao banco de dados secundários de fontes como o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Serviço Geológico do Brasil (CPRM), 

Portal dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) foi extremamente importante 

para obtenção de informações indispensáveis ao trabalho, não disponíveis na 

literatura consultada. 

Foram pesquisados, na grande rede de computadores, dados 

disponíveis sobre aspectos socioeconômicos, de saúde pública, de 

saneamento, ambientais, históricos, entre outros, de grande importância para 

caracterização geral do município de Orobó, bem como imagens e mapas 

que ilustram/caracterizam esta cidade. 

Foram elaborados e submetidos formulários e/ou questionários 

específicos sobre as temáticas de abastecimento de água, esgotamento 

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

pluviais, dispostos em planilhas eletrônicas (Site da Prefeitura) ou impressas, 

contendo questões objetivas e subjetivas, com abertura para comentários 

quando necessários, aos responsáveis pelos serviços de saneamento básico e 

à população do município, para identificação do que falta, caracterização 

do que existe e explicitação das falhas, a partir dos resultados.  

Para auxiliar nessa caracterização, um levantamento de campo 

aprofundado, nas áreas onde se alocam as unidades básicas de cada 

sistema, foi feito pela equipe técnica da DEDANT Serviços & Engenharia Ltda., 

com a captação de imagens e a observação dos problemas ambientais mais 

evidentes. O acompanhamento nessa etapa foi de pessoal da Prefeitura de 

Orobó, para esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 
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sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais e, no caso de abastecimento 

de água potável, da Companhia Pernambucana de Saneamento 

(COMPESA) 

Foram consideradas, também, as informações passadas pelo grupo de 

trabalho durante as reuniões, exigindo-se a apresentação de documentos 

comprobatórios. 

Com todas as informações (dados primários e secundários) e materiais 

obtidos, foi elaborado, de forma sistematizada, o diagnóstico técnico-

participativo do PMSB de Orobó para apreciação técnica e participativa, 

deixando bem caracterizado, dessa forma, o saneamento básico do 

município.  

Essa fase de diagnóstico correspondeu ao Produto 2. 

 

3.4 Prognóstico 

 

O prognóstico foi caracterizado pela fase de elaboração que traça os 

cenários atuais comparativamente com os cenários futuros, para o município 

de Orobó, nas quatro vertentes do saneamento básico. 

Esta fase, que precedeu a determinação de metas, tem extrema 

importância, pois aponta as estratégias para colocação em prática do uso 

de diretrizes, atingindo os objetivos do planejamento em tempo hábil.  

A fase de prognóstico foi definida após apreciação do Produto 3 – 

Relatório de diretrizes, objetivos e metas. 

 

3.5 Determinação de metas 

 

As metas foram definidas pela equipe de elaboração do PMSB, com 

base no que impõem as legislações vigentes, e discutidas nas reuniões com o 

Grupo de Trabalho e com a população.  

Os prazos para implantação das metas foram definidos pela equipe 

de elaboração do plano, pelo prefeito e secretários a quem competem os 
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serviços, sendo apresentados ao Grupo de Trabalho, a título informativo e 

avaliativo, obedecendo às possibilidades orçamentárias sem prejuízos ao 

atendimento dos prazos legais. 

O plano foi documentado para um período de 20 anos, conforme 

exigência do Termo de Referência e da PNSB, fazendo a consideração do 

crescimento populacional através de estimativas obtidas por métodos 

matemáticos confiáveis.  

A cada ano deverá ser feita uma avaliação do Plano e, a cada quatro 

anos, uma revisão deste. Estas exigências são impostas pela legislação 

vigente, pois o documento tem caráter de instrumento estratégico, que 

contém ações do governo municipal, requerendo ajustes periódicos. 

A definição de programas, projetos e ações fez a sistematização das 

metas de implantação, sendo tudo documentado em relatório que 

correspondeu ao Produto 4 do PMSB de Orobó. 

 

3.6 Criação do Sistema de Informações sobre Saneamento Básico de Orobó 

(SISBO) 

 

O PMSB terá sua execução realizada em um longo período de tempo 

e esta deverá ser acompanhada e avaliada. Assim, foi ser elaborado o 

Sistema de Informações sobre o Saneamento Básico de Orobó que, além de 

conter um banco de dados, deverá resultar em relatórios momentâneos, de 

curto e de longo prazos, e da totalidade do tempo de execução do PMSB. 

A sistematização dos Indicadores de Desempenho, avaliando 

eficiência, eficácia e efetividade da implantação, caracteriza o Produto 5 do 

PMSB. 

 

3.7 Documentação 

 

A documentação de elaboração do PMSB se iniciou nas assinaturas 

do Contrato de Prestação do Serviço e da Ordem de Serviço (OS), já que 
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todas as fases de elaboração resultam em algum produto que deverá ser 

documentado e entregue, bem como os relatórios mensais de serviços 

executados.  

O relatório final é a junção de todos os produtos documentados ao 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Orobó e a Minuta da Lei Municipal 

de Saneamento Básico para instituição da política, compondo o Produto 6 do 

Termo de Referência.  

O Plano Municipal de Saneamento Básico foi apresentado à 

população de Orobó em Audiência Pública para apreciação pelos diversos 

setores da sociedade e posterior aprovação. 
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4 CONTROLE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL – O PLANO 

  

O Plano de Mobilização Social (PMS) integra a fase de planejamento do 

PMSB, no qual a construção de estratégias e a metodologia de trabalho da 

equipe contará com a participação social em todo o processo, atendendo 

ao princípio do controle social, previsto na Política Nacional do Saneamento 

Básico (PNSB) na prestação dos serviços públicos de saneamento básico. 

O PMS norteia-se pelas determinações previstas na Lei Nº 11.445/2007, 

que estabelece a PNSB, pelo Termo de Referência para elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Orobó/PE, entre outros documentos 

relacionados a referida temática, fundamentando sua construção no 

exercício da participação e controle social dos diversos atores sociais 

envolvidos e elaborado a partir da análise da realidade do município e da 

proposição de objetivos para melhorar a qualidade de vida da comunidade 

em geral. 

Percebendo a relevância do controle social, aqui entendido como 

“conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade 

informações, representações técnicas e participações nos processos de 

formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos 

serviços públicos de saneamento básico” (11.445/2007, art. 3º, inciso IV), o PMS 

é uma ferramenta que busca valorizar as potencialidades e diferenças 

territoriais, objetivando sua sustentabilidade, por meio também da 

corresponsabilização da ampla comunidade enquanto atores sociais e 

usuários dos serviços públicos de saneamento básico. 

Sendo assim o PMS buscou fomentar a participação social durante o 

processo de construção do Plano Municipal de Saneamento Básico de 

Orobó/PE, tendo em vista o estabelecimento de instrumentos e mecanismos 

de participação e controle social, consolidando uma gestão participativa na 

política de saneamento básico. Pois para que as mudanças ocorram é 

fundamental a participação da sociedade civil num processo mútuo de 

socialização de informações técnicas, de educação ambiental e construção 
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de conhecimentos, que perpassam questões de saúde, educação, 

assistência social, habitação entre outras, contemplando um conjunto de 

propostas exequíveis. 

Portanto, além de um direito básico de todos os cidadãos, o acesso 

universal e de qualidade ao saneamento básico exige uma construção 

coletiva envolvendo gestores, usuários e cessionária dos serviços. 

 

4.1 Objetivos 

 

A elaboração deste Plano de Mobilização Social, integrante do Plano 

Municipal de Saneamento Básico do município de Orobó, tem os objetivos 

destacados a seguir. 

 

4.1.1 Objetivo geral 

 

Planejar os procedimentos, estratégias, mecanismos e metodologias 

aplicados na construção do Plano Municipal de Saneamento Básico do 

município de Orobó. 

 

4.1.2 Objetivos específicos 

 

São objetivos específicos do PMS: 

 Mobilizar todos os setores da administração pública e da 

sociedade civil, estimulando os segmentos sociais a participarem do 

processo de planejamento, acompanhamento e fiscalização das 

ações previstas; 

 Divulgar amplamente o processo, as formas e canais de 

participação e informar os objetivos e desafios do PMSB; 

 Disponibilizar as informações necessárias à participação 

qualificada da sociedade nas fases decisórias do PMSB; 
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 Sensibilizar gestores e técnicos municipais para o fomento de 

ações de educação ambiental e mobilização social de forma 

permanente; visando apoiar os programas, projetos e ações a serem 

implantados por meio do PMSB; 

 Estabelecer parcerias com os conselhos municipais e com outras 

instâncias de participação e controle social existente no município 

como comissões setoriais, associações de moradores, movimentos de 

sem terra, movimentos de moradia etc., avaliando e discutindo os 

benefícios da implantação do PMSB; 

 Criar mecanismos de participação social que garantam 

continuidade do exercício do controle social na política de 

saneamento; e 

 Garantir equivalência entre as estratégias adotadas no PMSB e as 

demandas reais da população. 

 

4.2 Processo de implementação 

 

Para a execução do PMS serão adotadas algumas linhas básicas de 

ação, abaixo relacionadas: 

 Estabelecimento de canais permanentes de comunicação que 

subsidiem o processo de mobilização e participação da população no 

processo de elaboração do plano, conforme preconiza a Lei Federal nº 

11.445 (BRASIL, 2007); 

 Realização de entrevistas com o Poder Público, organizações não 

governamentais, entidades vinculadas ao saneamento básico. Com o 

intuito de, além de mobilizá-los, obter dados sobre o saneamento no 

município que possam compor os produtos do PMSB; 

 Realização de encontros, reuniões, oficinas, conferências e/ou 

audiência pública, conforme sinalizado no planejamento do PMS.  
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4.3 Caracterização geral 

 

As atividades para operacionalização do PMS seguirão um percurso 

metodológico que deve ser planejado buscando: 

 Identificação de atores sociais envolvidos no processo de 

elaboração do PMSB; 

 Divulgação da elaboração do PMSB junto à comunidade, tanto 

rural como urbana; 

 Definição da estratégia de divulgação, disponibilização dos 

conteúdos e demais informações pertinentes e respectivos meios de 

comunicação local; 

 Capacitação dos atores interessados; 

 Realização dos eventos visando a identificação e discussão da 

realidade atual do sistema de saneamento básico no território de 

abrangência (diagnóstico); e 

 Definição da metodologia das reuniões, plenárias e/ou audiência 

pública, utilizando dinâmica e instrumentos didáticos com linguagem 

acessível. 

 

O PMS dará suporte para as etapas posteriores que viabilizará a 

construção do PMSB: 

 Diagnóstico técnico-participativo; 

 Propostas de intervenções; 

 Apresentação das proposições e validação do PMSB; 

 Divulgação do PMSB.  

 

Em consonância com o Produto 1B do Plano de Trabalho, a execução 

do PMS perpassará duas etapas, como seguem os itens. 
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4.3.1 ETAPA 1: Planejamento dos serviços e da mobilização social  

 

Ampla divulgação da elaboração do Plano, identificando os diversos 

atores sociais públicos, da sociedade civil e lideranças comunitárias. Neste 

momento, serão utilizados os diversos meios de divulgação de informações no 

município, a exemplo de rádios comunitárias, faixas, carros de som, folhetos 

informativos, páginas eletrônicas como o site da prefeitura, entre outros.  

Nesta etapa também serão identificadas potencialidades, demandas e 

necessidades locais que contribuam para o desenvolvimento do PMS. Para 

tanto, serão utilizados dados primários coletados com gestores municipais e 

lideranças sociais. 

 

4.3.2 ETAPA 2: Debate com a comunidade e implementação da construção 

do PMSB, a partir da realização de reuniões, abertas e amplamente 

divulgadas, com diversos segmentos sociais 

 

Tais atividades têm por objetivo a coleta de dados, discussão de 

demandas referentes ao saneamento básico e construção de propostas e 

alternativas de solução para a problemática, bem como a apresentação do 

diagnóstico técnico-participativo do PMSB. 

Estes encontros abordarão questões relacionadas ao tema central que 

é o saneamento básico, mas também sua transversalidade, perpassando 

principalmente as políticas de saúde, de educação e assistência social. 

Será priorizado o uso de linguagem acessível e a abertura de diálogo 

com a comunidade, partindo do conhecimento que a mesma tem sobre a 

atual situação do saneamento básico e agregando novas informações 

necessárias à construção desta política, pautada na gestão democrática, 

participativa e sustentável. 

 Para a realização de todas as atividades serão estabelecidas parcerias 

com os diversos serviços ofertados no município, daí a necessidade de 
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mapeá-los previamente, identificando escolas, unidades básicas de saúde, 

serviços da política de assistência social, associações, etc. 

 

4.4 Correlação entre ações e objetivos propostos 

 

O PMS é parte do processo inicial de elaboração do PMSB que deve 

garantir à sociedade acesso às informações, representação técnica e 

participação na formulação, no planejamento e no acompanhamento da 

implementação do PMSB. 

O Caderno Temático de Saneamento Básico que trata da Mobilização 

Social (Funasa, 2016, p. 7) no traz que “mobilizar no âmbito do PMSB é envolver 

os diferentes grupos sociais atuantes no município para construir um Plano 

abrangente que possa identificar e propor soluções eficientes para as 

questões de saneamento básico do município”. 

De acordo com o Termo de Referência para elaboração de Planos 

Municipais de Saneamento Básico – PMSB, da Fundação Nacional de Saúde 

– FUNASA, a participação social tem como objetivo em todas as fases: 

 Apresentar caráter democrático e participativo, considerando 

sua função social;  

 Envolver a população na discussão das potencialidades e dos 

problemas de salubridade ambiental e saneamento básico, e suas 

implicações;  

 Sensibilizar a sociedade para a importância de investimentos em 

saneamento básico, os benefícios e vantagens;  

 Conscientizar a sociedade para a responsabilidade coletiva na 

preservação e na conservação dos recursos naturais;  

 Estimular os segmentos sociais a participarem do processo de 

gestão ambiental  

 Sensibilizar os gestores e técnicos municipais para o fomento das 

ações de educação ambiental e mobilização social, de forma 
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permanente, com vistas a apoiar os programas, projetos e ações de 

saneamento básico a serem implantadas por meio do PMSB. 

 

Os objetivos serão consolidados através da criação de espaços 

democráticos, participativos e com a legítima representatividade da 

sociedade civil, a exemplo dos fóruns temáticos, dos conselhos, de caráter 

consultivo e deliberativo, e das conferências. Sendo também um tema 

transversal, que perpassa os espaços de outras políticas como as de 

educação, saúde, assistência social e habitação. 

Por isso para se pensar em ações que materializem os objetivos 

propostos no PMSB, é primordial pensarmos no diálogo com a comunidade, 

dando-lhe poder de decisão, para pontuar suas necessidades, mas também 

propor soluções viáveis. 

 

4.5 Setores de Mobilização Social 

 

A definição de Setores de Mobilização Social (SM) objetiva ampliar as 

possibilidades de participação da comunidade, preservando a 

universalização do acesso à informação e aos serviços públicos planejados, 

sendo, portanto, uma decisão construída coletivamente pela equipe técnica 

responsável pela construção do PMSB, junto a responsáveis pela gestão 

municipal da política de saneamento e demais lideranças comunitárias 

envolvidas. 

O PMS deverá prever os meios necessários para a realização de eventos 

setoriais de mobilização social (debates, oficinas, reuniões, seminários, 

conferências, audiências públicas, entre outros), garantindo, no mínimo, que 

tais eventos alcancem as diferentes regiões administrativas e distritos 

afastados de todo o território do município, viabilizando a efetiva participação 

da comunidade. Tais agrupamentos da comunidade denominam-se Setores 

de Mobilização – SM – que funcionarão como unidades de planejamento 

para as discussões e socialização de informações na comunidade. 
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Para fins de elaboração do PMSB, o município de Orobó contará com 

05 Setores de Mobilização, abrangendo as seguintes localidades: Sede 

(centro da cidade), Distritos Chã do Rocha e Umburetama, Comunidade 

Matinadas e Vila Serra de Capoeira, porém a apresentação do Relatório Final 

do PMSB acontecerá na Sede do município. 

 

Figura 2. Processo de implementação do Plano de Mobilização Social 

 

 

Os eventos setoriais abordaram, respectivamente: 

 Oficinas sobre saneamento básico, baseadas no diálogo entre 

técnicos e comunidade, que contribuíram significativamente para o 

planejamento e construção do PMSB; além da identificação de 

lideranças comunitárias que colaboraram com a coleta de dados 

importantes sobre a realidade municipal; 

 Reuniões para apresentação do diagnóstico do município e 

debate com a comunidade, viabilizando a identificação de problemas 

e potencialidades, que cooperaram para a construção conjunta de 

possíveis soluções exequíveis; 

 Audiência Pública realizada para apresentação do Relatório Final 

do PMSB para toda a comunidade orobense. 

Reunião: Construção do 
diagnóstico técnico 

participativo

Reunião: Apresentação 
do Plano de Execução 

com programas, 
projetos e ações

Audiência Pública: 
Apresentação e debate 

do Relatório Final do 
PMSB
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Para a realização de todas as atividades foram estabelecidas parcerias 

com diversos serviços públicos municipais, a exemplo dos serviços ofertados 

pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de 

Educação, Secretaria Municipal de Saúde entre outros. 

Para a divulgação das atividades previstas no PMS foram utilizados os 

seguintes instrumentos: cartazes, rádio comunitária, divulgação nas mídias 

sociais institucionais, além da aplicação de questionário online. 

Todas as etapas da mobilização social foram planejadas como o intuito 

de atender os critérios dos processos ditos participativos, quais sejam: 

 Garantir o controle social assegurando à sociedade informações 

e participação nos processos de formulação de políticas, de 

planejamento e de avaliação; 

 Elaboração do PMSB através de processo democrático e 

participativo de forma a congregar as necessidades da sociedade e 

atingir a função social dos serviços prestados; 

 Divulgação dos diagnósticos e das propostas do PMSB; 

 Definição de estratégias de comunicação e canais de acesso às 

informações, com linguagem acessível a todos; 

 Previsão de acompanhamento e avaliação no processo de 

elaboração do PMSB. 

 

A construção desses espaços de participação social viabilizará a 

interlocução de informações entre a comunidade e a equipe técnica da 

DEDANT Serviços & Engenharia Ltda. 

 

4.6 Operacionalização do PMSB 

 

As ações propostas no PMSB serão pautadas num estudo preliminar da 

realidade local, ou seja, com base em um diagnóstico. A formulação deste 

documento técnico constitui instrumento imprescindível para que a tomada 

de decisão esteja em conformidade com as necessidades e demandas 
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identificadas e postas pelos usuários dos serviços a serem implantados e/ou 

aprimorados. Esta aproximação à realidade local viabilizará a construção de 

direcionamentos mais apropriados. 

O diagnóstico é composto pelas seguintes etapas: 

 Eleição de prioridades;  

 Levantamento de dados secundários; 

 Levantamento de dados primários, que contará com a aplicação 

de instrumentos próprios que serão anexados a este documento; 

 Cruzamento de informações; e 

 Finalização. 

 

Portanto, o PMSB proporá Programas, Projetos e Ações pensados e 

delimitados de acordo com a realidade local. Para tanto, serão lançadas 

propostas que envolverão melhoramento e ampliação da política municipal 

de saneamento básico, direcionando questões estruturais, de controle social 

e de gestão. Serão pensados visando à compatibilidade entre crescimento 

econômico, sustentabilidade ambiental e equidade social. 

 

4.6.1 Acesso a informação e mobilização social 

 

A universalização da informação constitui-se fator imprescindível para a 

construção de uma cultura voltada para a educação sanitária e ambiental. 

A participação social em todo o processo, desde o planejamento, 

implementação e avaliação do PMSB, concorre para a sensibilização e 

corresponsabilização da comunidade, que será beneficiada com a 

execução de tais serviços, mas também será responsável, junto com o poder 

público, pela sua manutenção e aprimoramento. 

Tal acesso à informação, tendo como princípio a universalização, será 

operacionalizado através de algumas propostas: 

 Construção do Sistema Municipal de Informações sobre 

Saneamento Básico, cujo sistema será alimentado com dados direta e 
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indiretamente relacionados ao saneamento, indicadores e variáveis 

sociais, serviços, entre outros, e que poderá estar disponível em meio 

eletrônico (site da Prefeitura) e apresentar-se por meio de boletim 

informativo, impresso ou online; 

 Criação de uma ouvidoria ambiental, de responsabilidade da 

gestão municipal, como forma de se apropriar das demandas e 

sugestões da comunidade; 

 Consulta pública por meio da internet; 

 Introdução da temática do saneamento básico nas demais 

instâncias de controle social já existentes no município. 

 

4.6.2 Cronograma de mobilização 

 

Em conformidade com o Produto 1B do Plano de Trabalho, onde 

sugeriu-se que as atividades de elaboração do PMSB de Orobó seguissem o 

calendário apresentado no Quadro 2, desenvolveram-se as atividades de 

mobilização do PMS. 

 

4.7 Diagnóstico social 

 

De acordo com o Guia para elaboração de Planos Municipais de 

Saneamento Básico do Ministério das Cidades (2011), o diagnóstico deve 

“iniciar-se com o diagnóstico social que visa, acima de tudo, promover uma 

reflexão coletiva sobre os recursos e as carências do município, permitindo 

desencadear ações concretas de desenvolvimento que possam melhorar a 

qualidade de vida da população nas suas múltiplas vertentes, 

nomeadamente educação, saúde, ação social e habitação”. 

Para a construção deste diagnóstico, foram utilizados tanto dados 

primários coletados inloco, quanto dados secundários, disponíveis em 

referências bibliográficas impressas (livros, informativos, manuais de 
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orientação, etc.) e em bancos de dados, como: IBGE, PNUD, Portal ODM, 

DATASUS, site oficial da prefeitura, entre outros. 

A base legal de referência também está associada à legislação 

ambiental, a exemplo Lei nº. 11.445, de 05 de janeiro de 2007 que estabelece 

diretrizes nacionais para o saneamento básico e seu Decreto de 

regulamentação: Decreto nº 7.271, de 21 de junho de 2010, além dos 

Cadernos Temáticos de Saneamento Básico da Funasa. 

Para a identificação dos aspectos socioeconômicos do município foram 

levantados dados nos sistemas de informação referentes à política de saúde, 

educação, assistência social, saneamento básico, que permitiram a 

caracterização do município e construção desse diagnóstico. 

Nas oficinas e reuniões realizadas nos setores de mobilização social 

foram aplicados questionários (em anexo), elaborados pela Equipe Técnica 

da DEDANT Serviços & Engenharia Ltda, com o objetivo de identificarmos a 

percepção dos participantes sobre os sistemas de abastecimento de água 

potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. O questionário foi construído 

considerando blocos temáticos a partir de cada eixo do saneamento básico, 

com questões de múltipla escolha. 

O mesmo questionário também foi disponibilizado em meio 

eletrônico/virtual com ampla divulgação nas mídias sociais da Prefeitura e 

demais órgãos gestores. 

A Equipe Técnica da DEDANT Serviços & Engenharia Ltda utilizou-se 

ainda do procedimento de visitas técnicas ao município, conhecendo a 

realidade da estrutura de saneamento básico do município, para que 

pudesse ser construído um panorama de como cada sistema tem funcionado 

ou não. Tais inspeções de campo proporcionará um olhar mais amplo, a partir 

de visitas as instalações operacionais e administrativas dos serviços, 

conhecendo o estado de suas condições e os problemas de atendimento dos 

serviços. 
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Com a sistematização dos dados primários e secundários foi possível a 

consolidação do diagnóstico do PMSB do município de Orobó/PE que 

possibilitará uma maior aproximação das reais necessidades do município, de 

forma a considerar os problemas existentes, a qualidade dos serviços 

prestados, mas também as suas especificidades locais e potencialidades de 

solução. Sendo baseado num processo participativo e democrático, o mesmo 

foi encaminhado para análise e avaliação de todos os segmentos envolvidos: 

gestores municipais, técnicos responsáveis por sua elaboração e comunidade 

em geral. 
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Quadro 2. Cronograma de atividades do PMS. 

DATA 

SUGERIDA 
ATIVIDADE ENVOLVIDOS 

FORMATO 

E LOCAL 

29/08/2017 
Formação do Grupo de 

Trabalho 

Diretoria da DEDANT 

Serviços & Engenharia 

Ltda. e Prefeitura 

Prefeitura 

01/09/2017 

Entrega dos Planos de 

Trabalho (Produto 1A) e 

de Mobilização Social 

(Produto 1B) 

Diretoria da DEDANT 

Serviços & Engenharia 

Ltda. e GT 

Prefeitura 

04/09/2017 

Visita técnica para 

avaliação do 

saneamento básico na 

sede municipal 

Equipe Técnica da 

DEDANT Serviços & 

Engenharia Ltda. 

Visita 

técnica 

na zona 

urbana 

05/09/2017 

Visita técnica para 

avaliação do 

saneamento básico na 

zona rural 

Equipe Técnica da 

DEDANT Serviços & 

Engenharia Ltda. 

Visita 

técnica 

na zona 

rural  

09/10/2017 

Entrega e apresentação 

do Diagnóstico ao 

Grupo de Trabalho e à 

população da sede e 

da zona rural (PRODUTO 

2) 

Equipe Técnica da 

DEDANT Serviços & 

Engenharia Ltda., GT e 

população orobense. 

Reuniões 

setoriais  

23/10/2017 

Entrega do Relatório de 

Diretrizes, Objetivos e 

Metas do PMSB 

(PRODUTO 3) 

Equipe Técnica da 

DEDANT Serviços & 

Engenharia Ltda. e GT 

Reunião - 

Prefeitura 

06/11/2017 

Entrega do Relatório dos 

Programas, Projetos e 

Ações do PMSB e 

apresentação do Plano 

de Execução (PRODUTO 

4) 

Equipe Técnica da 

DEDANT Serviços & 

Engenharia Ltda., GT e 

população orobense 

Reuniões 

setoriais 

04/12/2017 

Entrega do Sistema de 

Informações e 

Monitoramento do 

Saneamento Básico de 

Orobó (SIMSABO) 

(PRODUTO 5) 

Equipe Técnica da 

DEDANT Serviços & 

Engenharia Ltda. e GT 

Reunião - 

Prefeitura 

12/12/2017 
Entrega e apresentação 

do PMSB (PRODUTO 6) 

Equipe Técnica da 

DEDANT Serviços & 

Engenharia Ltda., 

Grupo de Trabalho e 

toda a população de 

Orobó 

Audiência 

Pública – 

Portal 

Digital 
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5 MUNICÍPIO DE OROBÓ 

 

5.1 Contexto histórico 

 

Em publicação da Prefeitura Municipal de Orobó (PMO) (2017), tem-se: 

 

“O povoador primitivo foi o português Manoel José de Aguiar 

que teria se instalado próximo a uma fonte local bem 

conhecida, a que dera nome de “Olho D’água das Bestas” 

(primeiro nome do município), porque era ali que os animais 

matavam a sede quando estavam pastando. 

Para implantar suas atividades de desbravador da região, 

começou a derrubar matas e proceder queimadas a fim de 

preparar a terra para a plantação de culturas, entre elas, cana-

de-açúcar. Para as áreas recém-desmatadas, ele mandava 

conduzir os seus animais ordenando: “Levem para as 

queimadas!”. Essa designação de espaço terminou por 

consagrar o nome “Queimadas” para a região que se 

expandia. Esse nome se consolidou no tempo, até mesmo após 

a criação do município. As casas foram, assim, surgindo, 

construídas, inicialmente, sobretudo, nos pontos mais elevados, 

como ocorrera com a Capela que se tornou a atual Matriz. O 

natural processo de herança foi dando margem ao aumento 

do povoado que crescia sob a jurisdição de Bom Jardim, que 

se tornara em município em 19 de maio de 1870, cuja instalação 

ocorreu em 19 de julho de 1871. 

A expressão política de nossa localidade começou estar 

presente já na constituição do primeiro conselho municipal de 

Bom Jardim do qual participaram os queimadenses Abílio 

Aprígio de Souza Barbosa, José Rosa Lins de Aguiar e José Jovino 

de Farias Leite. Era, sem dúvida, uma representação política 

quantitativamente bem expressiva. E para melhor apreciação, 

vale indicar os nossos representantes no novo Conselho, com a 

respectiva votação:  
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Major Abílio Aprígio de Souza Barbosa - 398 

Jerônimo Maximiano de Aguiar - 378 

Major João Florentino da Cunha Azevedo - 398 

Agostinho Barbosa de Aguiar - 177 

Apenas um Distrito, contribuindo com tão forte representação 

no Conselho Municipal (atual Câmara de Vereadores), é bem 

indicativo de que já havia espírito político em nossa nascente 

comunidade. Foi, certamente daí, que se despertou o 

pensamento de desenvolver o povoado, preparando-o para a 

sua emancipação. 

Assim pela Lei Municipal nº 21, de 07 de setembro de 1914, foi 

criado o Distrito das Queimadas, passando à condição de Vila, 

pela Lei de nº 47, de 16 de setembro de 1925. 

As efetivas participações de filhos da terra em sucessivos 

Conselhos Municipais alimentaram sem dúvida, ideais de 

emancipação jurídico-administrativa. Com esse objetivo, houve 

a primeira reunião informal para discussão e tomada de 

providências, às 11 horas do dia 19 de janeiro de 1927, na casa 

do Major Abílio, convocado pelo Vigário Padre José Marques 

da Fonseca. Homem bem diferenciado e grandemente 

interessado pela criação do município, não foi difícil a esse 

sacerdote, coordenar a campanha, em franca e total 

colaboração com os políticos. A essa reunião compareceram 

as pessoas mais representativas do Distrito, sobretudo, senhores 

de engenho. Na ocasião, ficaram definidas as tarefas, ou seja, 

contatos com o Governador e divulgação pela imprensa. 

Pela Lei Estadual nº 1.931, de 11 de setembro de 1928, assinada 

pelo Governador Estácio de Albuquerque Coimbra, foi a vila 

das Queimadas elevada à categoria de Município e a sede, à 

de cidade. 

A partir daí, começou o progresso, observado em vários setores, 

sobretudo urbano, dentro do clima próprio a situações 

semelhantes que ocorreram em todos os municípios que se 

instalam. 
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Assinalando esses aspectos evolutivos, devemos registrar que, 

pelo Decreto-Lei 311 de 02 de março de 1938, foi efetuada 

revisão da toponímia dos municípios brasileiros, promovida pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O nosso 

Município passou então, a denominar-se “Orobó”. A alegação 

apresentada para mudança, baseava-se no fato de já existir 

outro município na Bahia com o mesmo nome de Queimadas. 

O nome Orobó surgiu devido à existência de um rio do mesmo 

nome que atravessa o município. O rio Orobó se dirige no 

sentido oeste-leste, cortando transversalmente o município, até 

encontrar-se com o rio Tracunhaém, na localidade Cedro. 

Criado o município, no dia onze de setembro de 1928, como já 

registrado, as pessoas mais envolvidas na campanha pela sua 

emancipação trataram de tornar as providências atinentes à 

constituição da sua vida administrativa. Assinale-se que o Major 

Abílio Barbosa e o Padre José Marques da Fonseca, Pároco 

local, os lutadores maiores dessas campanhas, decerto haviam 

pensado em todas as minúcias nesse sentido. Assim, foi logo 

formado o Conselho Municipal, para preparar e efetivar a 

transição para o exercício pleno do poder constituído. 

Esse Conselho era composto por Antônio da Matta Ribeiro, seu 

presidente, Antônio Bertino de Aguiar (seu Toinho), Joaquim 

Otávio Bezerra de Araújo, Severino Severo de Araújo Aguiar, 

Antônio Delgado Leal, todos eles pessoas das mais 

representativas da sociedade. 

A eleição com a finalidade de escolher o primeiro Prefeito 

realizou-se dentro dos padrões da época: a céu aberto e a bico 

de pena. Infelizmente, não há, na Prefeitura, nem nos arquivos 

da Câmara de Vereadores, registro pormenorizado dessa 

eleição, que ratificou a vontade da população, elegendo a seu 

líder, o Major Abílio de Souza Barbosa, por sinal, candidato 

único. 

O primeiro Prefeito era um homem com boa dose de espírito 

público e com experiência administrativa, uma vez que já havia 



MUNICÍPIO DE OROBÓ 

 Abílio José Procópio Queiroz 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

RNP CREA 161066002-1 

sido Prefeito do município de Bom Jardim, no período de 1912 a 

1915. Era muito ligado ao influente político local, médico Dr. 

Justino da Mota Silveira e contava, à sombra do seu prestígio, 

com acesso ao então Governador Dantas Barreto. Ao ser este 

substituído no Governo pelo Dr. Manoel Pereira Borba, por força 

do resultado da eleição, caiu momentaneamente, a força 

política do Dr. Mota Silveira e, consequentemente, a do Prefeito 

de Bom Jardim, a que estava ligado o nosso Distrito das 

Queimadas. Não obstante, ele completou o seu mandato. A 

experiência que então adquiriu, serviu-lhe para o exercício da 

futura administração da sua terra, que, um dia haveria de cair-

lhe as mãos. 

Homem de compleição física esbelta, elegante e com feições 

de beleza máscula, o Major Abílio se impunha, até, por essas 

características, se lhe faltassem outros atributos. Nessa época 

não havia viaturas motorizadas e, por isso, ele saía do povoado 

das Queimadas para dar expediente na sede do município, 

montando, sempre, belos cavalos, o que lhe conferia especial 

toque de imponência. Sempre acompanhado de um dos filhos, 

ora Jaime, ou mesmo José Mateus, ou Natúcio Barbosa (Tuta), 

ele entrava em Bom Jardim, como se cada dia fosse o primeiro, 

o dia de uma chegada vitoriosa, embora com pequeno 

séquito. Cerimonioso e comedido nas funções procurava, 

certamente, nessa ocasião, quando na companhia dos filhos, 

transferir-lhes ensinamentos políticos visando a prepará-los para 

vida pública, plantando, assim, as bases de uma escola político-

familiar. Mas, o campo não era fértil. Os ensinamentos nem os 

exemplos foram assimilados. Diante disso, é francamente 

admissível que ele, pai de sete filhos varões, haja carregado 

essa frustração por toda a sua longa vida. 

O Major Abílio era um homem singular. Se os cavalos de sua 

comitiva eram guapos e reluzentes, o cavaleiro principal disso 

tirava partido. Ao seu porte físico imponente e ao esmero na 

indumentária, ele ajuntava parcimônia nos gestos e no perfume 
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que usava, invariavelmente. A moldura era, assim, bem 

ajustada ao espírito adornado. 

No exercício do cargo de Prefeito, procurou, de logo, estimular 

a construção de casas, objetivando, com isso, aumentar a 

quantidade das existentes que eram na verdade, muito 

reduzidas. Aliás, esse era, também, um dos motivos alegados 

pelos bonjardinenses, contra a emancipação da Vila das 

Queimadas. 

A administração do primeiro Prefeito que, pelas suas realizações 

iniciais, se prenunciava fecunda, teve, porém, vida curta, de vez 

que, assumindo o mandato em 15 de novembro de 1928, 

exerceu-o, apenas, até 03 de outubro de 1930. 

Abílio de Souza Barbosa, figura patriarcal da nossa época. 

Primeiro Prefeito do Município de Orobó, em 1928. Nasceu em 

26-02-1863 e faleceu em 30-01-1950. 

Padre José Marques da Fonseca, de família nazarena, embora 

aparentemente de temperamento fechado, aos poucos se 

integrou, inteiramente, a tudo que dissesse respeito aos 

interesses maiores da coletividade. Havia nele, contudo 

particularidades que bem o marcaram. Postura imponente, em 

qualquer circunstância, marcava a sua respeitosa figura. 

Mantinha um ar solene, mormente quando presidia funções 

religiosas. Os seus sermões eram rebuscados de citações latinas 

embora dirigidas para ouvintes poucos letrados. Tinha atitudes 

professorais no curso das suas pregações, pondo sempre em 

relevo, que falava “ex-catedra”. “Falava da cátedra de São 

Pedro”, costumava dizer e de repetir, explicando, por fim, o seu 

significado. 

Não se demorou a abraçar movimentos que iniciaram com vista 

à emancipação municipal, deles participando até ao 

momento final da vitória, em 11 de setembro de 1928, no 

governo estadual de Estácio Coimbra. Foi um excelente 

assessor do coronel Abílio Barbosa, chefe político local e 

vitorioso desse movimento no qual se envolvera com tanta 



MUNICÍPIO DE OROBÓ 

 Abílio José Procópio Queiroz 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

RNP CREA 161066002-1 

determinação. Era muito benquisto pela população. Por conta 

disso, quando o bispo diocesano, Dom Ricardo Castro Vilela, 

excelente orador sacro, o transferiu para Timbaúba, houve 

muita insatisfação dos paroquianos que tentaram, 

infrutiferamente, impedir a sua saída. 

Após deixar a nossa cidade, o Padre Marques da Fonseca só 

retornou, muitos anos depois, para participar das festividades 

comemorativas do cinquentenário do jubileu de prata da 

emancipação político-administrativa do município, ocorridas 

em setembro de 1953. Nessa oportunidade, foi homenageado 

em solenidade ocorrida na sede da Prefeitura. Seu tempo de 

permanência foi de 22 de junho de 1923 a 04 de janeiro de 1929. 

Foi, em verdade ser o novo vigário de Timbaúba.” (PMO, 2017). 

 

Figura 2. Orobó – Praça Coronel Abílio. 

 

 

Fonte: PMO, 2017. 
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5.2 Perfil geográfico 

 

O município de Orobó é localizado na mesorregião Agreste e 

microrregião Médio Capibaribe, do estado de Pernambuco, identificado pelo 

código 2609709. Sua área é de 138,662 km², representando 0,1413% do estado, 

0,0089% da região Nordeste e 0,0016% de todo o território brasileiro. Este faz 

parte da bacia hidrográfica do Rio Goiana. 

A sede do município, nas coordenadas 07°44’53,28” S e 35°36’13,39” O, 

dista 127,4 km da capital, sendo o acesso feito, a partir de Recife, pelas 

rodovias BR-232, BR-408, PE-090 e PE-088. O município está inserido na Folha 

SUDENE de Surubim, na escala de 1:100.000, tendo como vizinhos, os 

municípios de Bom Jardim (6,5 km), a sul, Machados (21,2 km) e São Vicente 

Ferrer (51,7 km), a leste, e Casinhas (21,6 km), a oeste, e o estado da Paraíba 

a norte. A Figura 3 indica a localização de Orobó no mapa de Pernambuco. 

 

Figura 3. Município de Orobó destacado em mapa de Pernambuco. 

 

Fonte: Wikipédia (2017). 

 

Quem é de Orobó tem identificação gentílica de “orobense”, segundo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2017). 
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Figura 4. Orobó – imagem de satélite da sede. 

 

Fonte: Google (2017).  

 

5.2.1 Climatologia 

 

O município está incluído na área geográfica de abrangência do 

semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. 

Esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez 

e o risco de seca. 

Seu clima é caracteristicamente tropical chuvoso com verão seco, com 

estação chuvosa no inverno. O período de chuvas inicia-se entre janeiro e 

fevereiro e se estende até setembro ou outubro, quando no período normal 

de chuvas (Beltrão et al., 2005). 

Orobó, segundo Agência Pernambucana de Água e Clima (APAC) 

(2017), tem precipitação média anual entre 1.150 e 1.300 mm. 
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5.2.2 Geologia, geomorfologia e solos 

 

O território do município de Orobó tem sua estrutura geológica bastante 

diversificada e caracterizada, principalmente, pelas unidades 

litoestratigráficas Granitóides indiscriminados, Complexos Surubim-Caroalina, 

Vertentes e Salgadinho, codificadas, respectivamente, como NP3i, MNsc, 

MPve e PPs (Figura 5). 

 

Figura 5. Geologia do município de Orobó. 

 

Fonte: Beltrão et al. (2005). 

 

Em relação à geomorfologia, segundo o Governo do Estado de 

Pernambuco (GEP) (2017), Orobó fica na unidade “Planalto bastante antigo 

e erodido, denominado Borborema, que abrange vários sistemas de 

dobramentos lineares que se separam por altos do embasamento, 

relacionados ou não falhas.”. 

O município está inserido na unidade geoambiental do Planalto da 

Borborema, com maciços e outeiros altos, com solos de fertilidade variada, 
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predominando entre média e alta. As altitudes da unidade variam entre 650 

e 1.000 metros, sendo a média de altitude em sua sede dada por 410 m. 

Com respeito aos solos, Beltrão et al. (2005) definem que: 

 

“Nas Superfícies suave onduladas a onduladas, ocorrem os 

Planossolos, medianamente profundos, fortemente drenados, 

ácidos a moderadamente ácidos e fertilidade natural média e 

ainda os Podzólicos, que são profundos, textura argilosa, e 

fertilidade natural média a alta. Nas elevações ocorrem os solos 

Litólicos, rasos, textura argilosa e fertilidade natural média. Nos 

Vales dos rios e riachos, ocorrem os Planossolos, medianamente 

profundos, imperfeitamente drenados, textura média/argilosa, 

moderadamente ácidos, fertilidade natural alta e problemas de 

sais. Ocorrem ainda Afloramentos de rochas.” (BELTRÃO et al., 

2005). 

 

5.2.3 Fauna, flora e culturas 

 

A vegetação é composta por Floresta subcaducifólica e caducifólica, 

características de áreas agrestes, predominantemente (BELTRÃO et al., 2005). 

O bioma do território é o mesmo da região – caatinga – definido pelo GEP 

(2017) como caatinga hipoxerófila e mata serrana. 

Em relação ao uso e cobertura vegetal, nesse município são 

enquadradas áreas como área de antropismo na zona urbana e 

circunvizinhança, com trechos de caatinga arbustiva arbórea fechada, 

caatinga arbórea fechada e, em menor proporção, caatinga arbustiva 

arbórea aberta. 

No tocante às classes de capacidade de uso das terras, no território 

orobense se encontram características de: terras próprias para culturas 

permanentes, principalmente pastagem ou reflorestamento; e terras não 

cultivadas com severas limitações para culturas permanentes e 

reflorestamento. 
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Orobó tem quase totalidade de seu domínio classificado como “terras 

não aráveis”, com pequenas partes de “terras aráveis de aptidão restrita para 

agricultura irrigada” e outra, pequena, de “terras aráveis de uso especial”, 

seguindo características das vizinhas cidades paraibanas Natuba e 

Umbuzeiro, em classificação dada pela Agência Executiva de Gestão das 

Águas da Paraíba (AESA) (2017). 

Segundo relatórios do IBGE, a fauna possui espécies ameaçadas de 

extinção que são: patinho do Nordeste (Platyrinchus mystaceus niveigularis) e 

flautim marrom (Schiffornis turdinus intermedius), como aves, e tamanduá 

bandeira (Myrmecophaga tridactyla).  

 

5.2.4 Recursos hídricos 

 

De acordo com o IBGE, conforme já citado anteriormente, Orobó 

encontra-se inserido nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Goiana, tendo 

como principais tributários os rios Orobó e Tracunhaém e os riachos da Inveja 

e Gado Bravo. 

Os principais cursos d’água no município têm regime de escoamento 

intermitente e o padrão de drenagem é o dendrítico, sendo essa uma 

propriedade geral pelo clima regional. 

O potencial de águas superficiais segue a característica de boa parte 

da região, é baixo, e o município, que tem a adutora que vem de Surubim, se 

encontra com o abastecimento em racionamento. Os principais corpos de 

acumulação são o Açude Gravatá e a Barragem Riacho Escuro. 

No que se refere às águas subterrâneas, segundo Beltrão et al. (2005), 

em Orobó foram cadastrados 45 pontos d’água, sendo 29 poços tubulares 

(65%), 11 poços escavados (cacimba) (24%) e 5 fontes naturais (11%), estando 

18 em terrenos públicos (40%) e 27 em particulares (60%). Do total, oito (18%) 

não tiveram sua finalidade de abastecimento definida, e o restante teve 

como definição 34 "atendimento comunitário" (75%) e 3 “atendimento 

particular” (7%), encontrando-se 36 em operação, 4 paralisados, 4 não 
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instalados e 1 abandonado, com predominância de uso doméstico primário 

(água para beber) (38%) e secundário (água para uso geral) (38%), seguidos 

por 22% para a dessedentação e hidratação de animais, 1% para agricultura 

e 1% para outros usos, o que deve ser porque 100% tem água doce. 

 

5.3 Perfil populacional 

 

Segundo o IBGE, pelo Censo 2010, o município de Orobó apresentava 

um quantitativo populacional de 22.878 habitantes e 6.306 domicílios 

ocupados, uma média de 3,63 hab./domicílio, com 8.216 (35,9%) residindo na 

zona urbana e 14.649 (64,1%) domiciliados na zona rural, sendo 49,4% de 

homens e 51,6% de mulheres, uma diferença numeral de 749 mulheres a mais. 

Para o ano de 2017, foi estimado que haveria 23.768 habitantes, apresentando 

uma densidade demográfica de 171,41 hab./km², o que em 2010 era de 

164,99 hab./km2. Observa-se que o município possui população 

predominantemente rural, característica vista em pequena parte de 

municípios do país, mas que na região é comum, e teve um crescimento 

populacional de 1,74% entre os anos de 2000 e 2010 e de 3,89% de 2010 a 2017. 

 

Figura 6. Evolução numérica da população de Orobó. 

 

Fonte: IBGE (2017). 
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A Figura 7 apresenta as pirâmides etárias da população do município 

segundo o Censo 2000 e o Censo 2010. 

 

Figura 7. Pirâmides etárias da população de Orobó em 2000 e em 2010. 

 

 
Fonte: IBGE (2017). 
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5.3.1 IDH-M 

 

O índice de desenvolvimento humano municipal (IDH-M) de Orobó é de 

0,610, segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil em 2013 do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), ocupando a 

posição 3.912º no Brasil, sendo os valores das componentes de 0,545 para 

renda, 0,787 para longevidade – a que mais contribuiu – e 0,528 para 

educação, que por sua vez foi a mais baixa (PNUD, 2013). 

O valor de 0,610 é classificado como IDH-M médio, faixa de 

classificação entre 0,600 e 0,699, tendo 0,252 a menos que a primeira 

colocada no ranking brasileiro, São Caetano do Sul – SP, 0,178 menos que a 

primeira no ranking pernambucano, Fernando de Noronha, 0,192 a mais que 

Melgaço – PA e 0,123 a mais que Manari – PE, respectivamente, as duas piores 

colocadas no Brasil e no estado. 

 

5.3.2 Economia, trabalho e renda 

 

O produto interno bruto (PIB) de Orobó, segundo o relatório “Produto 

Interno Bruto dos Municípios 2013” do IBGE, último lançado, é de R$ 

199.820.421,12, sendo R$ 8.484,22 o PIB per capita dos orobenses. A Tabela 1 e 

o gráfico da Figura 8 exibem a evolução consolidada do PIB entre os anos de 

2010 e 2013. 

 

Tabela 1. Dados com a evolução do PIB de Orobó. 

Ano PIB PIB per capita 

2010 R$ 125.824.121,44 R$ 5.502,91 

2011 R$ 140.912.178,52 R$ 6.143,18 

2012 R$ 176.397.702,95 R$ 7.670,80 

2013 R$ 199.820.421,12 R$ 8.484,22 

Fonte: IBGE (2017). 
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Figura 8. Dados com a evolução do PIB de Orobó.  

 

Fonte: IBGE (2017). 

 

A economia do município gira em torno dos setores da agropecuária, 

seguido de administração e serviços públicos, serviços da iniciativa privada, 

arrecadação de impostos e, por fim, indústria. A Tabela 2 e a Figura 9 

detalham valores absolutos e percentuais para o ano de 2013 referentes à 

economia municipal de Orobó.  

 

Tabela 2. Detalhamento do PIB de Orobó em 2013. 

Ano Valores absolutos Percentual 

Agropecuária R$ 76.370.732,00 38,22% 

Indústria R$ 3.998.842,00 2,01% 

Serviços R$ 41.452.690,00 20,74% 

Administração e serviços públicos R$ 72.236.170,00 36,15% 

Impostos R$ 5.761.987,00 2,88% 

Fonte: IBGE (2017). 
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Figura 9. Participação dos setores no PIB orobense em 2013.  

 

Fonte: IBGE (2017). 

 

As receitas orçamentárias e as despesas orçamentárias são, 

respectivamente, de R$ 44.303.000,00 e R$ 42.156.000,00, mostrando um 

superávit de R$ 2.147.000,00 (5,09%) (IBGE, 2017). 

É válido destacar, ainda, que Orobó tem coeficiente 1,2 no Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM), sendo estimado um repasse para o 

exercício 2017 de R$ 13.796.690,00. 

Orobó possuía, em setembro de 2017, 3.438 famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família (PBF), tendo um total de 4.743 integradas ao Cadastro 
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Único (CadÚnico), vivendo grande parte dessas com renda familiar per capita 

de até R$ 85 (SIAB, 2017). 

 

5.3.3 Saúde e habitação 

 

Orobó não possui unidades de atendimento avançados ou de alta 

complexidade, estando estas em Caruaru e na capital Recife que distam, 

respectivamente, 108 km e 110 km. 

Segundo o Departamento de Atenção Básica (DAB) (2017), os serviços 

de saúde do município se caracterizam por Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS), 56 credenciados pelo MS, sendo 57 cadastrados no sistema e 56 

implantados, 10 Equipes de Saúde da Família (ESF), 10 Equipes de Saúde Bucal 

(ESB) modalidade I e um Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), sendo 

garantido o atendimento a 100% de sua população. O IBGE resume e define 

o número de estabelecimento de saúde de Orobó como sendo 23, sendo 20 

sob gestão do poder público municipal e 3 privados – um importante é o 

Hospital Severino Távora. 

Em resumo, o Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) e o 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) apresentam 

dados sobre moradia e saneamento básico, que refletem nas condições de 

salubridade em que vive a população de Orobó. 

Orobó possuía, em dezembro de 2015, 6.930 famílias em 6.924 moradias, 

sendo 6.874 (99,28%) construídas em tijolo, 35 (0,50%) em taipa revestida e 15 

em taipa não revestida (0,22%), segundo o Sistema de Informação de 

Atenção Básica (SIAB) (2017). 

Os serviços de abastecimento de água são de administração da 

Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA), sob concessão, e 

esgotamento sanitário do município são de administração da Prefeitura 

Municipal.  

No final do ano de 2015, 3.004 domicílios eram atendidos por rede 

pública de abastecimento, 3.176 por poço ou nascente e 750 por outras 
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fontes, como carros-pipa, por exemplo, sendo nesse mesmo ano, o esgoto 

doméstico de 1.867 residências coletado e lançado inadequadamente, de 

4.240 domicílios destinados a fossas e de 823 lançado a céu aberto (SIAB, 

2017). O SIAB (2017) informa ainda que, no tocante ao tratamento de água, 

em 4.344 casas era feito por filtração, em 132 por fervura e em 1.327 por 

cloração, enquanto em 1.127 não se realizava. 

Em relação ao serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 

em 2015, de acordo com o SIAB, 3.289 domicílios eram atendidos pela coleta 

regular e convencional, 1.769 queimavam ou enterravam e 1.872 

depositavam a céu aberto. 

Em relação à energia elétrica, 6.819 domicílios eram atendidos pela 

rede da Companhia Energética de Pernambuco (CELP) em 2015, ficando 111 

com fornecimento por fonte distinta ou não tendo energia elétrica.  

 

5.3.4 Organização administrativa de Orobó 

 

A organização administrativa de Orobó, para fins das necessidades do 

PMSB, é tratada na legislação municipal que determina a estrutura 

organizacional do município, através da Lei Orgânica, que, em resumo do que 

está em atividade, define: 

 Secretaria de Educação; 

 Secretaria de Finanças; 

 Secretaria de Governo; 

 Secretaria de Obras; 

 Secretaria de Saúde; 

 Secretaria de Assistência Social; 

 Secretaria de Agricultura; e 

 Secretaria de Administração. 

 

O Poder Executivo Municipal de Orobó no quadriênio 2017 – 2020 é tem, 

como prefeito, Cléber José de Aguiar da Silva, que está em seu segundo 
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mandado, já tendo governado entre 2013-2016, e, como vice-prefeito, 

Severino Luiz Pereira de Abreu. 

 

Figura 10. Prefeito e vice-prefeito de Orobó no quadriênio 2017-2020. 

 

Fonte: PMO (2017). 
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6 DEFINIÇÕES PERTINENTES 

 

Para o melhor entendimento do conteúdo dos capítulos subsequentes, 

este capítulo aborda definições essenciais acerca do saneamento básico. 

 

6.1 Abastecimento de água potável 

 

A Lei Federal n° 11.445/07, que versa sobre o saneamento básico, 

considera que os serviços de abastecimento de água são de 

responsabilidade pública e englobam as atividades, os equipamentos e 

estruturas de: 

 Manancial de acumulação; 

 Captação em manancial; 

 Adução de água bruta até a estação de tratamento; 

 Tratamento de água; 

 Adução de água tratada; 

 Reservação de água tratada; e  

 Distribuição (BRASIL, 2007). 

 

6.1.1 Manancial 

 

Um manancial, definido nos dicionários como “fonte abundante”, pode 

ser um corpo d’água disposto superficialmente ou subterraneamente que 

serve para captação de água bruta para o sistema ou atividade que 

demandar. 

Um manancial, em um sistema de abastecimento de água (SAA) deve 

ser projetado em dimensões que o façam armazenar um volume de água 

suficiente para superar os períodos de estiagem e atender a demanda da 

população que dele se beneficia, bem como protegido de agentes que 

comprometam a qualidade de sua água. 
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6.1.2 Captação 

 

A unidade de captação de água, segunda do sistema, é aquela 

formada pelo conjunto de equipamentos e estruturas, fixos, removíveis ou 

móveis, instalados em um manancial (barragem, açude, poço etc.) com a 

finalidade de retirada da água destinada ao SAA. 

Um projeto de captação de água deve ter como premissa a condição 

de, independentemente do nível d’água, que varia ao longo do ano, ser um 

sistema ininterrupto e bem localizado, dando a garantia de vazão e 

qualidade adequadas e para intervenção quando dada a necessidade de 

manutenção periódica ou urgente. 

Cada unidade de captação terá suas particularidades em relação à 

forma de força utilizada para sucção da água. 

A NBR 12.213/1992 da ABNT rege os projetos de captação de água 

superficial. 

 

6.1.3 Adução 

 

Uma adutora é a tubulação que interliga dentro do SAA uma unidade 

a outra. Numa adutora não há ligações à consumidores, podendo haver 

apenas estações elevatórias (EE) em seu curso. 

Existem, então, adutoras de água bruta e adutoras de água tratada 

que são, respectivamente, aquela que transporta água do manancial para a 

estação de tratamento de água (ETA) e da ETA para o(s) reservatório(s) de 

distribuição. 

Por necessitar de energia para transportar água, a adutora deve ser 

projetada de modo a economizar o máximo de energia possível, observando-

se, primeiramente, a possibilidade de transporte pela ação da gravidade, 

depois de forma mista – gravidade e EE – e, por fim, apenas com EE. 

A NBR 12.215/91 fixa condições de projeto para adutora de água e dá 

outras definições. 
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6.1.4 Tratamento 

 

A estação de tratamento de água, como o próprio nome sugere, é a 

unidade do SAA responsável por receber a água bruta e produzir água 

potável – aquela que atende aos padrões de potabilidade estabelecidos 

pelo Ministério da Saúde na Portaria n° 2,914, de 12 de dezembro de 2011. 

As unidades de uma ETA, convencionalmente, são: 

 Gradeamento: unidade destinada à remoção de sólidos mais 

grosseiros que possam obstruir o sistema a jusante. Considera-se, 

basicamente, para projeto, espessura das barras, espaçamento entre 

barras, inclinação da grade, dimensões da grade, material da grade e 

funcionamento (manual ou mecanizado). 

 Caixa de areia: unidade com fim a remoção, sugerida pelo 

nome, de areia ou sólidos grosseiros não retidos no gradeamento. No 

projeto considera-se a largura do canal, dimensões da chicana (já que 

esta se subdivide em dois canais) e rebaixo do canal (onde a areia fica 

armazenada, impossibilitando que haja o arraste dessa no sentido do 

fluxo), principalmente. 

 Medidor de vazão: também chamado de calha ou medidor 

Parshall, é unidade que mede a vazão de água que entra na ETA, 

havendo também nessa a adição de alguma substância essencial ao 

tratamento. Dimensiona-se o sistema e instala-se o medidor que suporta 

a vazão do mesmo, já que estes possuem material, forma e dimensões 

predefinidas. 

 Decantador primário: parte da ETA onde a água passa um tempo 

– chamado tempo de detenção hidráulica (tdh) – para que os sólidos 

suspensos (SS) decantem sob ação da gravidade. Sólidos são removidos 

no fundo e a água coletada, geralmente, em calhas na parte superior. 

 Coagulador: a coagulação é feita, geralmente, com a adição 

de sulfato de alumínio nos tanques para que as partículas sólidas 

presentes na água se unam. 
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 Floculador: o floculador é a unidade ondem há uma agitação da 

água para formação de flocos maiores pelas partículas coaguladas. 

 Filtro: unidade onde a água passa por camadas de areia, pedra 

e/ou carvão ativado, em diversas granulometrias, para retenção, 

nessas, dos sólidos remanescentes. 

 Decantador secundário: local de sedimentação final dos sólidos 

que não saíram nas unidades anteriores e funciona igualmente ao 

decantador primário. 

 Cloração fluoretação: unidade para desinfecção da água, 

tornando-a apropriada para consumo humano. 

 

Os critérios de projeto de uma ETA devem considerar a qualidade da 

água bruta e a projeção da população a ser atendida no tempo de projeto, 

principalmente, que devem, respectivamente, atender aos padrões de 

potabilidade estabelecidos pelo MS e ter um longo tempo de projeto. 

A NBR 12.216 de 1992 da ABNT define critérios para o projeto de estação 

de tratamento de água para abastecimento público. 

  

6.1.5 Reservação 

 

O reservatório é a unidade do SAA que popularmente se conhece por 

“caixa d’água”. Essa deve ser instalada em cota superior à cota da residência 

mais alta que receberá água desse sistema, para que a água chegue com 

pressão à mesma. 

 

6.1.6 Distribuição 

 

A rede de distribuição é aquela formada por tubulações de diversas 

dimensões onde a água tratada é ligada a todos os domicílios de um 

aglomerado urbano. 
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Um projeto de rede deve garantir qualidade e pressão a água 

distribuída pela rede e que atenda a toda a população. 

A NBR 7665 de 1999 da ABNT é uma das que regem os sistemas de redes 

de distribuição de água. 

 

6.2 Esgotamento sanitário 

 

Procurar definições para esgoto é útil para o conhecimento do sistema. 

As pessoas costumam dizer que o esgoto não serve mais e deve ser jogado 

“fora”, sem uma definição do que seria isto, sem conhecimento do que de 

fato tem de potencial esse material líquido. Logo, é necessário fazer uma 

apreciação de seu significado. 

Segundo o Dicionário Aurélio, esgoto é “cano ou orifício para dar vazão 

a qualquer líquido” (FERREIRA, 2004). De acordo com o Dicionário Michaelis, 

esgoto é “cano, vertedouro, abertura, fenda por onde se esgotam líquidos ou 

dejeções” (WEISZFLOG, 1998). Já o Dicionário Silveira Bueno define esgoto 

como "canal de detritos" (BUENO, 2007). 

Assim, observa-se que são conceitos confusos. Serão usadas, então, as 

definições dadas pela NBR 9.648 de 1986: 

 

“Esgoto sanitário: despejo líquido constituído de esgotos 

doméstico e industrial, água de infiltração e a contribuição 

pluvial parasitária. 

Esgoto doméstico: despejo líquido: resultante do uso da 

água para higiene e necessidades fisiológicas humanas. 

Esgoto industrial: despejo líquido resultante dos processos 

industriais, respeitados os padrões de lançamento 

estabelecidos” (ABNT, 1986). 

 

Um esgoto deve ser tratado e pode, sim, sair do tratamento com 

condições que atendam aos parâmetros de potabilidade, não sendo 
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descartável, pois é desperdício e uma forma nefasta de agressão ao meio 

ambiente.  

O sistema de esgotamento sanitário é aquele que tem como finalidade 

destinar de forma correta os despejos líquidos produzidos pelas atividades 

humanas, a fim de evitar problemas ambientais pela degradação, 

principalmente, dos corpos hídricos, fazendo uso de instalações específicas 

(BRASIL, 2011). 

Segundo Lei Federal 11.445/07, as etapas de um sistema de 

esgotamento sanitário são: 

 Coleta;  

 Transporte;  

 estação elevatória;  

 Tratamento; e  

 Lançamento em corpo receptor ou reuso. 

 

6.2.1 Rede de coleta e de transporte 

 

Analogamente à rede de distribuição de água, a rede coletora, que 

também realiza o transporte, é aquela formada por tubulações/condutos de 

diversas dimensões onde esgoto produzido é coletado em todos os domicílios 

de um aglomerado urbano. 

Um projeto de rede deve garantir o suporte de toda a vazão produzida 

e que atenda a toda a população. 

A NBR 9.649 de 1986 e a NBR 9.814 da ABNT regem, respectivamente, o 

projeto de rede coletora de esgotos e a execução de rede coletora de 

esgoto sanitário. 

 

6.2.2 Estação elevatória de esgoto (EEE) 

 

A estação elevatória de esgoto é aquela composta por 

aparelhamentos e estruturas, geralmente motores, bombas, tubulações e 
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tanques com finalidade de levar os esgotos de um ponto de menor cota a um 

de maior cota, para que a vazão do sistema seja pressurizada e possa chegar 

ao destino. 

As três partes básicas de uma EEE, seguindo a ordem, são: tubulação 

de sucção, que está ligada da rede coletora ao ponto mais baixo à bomba; 

conjunto elevatório, que pode ser um ou mais conjunto(s) motor-bomba ou 

uma ou mais motobomba (s); e a tubulação de recalque, que é a que 

transporta esgoto até a ETE em cota superior. 

Assim como uma EE de água, uma EEE deve ser projetada de moto a 

ficar próxima à rede e que os equipamentos fiquem ao abrigo de sol, chuva 

e outras intempéries, na chamada “casa de bombas”, principalmente por 

terem, geralmente, equipamentos elétricos, e precisarem ser acessíveis. 

Assim, são possíveis os tipos: estações elevatórias de esgoto bruto (EEEB) 

e estações elevatórias de esgoto tratado (EEET). 

Como não existe EEE na rede do SES de Feira Nova, não existe EEE em 

Orobó. 

 

6.2.3 Estação de tratamento de esgotos (ETE) 

 

A estação de tratamento de esgoto, como o próprio nome sugere, é a 

unidade do SES responsável por receber esgoto bruto e deixa-lo em condições 

que permitam fazer o seu lançamento em algum corpo receptor ou o seu 

reuso. 

As unidades de uma ETE, convencionalmente, são: 

 Gradeamento: unidade destinada à remoção de sólidos mais 

grosseiros que possam obstruir o sistema a jusante. Considera-se, 

basicamente, para projeto, espessura das barras, espaçamento entre 

barras, inclinação da grade, dimensões da grade, material da grade e 

funcionamento (manual ou mecanizado). 

 Caixa de areia: unidade com fim a remoção, sugerida pelo 

nome, de areia ou sólidos grosseiros não retidos no gradeamento. No 
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projeto considera-se a largura do canal, dimensões da chicana (já que 

esta se subdivide em dois canais) e rebaixo do canal (onde a areia fica 

armazenada, impossibilitando que haja o arraste dessa no sentido do 

fluxo), principalmente. 

 Medidor de vazão: também chamado de calha ou medidor 

Parshall, é unidade que mede a vazão de água que entra na ETE, 

havendo também nessa a adição de alguma substância essencial ao 

tratamento. Dimensiona-se o sistema e instala-se o medidor que suporta 

a vazão do mesmo, já que estes possuem material, forma e dimensões 

predefinidas. 

 Decantador: parte da ETE onde o esgoto passa um tempo – 

chamado tempo de detenção hidráulica (tdh) – para que os sólidos 

suspensos (SS) decantem sob ação da gravidade. Sólidos são removidos 

no fundo e o esgoto coletado, geralmente, em calhas na parte superior. 

 Lagoas de estabilização: São lagoas, com dimensões 

padronizadas, que tem por finalidades principais remover sólidos e 

estabilizar a matéria orgânica. 

 

Os critérios de projeto de uma ETE devem considerar a carga orgânica 

do esgoto e a projeção da população a ser atendida no tempo de projeto, 

principalmente. 

A NBR 12.209 de 1992 da ABNT define critérios para o projeto de estação 

de tratamento de esgoto sanitário. 

 

6.2.4 Lançamento e reuso 

 

Sobre lançamento e reuso, a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, 

do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) “Dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dá outras providências”. 
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Deve-se, então, seguir este objeto legal para que se faça o lançamento 

de um esgoto tratado em um corpo receptor, necessitando, claro, de análises 

físico-químicas e microbiológicas para enquadramento nas classes de águas 

definidas. 

Na sociedade moderna o reuso tornou-se muito evidente, haja vista que 

já há uma parte da população que entende que a água utilizada pode ter 

outro fim sem que cause problemas, principalmente, de saúde pública. 

 

6.3 Drenagem e manejo de águas pluviais 

 

A drenagem e manejo de águas pluviais é vertente do saneamento 

básico que se caracteriza como um conjunto de instalações físicas 

responsáveis por receber e transportar os volumes de água provenientes de 

precipitações, a fim de evitar acúmulo nas vias urbanas e dando o destino 

correto à essa água, tratando-a ou não (BRASIL, 2011). 

O sistema de drenagem e manejo de pluviais (SDMAP) deve ter, ao 

menos, as unidades de coleta, transporte e lançamento em corpo receptor, 

em alguns casos necessitando de tratamento, sendo esse feito separado do 

esgotamento sanitário, podendo ser apenas instalado paralelamente às 

tubulações do mesmo. 

A rede de drenagem deve ser instalada paralelamente à de 

esgotamento, coletando-se os dois materiais separadamente, e inicia-se com 

os declives na pavimentação das ruas, captação nas bocas de lobos e 

bueiros, e transporte nas tubulações até seu destino final. 

A NBR 10.844 de 1989 da ABNT é a regente sobre instalações prediais de 

águas pluviais. 

A prefeitura municipal é responsável por planejar e executar, de forma 

regular e ininterrupta, a drenagem e o manejo das águas pluviais, exercendo 

a titularidade dos serviços. 
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Segundo a lei que estabelece as diretrizes para o saneamento básico 

(11.445/07), são públicas as atividades do manejo de águas pluviais que 

compreendem: 

 drenagem urbana das águas de chuvas; 

 transporte de águas pluviais urbanas; 

 detenção ou retenção de águas pluviais urbanas para 

amortecimento de vazões de cheias, e 

 tratamento e disposição final de águas pluviais urbanas (BRASIL, 

2007). 

 

Para oferecer os serviços supracitados haveria a necessidade de se 

adequar às individualidades e precisões definidas em um PMSB modelo.  

 

6.4 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

 

Essa vertente do saneamento básico pode ser dividida em dois grupos 

de serviços que, sugestivamente, se unem no título: limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos. 

Na limpeza urbana ou limpeza de vias públicas, os principais serviços 

realizados são: 

 Varrição; 

 Capina; 

 Roçada; 

 Poda de árvores; 

 Limpeza e conservação de meios-fios, praças e locais de feiras e 

eventos; 

 Fiscalização e limpeza corretiva de terrenos baldios; e 

 Serviços de remoção de resíduos diversos. 

 

No que se refere ao manejo de resíduos sólidos, as ações executadas 

são: 
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 Acondicionamento; 

 Coleta convencional; 

 Transporte; e 

 Deposição final. 

 

6.4.1 Coleta e tratamento de resíduos 

 

A coleta de resíduos sólidos é um trabalho indispensável e de 

responsabilidade do poder público municipal, mas precisa, para o bom 

funcionamento, da participação responsável da população, sendo esta 

quem deve acondicionar adequadamente e dispor em local e horário pré-

determinado pelos responsáveis pela coleta.  

O tratamento de resíduos sólidos é caracterizado pela separação e, 

quando necessário, processamento para dar utilidade ou reinserção na 

cadeia produtiva. 

No Brasil, as formas mais comuns de tratamento de resíduos sólidos são 

a coleta seletiva seguida de compostagem de orgânicos putrescíveis, 

reaproveitamento e/ou reciclagem. 

A etapa que interliga a separação de materiais e o processo de 

reciclagem nas indústrias é definida como coleta seletiva. Nesta os materiais 

potencialmente recicláveis como papéis, plásticos, metais, vidros e 

biodegradáveis são separados e recolhidos como matéria-prima. Esta pode 

ser feita em diferentes estágios e de várias maneiras, mas sempre com o 

objetivo de reinserir os materiais coletados no ciclo produtivo, reduzindo 

demanda por matéria-prima no meio ambiente e diminuindo o volume de 

resíduos que neste seriam depositados.  

Nos domicílios, a população pode fazer a separação dos resíduos 

produzidos em recipientes diferentes, podendo destiná-los diretamente a 

usinas de reciclagem. Outra forma de separação domiciliar é quando as 

pessoas são instruídas a fazer a separação apenas entre a parte orgânica e a 

parte inorgânica dos RSU, denominada também de resíduo molhado e 
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resíduos seco, necessitando, assim, da realização da etapa de segregação 

nas usinas de triagem. 

Nos logradouros e repartições públicas e/ou comerciais se dispõem 

coletores para deposição separada dos RSU, o que tem que contar com a 

participação correta da população flutuante desses locais.  

A coleta seletiva propriamente dita pode ou não ser seguida pelo 

processamento (triagem final, acondicionamento, estocagem e 

comercialização) dos resíduos recicláveis sob a responsabilidade da mesma 

entidade (IBGE, 2010). A principal etapa do processamento na coleta seletiva 

é a triagem de recicláveis, por essa resultar no material reciclável e pronto 

para ser comercializado ou processado como matéria-prima. 

No Brasil 69,6% dos municípios – exatamente 3.878 municípios – realizam 

a coleta seletiva, enquanto na Região Nordeste apenas 49,6% ou 889 

municípios tem iniciativas com essa prática (ABRELPE, 2017). 

No tocante à reciclagem, de acordo com Andrade (2006), esta é 

definida como: 

 “Revalorização dos descartes domésticos e industriais, 

mediante uma série de operações e processos de 

transformações físico-químicas, permitindo que os 

materiais sejam reaproveitados como matéria-prima para 

outros produtos. É uma atividade moderna que alia 

consciência ecológica ao desenvolvimento econômico e 

tecnológico. A reciclagem reduz a quantidade de 

materiais virgens necessários à fabricação de um novo 

produto” (ANDRADE, 2006). 

 

Em um momento da história onde a busca pela sustentabilidade 

ambiental é incessante, reciclar tem uma importância imensurável, haja vista 

que a prática reduz a extração de matéria-prima virgem da natureza, além 

de reduzir o que seria descartado nesse meio e a energia gasta para seu 

processamento. 
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Por sua vez, a técnica da compostagem é praticada há séculos por 

agricultores e jardineiros, principalmente. Restos de comida, estrume ou 

esterco, restos de vegetais, entre outros vários tipos de resíduos orgânicos são 

colocados em “montes” em local adequado e deixados decompondo-se até 

estabilizarem-se para serem devolvidos ao solo ou para utilização por parte 

do agricultor na fertilização do solo. Podemos dar uma definição mais técnica 

dizendo que é um processo biológico aeróbico e controlado que objetiva o 

tratamento e resulta na estabilização de resíduos de origem orgânica na 

forma de húmus, ricos em nutrientes. Na natureza, essa estabilização ou 

humificação se dá em prazo indeterminado, ocorrendo de acordo com as 

condições em que a matéria se encontra. A ação de tratamento é feita pela 

atividade de microrganismos que degradam e maturam o resíduo, desde que 

haja para estes as condições ambientais necessárias. Como subproduto desse 

tipo de tratamento é liberado o CO2 e calor. 

A usina de compostagem, definida como a unidade onde se pratica a 

técnica da compostagem, é uma unidade de tratamento de resíduos sólidos 

bastante comum atualmente, haja vista que além da necessidade de 

tratamento, a fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos representa, 

comumente, metade do total. É válido lembrar que esta pode estar incluída 

no sistema de tratamento de resíduos sólidos urbanos, mas os resíduos de 

alguns sistemas de tratamento de efluentes também são encaminhados para 

esta, integrando duas vertentes do saneamento básico.  

A unidade de tratamento é composta basicamente por: mesa ou 

esteira de triagem, onde os resíduos são separados e baias de estocagem das 

frações separadas, de acordo com suas características. 

A estrutura deve obedecer às exigências dos órgãos ambientais, 

através do licenciamento, e fiscalizadores, atendendo os padrões estruturais. 

São exigidas as licenças prévia, de implantação e de operação, juntas ao 

órgão ambiental competente. Estruturalmente, geralmente, essas unidades 

são construídas em alvenaria, com aspectos que permitam o arejamento e a 

iluminação, devido a operação ser realizada por pessoas e os resíduos 
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exigirem condições ambientes, além da acessibilidade garantida as pessoas 

e aos veículos em carga/descarga. 

Por fim, no que se caracteriza um tratamento adequado de resíduos 

sólidos tem-se a utilização direta ou indireta destes na geração de energia. Os 

resíduos de natureza orgânica podem ser processados e formarem um 

composto combustível ou levados a equipamentos chamados “biorreatores”, 

geralmente a fração orgânica putrescível, para geração de gases 

combustíveis, os denominados biogases. 

 

6.4.2 Disposição final 

 

Dois dos destinos finais mais prováveis dos RSU, no Brasil, têm em comum 

apenas o local de deposição dos mesmos: o solo. 

A Pesquisa Nacional do Saneamento Básico (PNSB) de 2008 usa como 

definição de “lixão” ou “vazadouro a céu aberto” “Local utilizado para 

disposição do lixo, em bruto, sobre o terreno, sem qualquer cuidado ou 

técnica especial. O vazadouro a céu aberto caracteriza-se pela falta de 

medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública” (IBGE, 2010). 

Para aterro sanitário, a PNSB 2008 utiliza a definição:  

“Instalação de destinação final dos resíduos sólidos 

urbanos através de sua adequada disposição no solo, sob 

controles técnico e operacional permanentes, de modo a 

que nem os resíduos, nem seus efluentes líquidos e gasosos, 

venham a causar danos à saúde pública e/ou ao meio 

ambiente. Para tanto, o aterro sanitário deverá ser 

localizado, projetado, instalado, operado e monitorado 

em conformidade com a legislação ambiental vigente e 

com as normas técnicas oficiais que regem essa matéria” 

(IBGE, 2010). 
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Há, ainda, uma instalação em condições intermediárias às duas 

supracitadas – o aterro controlado – que, logicamente, é melhor que os lixões, 

porém não tem todos os equipamentos e não é gerido com as medidas de 

controle de poluição de um aterro sanitário. 

Com base nas definições citadas, é perceptível que para o meio 

ambiente não há destinação final de RSU pior que um lixão, haja vista que a 

única ação realizada nesse local é o lançamento da carga de resíduos na 

forma que foi coletado, sendo assim ponto de partida de diversos problemas 

ambientais e de saúde pública. 
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7 DIAGNÓSTICO 

 

O diagnóstico a infraestrutura e dos serviços relacionados ao 

saneamento básico executados em Orobó é o instrumento base para 

construção do PMSB, haja vista que neste são apresentados os principais 

problemas e as mais importantes potencialidades para implantação de 

programas no abastecimento de água potável, no esgotamento sanitário, na 

drenagem e manejo de águas pluviais e na limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos. 

Este diagnóstico enfoca a zona urbana do município, os distritos de 

Umburetama e Chã do Rocha e a Comunidade Matinadas e Vila Serra de 

Capoeira. 

 

7.1 Abastecimento de água potável 

 

No estado de Pernambuco, a Companhia Pernambucana de 

Saneamento (COMPESA) é a empresa estatal responsável pelo fornecimento 

de água potável à população.  

Na cidade de Orobó, zona urbana, a COMPESA é a concessionária 

responsável pelos serviços de abastecimento de água potável, em todas suas 

fases, como acontece no estado, do planejamento e execução, com 

regularidade e continuidade, desempenhando a titularidade das unidades 

físicas e dos serviços. 

Na zona rural, por sua vez, a titularidade dos serviços é da Prefeitura 

Municipal, tendo casos específicos de Umburetama e Matinadas em que 

parte da população é atendida pela Companhia de Água e Esgotos da 

Paraíba (CAGEPA), já que se tratam de comunidades rurais na divisa com o 

vizinho estado. 
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7.1.1 Abastecimento na zona urbana de Orobó 

 

7.1.1.1 Manancial e captação 

 

O sistema de abastecimento de água do perímetro urbano de Orobó 

tem, atualmente, dois mananciais: Barragem Riacho Escuro e Açude Pedra 

Fina (Sistema Palmeirinha). 

A Barragem Riacho Escuro, construída em 1958, fica localizada na zona 

rural do próprio município de Orobó, sítio Água Branca, nas coordenadas 

geográficas 7°41’30,66” S e 35°36’19,83” O, e se configura no sistema como o 

principal manancial, inclusive da região orobense. A gerência deste é da 

COMPESA, porém seu monitoramento ainda não é feito pela Agência 

Pernambucana de Água e Clima (APAC), o que acontece nos principais 

mananciais do estado. 

A Figura 11 mostra a Barragem Riacho Escuro, o principal manancial 

superficial utilizado para abastecimento de Orobó. 

 

Figura 11. Barragem Riacho Escuro – principal manancial do SAA de Orobó. 

 

Fonte: PMO (2017). 
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A Barragem Riacho Escuro rotineiramente transborda, como aconteceu 

neste ano de 2017, fato que se deve a quatro fatores: o volume de 

precipitação média é razoavelmente bom, se localiza numa região que 

chove dentro da normalidade; tem boa afluência para recarga; a 

capacidade total é relativamente pequena; e o acúmulo de sedimentos na 

bacia hidráulica, resultante da falta de preservação da área de vizinhança 

da barragem. 

São relatadas reclamações acerca da necessidade de 

desassoreamento do manancial que se encontra com volume reduzido, 

devido aos bancos de areia arrastados pela água em sua bacia de 

contribuição e depositados em sua bacia hidráulica. 

A Figura 12 apresenta a situação de assoreamento encontrada 

atualmente na Barragem Riacho Escuro. 

 

Figura 12. Assoreamento na barragem Riacho Escuro. 

 

Fonte: Soares (2017). 
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O segundo manancial considerado integrante do SAA de Orobó hoje, 

em caráter de suplementação, é o Açude Palmeirinha, localizado na zona 

rural do município vizinho Bom Jardim, estando este fornecendo água para os 

municípios Bom Jardim, Cumaru, Passira, Salgadinho, Surubim e Orobó. 

O manancial de Palmeirinha (Figura 13) foi construído em 1983 pela 

Empresa de Obras de Pernambuco (EMOPER) e tem capacidade de 

reservação de 6,3 milhões de metros cúbicos (m³).  

 

Figura 13. Açude Palmeirinha – manancial de suplementação do sistema. 

 

Fonte: Pedra Fina Notícias (2017). 

 

A Agência Pernambucana de Água e Clima (APAC) também 

denomina “Palmeirinha” como “Pedra Fina” e informa que, em novembro de 

2017, este se encontra com 57% do seu volume total acumulado ou 3.713.000 

m³. 

Estes dois mananciais não apresentam capacidade suficiente para 

atender a demanda da população do município de Orobó. 

Para SAA que atende a população do perímetro urbano de Orobó, 

existem dois pontos de captação de água bruta, um situado na Barragem 
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Riacho Escuro, onde é captada água todos os dias por um sistema de tomada 

d’água através de sifão (Figura 14 e Figura 15), e outro presente no açude 

Palmeirinha, Sistema Pedra Fina, onde se capta água por sistema constituído 

por torre de tomada d’água (Figura 16), em intervalos de 15 dias. 

 

Figura 14. Vista da captação com tomada de água da Barragem Riacho 

Escuro. 

  

Fonte: PMO (2017). 

 

Figura 15. Detalhamento do equipamento de captação através de sifão. 

 

Fonte: PMO (2017). 

 

É garantido pela COMPESA que a captação na Barragem Riacho 

Escuro funciona ininterruptamente, porém é perceptível que quando este se 

encontra com nível no volume morto torna-se impossível a realização da 

tomada d´água sem que se use algum dispositivo alternativo, como bombas 

flutuantes, por exemplo. 
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Figura 16. Torre de tomada d’água da Barragem Palmeirinha. 

 

Fonte: Bom Jardim Notícias (2017). 

 

7.1.1.2 Adução de água bruta 

 

O sistema de adução de água bruta que abastece a cidade de Orobó 

é feito por gravidade e era, até pouco tempo, formado por tubulação de 

ferro fundido, com diâmetro nominal variado de 200 e 100 mm para o ramal 

de água captada na barragem Riacho Escuro (Figura 17), porém, por 

apresentar alguns problemas na tubulação, em 2013 (Figura 18), a COMPESA 

em parceria com a Prefeitura Municipal fez a substituição de alguns trechos 

por tubos de PVC de mesmo diâmetro. 

 

Figura 17. Trecho da adutora passando em Vila Serra de Capoeira. 
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Figura 18. Serviço de manutenção da adutora realizado em 2013. 

 

  

Fonte: PMO (2017). 

 

O serviço de manutenção foi feito, principalmente, porque a tubulação 

apresentava vazamentos e porque alguns tubos estavam totalmente 

suspensos e, devido a ação da erosão que com o tempo arrastou o solo base, 

assim requereu a construção de pilares para sustentação e o aterramento de 

alguns trechos. 

A adutora do Sistema Pedra Fina tem como material PVC DEFoFo, com 

diâmetro inicial de 200 mm e final de 150 mm, para o ramal vindo da ETA de 

Bom Jardim, tendo uma extensão total de 7,5 quilômetros (km) e adução por 

recalque – utilização de bombas. 

São aduzidos uma vazão entre 5 a 8 litros por segundo (l/s) de água 

bruta do ramal vindo da barragem Riacho Escuro, sendo esse volume variado 

a depender das condições de acumulação do manancial, e uma vazão de 

15 l/s de água tratada vinda da ETA de Bom Jardim. 
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Para o Sistema Pedra Fina só há manutenção corretiva, principalmente 

com problemas elétricos, vazamentos e colapsos pela pequena capacidade, 

não fazendo manutenção preventiva como preveem os manuais. 

 

7.1.1.3 Tratamento 

 

Duas estações de tratamento de água contribuem para o sistema que 

abastece o perímetro urbano de Orobó. A primeira recebe e trata as águas 

vindas da barragem Riacho Escuro e está situada nas proximidades do 

perímetro urbano de Orobó.  A segunda ETA está situada no município de Bom 

Jardim e trata as águas captadas na barragem Palmeirinha. 

A ETA de Orobó (Figura 19) é do tipo compacta com tecnologia de 

filtração direta do tipo dupla filtração (filtração ascendente e descendente). 

Esta constitui-se de unidades de coagulação, filtração e desinfecção por 

cloração com capacidade de 5 l/s (Figura 20). Apenas uma pessoa opera a 

ETA, utilizando EPI, munido de EPC e seguindo um planejamento que tem sua 

execução supervisionada pela COMPESA. 

 

Figura 19. ETA – Orobó. 
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Figura 20. Detalhes de unidades da ETA – Orobó: filtros (A), sistema de 

coagulação (B) e desinfecção (C). 

 

 

A ETA de Bom Jardim, também operada pela COMPESA, é do tipo 

convencional e possui as unidades de mistura rápida, coagulação, 

floculação, decantação, filtração e desinfecção por cloração, com 

capacidade operacional, segundo o operador técnico, de tratamento de 230 

l/s. 
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A COMPESA garante o atendimento aos padrões de potabilidade da 

água tratada em suas ETA. 

 

7.1.1.4 Reservação e distribuição 

 

A reservação do SAA que atende as residências do perímetro urbano 

de Orobó é realizada um reservatório cilíndrico de concreto, apoiado sobre o 

solo, com capacidade de 100 m³, instalado na área integrante da ETA e 

definido como parte desta. 

O reservatório, mostrando na Figura 21, que não passa manutenção 

periódica preventiva, sendo submetido apenas a corretiva, recebe ainda as 

águas tratadas na ETA Bom Jardim que suplementam o sistema da cidade. 

 

Figura 21. Reservatório de água tratada de Orobó. 
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Figura 22. Acessórios do reservatório de água tratada de Orobó. 

 

 

Considerando que a demanda per capita seja 150 litros por habitante 

diariamente (l/hab.dia), afirma-se que o reservatório em operação não 

apresenta capacidade de armazenamento que atenda a demanda da 

população da zona urbana de Orobó, pois estima-se um volume de 6,6 vezes 

mais que a capacidade atual de reservação como o ideal. 

A maior parte da população urbana (87,3%) é atendida pela rede de 

distribuição do SAA de Orobó, havendo segundo os dados SNIS, 2.111 ligações 

ativas e chegando a atender a 7.434 habitantes, sendo o restante abastecido 

por vias alternativas. Todavia, a quantidade de água distribuída não atende 

a demanda população, tampouco um importante requisito sanitário, 

constante no Art. 25 da Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde, que é a 

garantia da rede pressurizada, e uma premissa básica constante na Lei 

Federal 11.445/07 da universalização do serviço.  

A principal forma alternativa de distribuição de água em Orobó é o 

programa de abastecimento por carros pipas, sendo feito o transporte de 

água e a descarga em cisternas para uso pelas famílias.  

Devido à escassez de água no SAA, que já recebe água da ETA de Bom 

Jardim para complementar o volume distribuído, a COMPESA instalou 

chafarizes em pontos estratégicos da cidade para abastecer a população 

como pode ser observado na Figura 23. 
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Figura 23. Chafarizes instalados pela COMPESA em pontos estratégicos da 

sede de Orobó. 

 

 

 

O consumo médio per capita de água, segundo o SNIS, é de 56 litros por 

habitante por dia, tendo um consumo anual de 151.310 m³. 

Toda a tubulação da rede é de PVC e tem 23,75 km de extensão com 

diâmetros variando entre 50 e 100 mm.  

O número da população atendida, de acordo com os dados do SNIS 

(2015), para o município de Orobó aponta um crescimento linear ao longo 

dos anos como pode ser observada no gráfico da Figura 24. 

 

Figura 24. População atendida pelo SAA ao longo dos anos. 

 

Fonte: SNIS (2015). 
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O gráfico apresentado na Figura 25 aponta a quantidade de ligações 

ativas ao longo dos anos do período entre 2006 e 2015, notando-se a 

tendência de aumento. 

 

Figura 25. Quantidade de ligações ativas ao longo dos anos. 

 

Fonte: SNIS (2015). 

 

O órgão responsável pelo abastecimento de água é a COMPESA, que 

tem Convênio de Cooperação com a Prefeitura Municipal, conforme Lei n° 

1.048/2017, e realiza as manutenções corretivas no sistema através de equipes 

volantes. 

Ao longo dos anos houve um decréscimo significativo nas perdas 

lineares no abastecimento de água e acordo com os dados do SNIS (2015), 

como mostra.  

Ao avaliar a tendência dos dados expostos, as perdas lineares ao longo 

dos anos futuros tendem a zero, no entanto por se tratar de um sistema 

dinâmico essa afirmação torna-se equivocada, porém a tendência é, sim, 

que haja uma melhora na qualidade do sistema. 

 

 

1.177

1.332 1.375
1.490

1.576

1.811 1.808

2.107 2.115 2.111

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

n
º 

d
e

 li
ga

çõ
e

s

ano



DIAGNÓSTICO 

 Abílio José Procópio Queiroz 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

RNP CREA 161066002-1 

Figura 26. Índice bruto de perdas lineares no abastecimento. 

 

Fonte: SNIS (2015). 

 

Não foram disponibilizadas análises qualitativas e quantitativas da água 

fornecida nesta cidade. 

Portanto, o SAA da zona urbana de Orobó é ineficiente, não atendendo 

critérios sanitários e de demanda de água para a população. 

 

7.1.2 Abastecimento no Distrito de Chã do Rocha 

 

7.1.2.1 Manancial e captação 

 

O distrito Chã do Rocha é abastecido por água bruta captada em dois 

mananciais subterrâneos. Um dos mananciais é uma nascente com vazão de 

aproximadamente 1.250 l/h, instalada e operada por pessoal da Prefeitura 

Municipal.  

A nascente está susceptível a sofrer impactos ambientais negativos, 

pois, como pode-se observar na Figura 27, a área de preservação do seu 

entorno é muito pequena, ou seja, existe pouca cobertura arbórea, 

ocupando apenas a área de captação de água desse manancial, com 

atividades de pecuária sendo desenvolvidas em todo entorno.   
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Figura 27. Nascente utilizada na captação de água para abastecimento 

público do Distrito Chã do Rocha. 

 

 

Figura 28. Ponto de captação de água da nascente – distrito Chã do Rocha. 

 

 

O outro manancial deste distrito é um poço artesiano com vazão de 

35.000 l/h, que foi inaugurado em 2016, instalado pela Prefeitura Municipal 

(Figura 29).  
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Figura 29. Poço artesiano utilizado na captação de água para 

abastecimento público do distrito Chã do Rocha, município de Orobó – PE. 

  

 

Como se observa nas Figuras 26 e 28, as áreas de vizinhança imediata 

destes dois mananciais requerem preservação, com vistas à prevenção de 

futuros problemas ambientais que possam afetar a qualidade e quantidade 

de suas águas.  

A quantidade de água produzida por esses dois mananciais, 

atualmente, atende à demanda do distrito de Chã do Rocha. 

 

7.1.2.2 Adução de água bruta 

 

O sistema de adução de água bruta que abastece o distrito de Chã do 

Rocha é feito por recalque para os dois mananciais e é formado por 

tubulação de PVC. 

A adutora do poço artesiano o diâmetro nominal de 50 mm, com 

extensão 850 metros, enquanto a adutora da nascente apresenta diâmetro 

de 60 mm e 950 metros de comprimento. 
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7.1.2.3 Tratamento 

 

Em Chã do Rocha o tratamento utilizado é a desinfecção nas 

residências, com utilização de solução de hipoclorito de sódio distribuída pela 

Prefeitura Municipal. A desinfecção individual oferece riscos de saúde 

pública, pois, em caso de contaminação da água, o tratamento pode ser 

dispensado por qualquer morador e as consequências podem ser graves. 

 

7.1.2.4 Reservação e distribuição 

 

O distrito Chã de Rocha possui um reservatório cilíndrico de concreto 

apoiado sobre o solo e um reservatório de fibra de vidro apoiado sobre base 

cilíndrica de alvenaria que armazenam a água bruta captada no poço 

artesiano e na nascente, como podem ser observados na Figura 30, tendo 

sido este segundo instalado com a finalidade de suprir a demanda de água 

armazenada para a população. 

 

Figura 30. Reservação de água em Chã do Rocha. 
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De acordo com a forma de operação do sistema, afirma-se que este é 

ineficaz, pois não atende à demanda da população, garantindo, esta, só 

receber água da rede uma ou duas vezes por semana.  

 

7.1.3 Abastecimento no Distrito de Umburetama 

 

7.1.3.1 Manancial e captação 

 

O manancial do sistema de abastecimento de água do distrito 

Umburetama é subterrâneo, um poço artesiano, sendo, então, a captação 

feita por sistema utilizando bomba submersa. 

 

7.1.3.2 Adução de água bruta 

 

A adução de água bruta que do SAA do distrito Umburetama é feita 

por recalque e é formado por tubulação de PVC. 

A adutora do poço artesiano o diâmetro nominal de 50 mm, com 

extensão de 1.000 metros. 

 

7.1.3.3 Tratamento 

 

Em Umburetama o tratamento indicado pela gestão também é a 

desinfecção nas residências, com utilização de solução de hipoclorito de 

sódio distribuída pela Prefeitura Municipal. Como já citado anteriormente, a 

desinfecção individual oferece riscos de saúde pública, pois, em caso de 

contaminação da água, o tratamento sendo dispensado traz consequências 

podem ser graves. 
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7.1.3.4 Reservação e distribuição 

 

O distrito Umburetama possui um reservatório de fibra de vidro de 10.000 

l apoiado sobre base cilíndrica de alvenaria que armazena a água bruta 

captada no poço artesiano, como pode ser notado na Figura 31, tendo sido 

este instalado com a finalidade de suprir a demanda de água armazenada 

para a população. 

 

Figura 31. Reservação de água em Umburetama. 

 

 

A distribuição, feita por esse sistema, é feita em chafarizes instalados em 

dois pontos estratégicos do distrito, um na parte mais elevada e outro próximo 

à Umbuzeiro (Figura 32). Moradores relataram problemas com a interrupção 

da distribuição, se devendo este fato ao furto a bomba, porém a gestão 

garantiu que carros-pipa estão abastecendo o reservatório em dias 

alternados. 
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Figura 32. Chafarizes de distribuição de água em Umburetama. 

 

 

Parte deste distrito recebe água do mesmo sistema que abastece a 

cidade de umbuzeiro, vindo do Sistema Natuba (Figura 33). 

 

Figura 33. Ligações prediais de água da CAGEPA na Rua União. 

 

 

De acordo com a forma de operação dos sistemas, seja o simplificado 

da Prefeitura ou o da CAGEPA, afirma-se que estes são ineficazes, pois não 

atende à demanda da população, garantindo, esta, só receber água da 

rede uma ou duas vezes por semana.  
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7.1.4 Abastecimento na Comunidade Matinadas 

 

7.1.4.1 Manancial e captação 

 

Em Matinadas a responsabilidade pelo abastecimento de água 

também é da Prefeitura Municipal de Orobó, tendo o sistema um manancial 

superficial localizado no Sítio Gameleira. 

O sistema de captação é feito com tomada de água diretamente por 

bomba de eixo horizontal com deslocamento positivo, sendo que este foi 

instalado sem atender a critérios técnicos e hidráulicos, pois não houve 

projeto, como observa-se na Figura 34. 

 

Figura 34. Ponto de captação do SAA de Matinadas – tubulação de sucção. 

 

 

Como mostrado na Figura 33, este ponto apresenta diversas 

irregularidades, como a ausência de um poço de sucção que fez necessária 

a utilização de extensa tubulação de sucção, instalada de forma 

improvisada.  

A Figura 35 apresenta o poço de sucção e a bomba de recalque 

instalada e operada de forma incorreta, tendo como principais problemas a 

utilização de duas bombas em série, a ausência de isolamento dos locais e de 
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proteção da bomba, que periodicamente é furtada, trazendo prejuízos para 

municipalidade. É valido destacar que a agitação causada pela descarga 

suspensa da água no poço de sucção é potencialmente causadora de 

problemas na bomba com cavitação. 

 

Figura 35. Poço sucção e bomba de recalque. 

 

 

7.1.4.2 Adução de água bruta 

 

O sistema de adução de água bruta que abastece a Comunidade 

Matinadas é feito por recalque e é formado por tubulação de PVC em toda 

sua extensão. 

A adutora tem diâmetro nominal de 60 mm, com comprimento de 900 

metros. 
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7.1.4.3 Tratamento 

 

Em Matinadas também não existe tratamento de água e, desse modo, 

a água captada passa para a unidade de reservação bruta, ou seja, 

certamente não atende aos padrões de potabilidade. 

 

7.1.4.4 Reservação e distribuição 

 

Matinadas possui um reservatório cilíndrico de concreto, apoiado sobre 

o solo, que armazena a água bruta captada no manancial superficial, como 

pode ser observado na Figura 36, tendo sido este segundo instalado com a 

finalidade de suprir a demanda de água armazenada para a população com 

capacidade total de 60.000 l.  

 

Figura 36. Reservação de água em Matinadas. 
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De acordo com a forma de operação do sistema, afirma-se que este é 

ineficaz, pois também não atende à demanda da população e não tem 

controle operacional.  

No que diz respeito à distribuição, a comunidade tem rede em 100% de 

seus logradouros públicos, porém também não atende aos requisitos de 

pressurização e volume para atender a demanda da população pertencente 

ao Município de Orobó, sendo garantida a distribuição de 120.000 l/dia de 

água, volume muito abaixo do que seria necessário, como atestado por 

83,33% da população que preencheu os formulários durante a mobilização 

setorial. 

 

7.1.5 Abastecimento na Vila Serra de Capoeira 

 

7.1.5.1 Manancial e captação 

 

A Vila Serra de Capoeira tem dois mananciais, sendo um superficial e 

um subterrâneo. 

Como a adutora da Barragem Riacho Escuro até a ETA Orobó corta esta 

comunidade, quando a região está em períodos chuvosos e a barragem tem 

volume seguro ou abundante, a comunidade recebe água através desta 

adutora, porém o principal manancial, por atender de ininterruptamente, do 

sistema de abastecimento de água da Vila Serra de Capoeira também é 

subterrâneo, como nas outras comunidades, um poço artesiano situado em 

uma várzea as margens da estrada (Figura 37), sendo, então, a captação 

feita por sistema utilizando bomba submersa. Este poço foi perfurado em 2016 

e teve vazão medida de 3.000 l/h. 
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Figura 37. Poço artesiano e bomba de captação de água bruta em Serra de 

Capoeira. 

  

 

7.1.5.2 Adução de água bruta 

 

A adução de água bruta que do SAA na Vila Serra de Capoeira é feita 

por recalque e é formado por tubulação de PVC. 

A adutora do poço artesiano o diâmetro nominal de 50 mm, com 

extensão de 100 metros. 

 

7.1.5.3 Tratamento 

 

Na Vila Serra de Capoeira, assim como acontece com os demais SSA 

das comunidades rurais, não é feito nenhum tratamento de água, sendo o 

tratamento indicado pela gestão também é a desinfecção nas residências, 

com utilização de solução de hipoclorito de sódio distribuída pela Prefeitura 

Municipal, o que oferece riscos à saúde pública devido aos fatores já citados 

anteriormente. 
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7.1.5.4 Reservação e distribuição 

 

A Vila Serra de Capoeiras possui um reservatório de fibra de vidro de 

10.000 l apoiado sobre base cilíndrica de alvenaria que armazenam a água 

bruta captada no poço artesiano, como pode ser notado na Figura 38, tendo 

sido este instalado com a finalidade de suprir a demanda de água 

armazenada para a população de Serra de Capoeira. 

 

Figura 38. Reservação de água em Serra de Capoeira. 

 

 

Não existe rede de distribuição em toda a comunidade, tendo ligações 

em algumas residências (Figura 40) e parte da população a necessidade de 

carregar água em recipientes utilizando diversos métodos a partir do 

reservatório e outra parte comprar água que é armazenada em suas cisternas 

(Figura 41). 

 

Figura 39. População na busca por água na Vila Serra de Capoeira. 
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Figura 40. Ligação de água em residência da Vila Serra de Capoeira 

 

 

Figura 41. Cisterna em residência da Vila Serra de Capoeira 

 

 

Observando a forma de operação do sistema simplificado de 

abastecimento de água, afirma-se que, este, opera ineficazmente, pois não 

atende à demanda da população, garantindo, esta, ter que comprar água 

em consórcio com vizinhos para manter suas atividades cotidianas.  

 

7.1.6 Abastecimento em outras comunidades rurais 

 

Diversas comunidades da zona rural têm sistemas simplificados de 

abastecimento de água, a exemplo de Espinho Preto de Cima, Caiçaras e 

Jundiaí, construídos, principalmente, em convênio da Prefeitura Municipal 

com o Programa Água para Todos da Superintendência de Desenvolvimento 

do Nordeste (SUDENE). 
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Há em comum, entre os sistemas de abastecimento da zona rural: 

 Manancial subterrâneo – poço artesiano, tendo estes um padrão 

sanitário com cercado da área e proteção sanitária do poço; 

 Captação com bomba submersa, havendo a proteção sanitária 

do poço; 

 Adução em tubulação de PVC; 

 falta de tratamento de água, sendo justificados casos, desse tipo, 

pela qualidade da água comprovada; 

 Reservação em caixas d’água de polietileno; e 

 Distribuição por rede. 

 

7.2 Esgotamento sanitário 

 

7.2.1 Esgotamento na zona urbana de Orobó 

 

Na cidade de Orobó todo esgoto produzido recebe destinação 

inadequada, pois não existe rede de coleta e transporte de esgotos. Desse 

modo, os esgotos gerados são descarregados em fossas negras ou na rede de 

drenagem de águas pluviais, duas formas altamente nocivas ao meio 

ambiente e que causam problemas de saúde pública. 

 

Figura 42. Lançamento de esgotos na rede de drenagem de águas pluviais. 
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Na zona urbana de Orobó só existe, até então, o Projeto do Sistema de 

Esgotamento Sanitário (SES) do bairro São José, que contará com rede de 

coleta e transporte (Figura 43) e duas ETE constituídas de grade, caixa de 

areia, medidor Parshall, fossas sépticas, filtros anaeróbios e lagoas de 

estabilização, conforme esquema apresentado na Figura 44.  

 

Figura 43. Mapa do SES do Bairro São José. 

 

 

Figura 44. Esquema de ETE a ser instalada no bairro São José. 
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Este projeto do SES do bairro São José está em fase de licenciamento 

ambiental junto à Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), tendo sido 

solicitadas as licenças prévia e de instalação conjuntamente. 

 

Figura 45. Esgotos a céu aberto na zona urbana. 
 

 

 

Vale, então, destacar que todo esgoto produzido na zona urbana de 

Orobó é destinado a fossas negras ou lançado inadequadamente, seguindo 

a rede de drenagem e, no final, convergindo no Rio do Coelho. 

 

Figura 46. Rio do Coelho – receptor de esgotos de Orobó. 

 

 

 



DIAGNÓSTICO 

 Abílio José Procópio Queiroz 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

RNP CREA 161066002-1 

7.2.2 Esgotamento no Distrito Chã do Rocha 

 

O Distrito Chã do Rocha não dispõe de um sistema de esgotamento 

sanitário funcionando padrão, tendo sido operado um sistema de tratamento 

de efluentes constituído de fossa com separador de sólidos que, atualmente, 

encontra-se assoreado e abandonado. 

A Figura 47 apresenta o sistema de esgotamento sanitário abandonado, 

transbordando e com abertura na parte superior.  

 

Figura 47. Sistema de tratamento de esgotos sem manutenção em Chã do 

Rocha. 

 

 

Tendo conhecimento desta situação e percebendo a necessidade de 

fazer algo, alguns populares usam fossas negras, instaladas nos quintais de suas 

casas, como soluções individuais para destinação dos esgotos gerados em 

suas residências. 
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Figura 48. Fossa negra - solução individual para destinação dos esgotos de 

residências de Chã do Rocha. 

 

 

Neste distrito, são vistos, facilmente, pontos de lançamentos de esgotos 

em pequenos canais de drenagem ou na própria pavimentação, conforme 

mostrado na Figura 49. 

 

Figura 49. Lançamentos de esgotos em Chã do Rocha. 

 

 

Conclui-se que neste distrito a destinação dos esgotos sanitários é 

totalmente errada. 
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7.2.3 Esgotamento no Distrito Umburetama 

 

O Distrito Umburetama não dispõe de um sistema de esgotamento 

sanitário, havendo, em parte, uma tubulação coletora fora do padrão que 

faz a coleta dos efluentes de residências e direciona a uma várzea a jusante, 

ou seja, existe um ponto de constante poluição por esgotos. 

Com a percepção sobre a necessidade de tomar providências 

individualmente, alguns moradores usam fossas negras como destinação dos 

esgotos de suas residências, tendo relatado alguns terem essas fossas já 

transbordando e não possuírem condições para manutenção. 

Em Umburetama também são vistos, com facilidade, pontos de 

lançamentos de esgotos céu aberto, conforme aparece na Figura 50. 

 

Figura 50. Lançamentos de esgotos em Umburetama. 

 

 

Conclui-se, portanto, que neste distrito a destinação dos esgotos 

sanitários é totalmente errada. 
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7.2.4 Esgotamento na Comunidade Matinadas 

 

A Comunidade Matinadas também não dispõe de um sistema de 

esgotamento sanitário. 

Os esgotos sanitários nessa localidade são lançados a céu aberto, na 

rede de drenagem, ou dispostos em fossa negras, indicando, assim, o 

potencial poluidor elevado. 

A Figura 51 mostra o lançamento de esgotos a céu aberto ao lado de 

cisterna de placas e em rua sem pavimentação. 

 

Figura 51. Lançamentos de esgotos em Serra de Capoeira. 

 

 

Portanto, a conclusão é de que nesta comunidade a destinação dos 

esgotos sanitários é totalmente errada, informação corroborada pelos 

próprios moradores. 
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7.2.5 Esgotamento em outras comunidades rurais 

 

Não apenas na zona rural, mas em todo Orobó, a única localidade que 

possui SES com rede de coleta e transporte e estação de tratamento é a 

comunidade Feira Nova. Esta tem 1.797 m de extensão em tubos de PVC de 

150 mm de diâmetro e atende a 1250 pessoas. O mapa é mostrado na Figura 

52. 

 

Figura 52. Mapa do SES de Feira Nova. 

 

Fonte: PMO (2014). 

 

Como já citado, a única ETE do município de Orobó, então, também é 

no SES de Feira Nova. Esta tem fossas sépticas, filtros anaeróbios e lagoa de 
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estabilização, conforme esquema apresentado na Figura 53, mostrando a 

ausência de gradeamento, caixa de areia e medidor de vazão. 

 

Figura 53. Esquema da ETE de Feira Nova. 

 

Fonte: PMO (2014). 

 

O esgoto tratado na ETE de Feira Nova, até então, não está sendo 

reutilizado e, assim, é lançado em corpo receptor, sendo garantido, por 

projetista e operadores, o atendimento aos parâmetros de lançamento 

definidos na norma técnica. 

Em síntese, a população de Orobó, devido à falta de serviços de 

esgotamento sanitário para atender-lhe, é afetada direta e indiretamente e o 

meio ambiente sofre gravíssimas consequências, pois o contato direto e a 

exposição desse material dessa forma e o carreamento do mesmo nos 

córregos não deveriam mais ser vistos atualmente. A contaminação do solo 

afeta a fauna e a flora local e a jusante na bacia e degrada a capacidade 

de produção de alimentos, por exemplo, que é forte na região. 
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De forma sucinta, podem ser citados problemas de vários âmbitos por 

conta do apresentado, principalmente: problemas de saúde pública, pela 

contaminação direta no material ou pela proliferação de vetores nesses 

locais; problemas sociais e econômicos, a medida em que um ambiente 

desses está esteticamente no nível mais baixo, causando desvalorização de 

imóveis e até mesmo a desarmonia entre os moradores; ambientais, podendo, 

possivelmente, matar animais e árvores; e políticos, claramente pela rejeição 

da população ao poder público que ainda não conseguiu solucionar um 

problema que não deveria mais existir na sociedade moderna. 

 

7.3 Drenagem e manejo de águas pluviais 

 

Por não haver particularidades para cada localidade, a drenagem é 

diagnosticada conjuntamente. 

A gestão municipal afirma que não existem, dentro do padrão, os 

serviços de drenagem e manejo de águas pluviais, havendo apenas a 

drenagem, nas ruas pavimentadas, e manilhas sob a pavimentação e 

construções, sendo esta feita juntamente ao esgoto que é lançado nessa 

mesma rede e destinada ao Rio do Coelho, com descarga nas proximidades 

da zona urbana, especificamente do bairro São José.  

O não oferecimento de infraestrutura e serviços de drenagem é 

culpado por drásticos impactos social, econômicos e ambientais sobre a 

população. 

A rede de drenagem existente no perímetro urbano de Orobó possui 

cerca de 35 quilômetros, considerando pavimentações com paralelepípedos 

e asfáltica, atendendo 90% das ruas, e é distribuída entre manilhas de 

concreto de 500 mm de diâmetro que descarregam na drenagem natural 

que existe nesse perímetro. 

A Figura 54 mostra equipamentos de drenagem de águas pluviais em 

ruas da zona urbana de Orobó, caracterizando que, mesmo existindo, não 

foram utilizados critérios técnicos de projeto para execução, sendo a 
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disposição de calha ou boca de lobo no centro do passeio um reforço dessa 

afirmação. 

 

Figura 54. Equipamentos de drenagem de águas pluviais na zona urbana de 

Orobó. 

 

 

É garantido que há um planejamento dos serviços de drenagem e 

execução supervisionada periodicamente, mas na prática se vê um 

funcionamento errôneo. 

Os mesmos funcionários que trabalham em serviços de limpeza urbana 

são responsáveis pelos serviços na rede existente de drenagem de águas 

pluviais. 

Nos distritos e demais comunidades rurais, com exceção da 

Comunidade Matinadas que segue o que se utiliza na zona urbana, a 

drenagem de águas pluviais se resume a pavimentação de ruas com declives 

nas margens ou meios-fios. 

As figuras a seguir expõem pontos importantes sobre aspectos da 

drenagem nos aglomerados da zona rural de Orobó. 
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Figura 55. Boca de lobo em esquina na Comunidade Matinadas. 

 
 

Figura 56. Escoamento na parte central de via pavimentada – inexistência 

do desnível padrão para drenagem. 

 

 

Figura 57. Únicos equipamentos de drenagem em Umburetama. 
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Figura 58. Único equipamento de drenagem em Serra de Capoeira. 
 

 

 

Figura 59. Outros equipamentos de drenagem encontrados em Chã do 

Rocha. 
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Portanto, toda a água, proveniente de chuvas, que cai nos 

aglomerados urbanos de Orobó, seja na zona urbana propriamente dita, ou 

em comunidades rurais, recebe coleta e destino sem tratamento ou 

aproveitamento em algum reuso possível, terminando sempre nos riachos da 

Bacia do Rio Goiana. 

 

7.4 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

 

Essa vertente do saneamento básico pode ser dividida em dois grupos 

de serviços que, sugestivamente, se unem no título: limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos. 

Na limpeza urbana ou limpeza de vias públicas, os principais serviços 

realizados são: 

 Varrição; 

 Capina; 

 Roçada; 

 Poda de árvores; 

 Limpeza e conservação de meios-fios, praças e locais de feiras e 

eventos; 

 Fiscalização e limpeza corretiva de terrenos baldios; e 

 Serviços de remoção de resíduos diversos. 

 

No que se refere ao manejo de resíduos sólidos, as ações executadas 

são: 

 Acondicionamento; 

 Coleta convencional; 

 Transporte; e 

 Deposição final. 

 

Todas essas atividades são realizadas por funcionários ligados às 

Secretaria de Obras, em alguns casos em subdivisões desta. 
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7.4.1 Varrição 

 

O serviço de varrição é realizado, obviamente, no município de Orobó, 

sendo da própria Prefeitura Municipal a titularidade da execução com suas 

ferramentas e seu pessoal. 

A varrição realizada no município é toda do tipo manual, ou seja, são 

utilizadas vassouras, pás para coletar e coletores móveis para transportar o 

que foi varrido e coletado até pontos específicos de coleta. 

Afirma-se que nos denominados “dias úteis” tem equipes das prefeituras 

fazendo a varrição dos logradouros públicos, ou seja, tem-se uma média 5 dias 

por semana com varrição, quando em regime normal, mais os dias que 

sucedem eventos, ligadas à sua rotina particular. Feiras livres durante a 

semana são exemplos de situações que aumentam a produção de resíduos 

sólidos. 

É garantida a afirmação de que há planejamento, mesmo sem 

definirem critérios específicos, e supervisão da execução dos serviços. O 

pessoal realiza os serviços da forma: todos varrem, coletam e transportam os 

resíduos. 

Segundo a Prefeitura Municipal, através do acompanhamento dos 

recursos humanos e de remunerações, o município nomeia a função do 

pessoal responsável pelo serviço de varrição como “agente de limpeza 

urbana”. São 30 agentes de limpeza pública na varrição, sendo informada a 

remuneração de um salário mínimo vigente (R$ 937), o que resulta R$ 28.110 

(vinte e oito mil, cento e dez reais) mensais e em R$ 365.430 (trezentos e 

sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais) por ano, considerando os 12 

meses e o 13º salário. 

É válido destacar que os salários não são os únicos custos com varrição, 

pois são necessárias ferramentas e equipamentos de proteção individual (EPI) 

para execução do trabalho.  

Em relação às ferramentas, vassouras e pás são, como não se podia 

esperar o contrário, adequadas aos serviços, sendo a única inadequação 
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encontrada, em alguns destes, o tipo de carro de mão, quando não é 

utilizado o coletor móvel, por serem do tipo da construção civil e não terem 

capacidade e forma para transporte de resíduos sólidos urbanos. No que diz 

respeito aos EPI, onde não se afirmou já haver a utilização de uniformes, botas 

com biqueira de aço, luvas de raspas couro, chapéu, máscara e protetor 

solar, bem como, em alguns casos, óculos, a informação foi de pelo uso e que 

estavam adequando urgentemente para trabalhar dessa forma, para casos 

de inadequações. A garantia, em todos, foi de um kit completo de 

ferramentas e EPI por ano para cada funcionário da varrição. 

A Tabela 3 apresenta custos individuais com ferramentas e EPI por ano 

na varrição. 

 

Tabela 3. Custos individuais com ferramentas e EPI para varrição. 

Descrição Fonte Código Valor 

Ferramentas   R$ 389,24 

Coletor móvel de resíduos Mercado R$ 375,06 

Vassoura 40 centímetros - cabo de madeira SINAPI 00038400 R$ 8,86 

Pá de lixo plástica com cabo longo SINAPI 00038402 R$ 5,32 

EPI   R$ 465,81 

Par de botas de segurança biqueira de aço  SINAPI 00012893 R$ 54,96 

Par de luvas de raspa de couro SINAPI 00012892 R$ 10,30 

Protetor solar FPS 30, embalagem 2 litros SINAPI 00036146 R$ 194,65 

Macacão profissional - brim - manga longa Mercado R$ 94,90 

Chapéu protetor solar de cabeça e rosto  Mercado R$ 59,90 

Kit anual de máscaras descartáveis  Mercado R$ 46,64 

Óculos de segurança contra impactos com 

e proteção UVA e UVB  
SINAPI 00036152 R$ 4,46 

Fonte: SINAPI (2017); Mercado (2017). 

 

Multiplicando os valores da Tabela pelo número de funcionários, tem-se 

o valor de R$ 25.651,50. 
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A soma que informa o valor anual desprendido pela Prefeitura Municipal 

com varrição é de R$ 391.081,50 (trezentos e noventa e um mil, oitenta e um 

reais e cinquenta centavos). 

Segundo o Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS) do Estado de 

Pernambuco e a própria Prefeitura Municipal, existem ainda 3 (três) 

profissionais de nível médio, um de nível superior como fiscal, um operador e 8 

9 (oito) agentes administrativos, o que se estima um gasto anual de R$ 158.353 

(cento e cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e três reais). 

Assim, o total é de R$ 549.434,50 (quinhentos e quarenta e nove mil, 

quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos). 

Os resíduos gerados nessa etapa são chamados de resíduos de limpeza 

pública (RLP) e são uma fração dos resíduos sólidos urbanos (RSU). A produção 

per capita de RLP, de acordo com o Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS) 

é de 0,09 quilogramas por habitante diariamente (kg/hab.dia), o que, 

transferindo para população de zona urbana e de distritos equivale a 1.260 

kg/dia ou 459.900 kg/ano. 

Não se pode dar uma proporcionalidade entre a quantidade gerada 

de RLP e o valor gasto com serviços de varrição, pois independente de 

volumoso ou não esse pessoal estaria atuando por uma demanda 

dependente do número e da extensão dos logradouros dos municípios. Ainda 

assim, a título informativo tem-se uma média de gastos de aproximadamente 

R$ 1,19 por quilograma de RLP. 

Em todo a cidade a varrição é realizada em 100% dos logradouros 

públicos, com exceção apenas daqueles sem pavimentação, logicamente. 

As figuras a seguir mostram trabalhadores da varrição para melhor 

caracterização dos serviços. 
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Figura 60. Funcionária atividades de varrição em Orobó – insuficiência de EPI. 

 

 

Figura 61. Funcionários nas atividades de varrição em Orobó. 

 

 

Figura 62. Funcionário da varrição em atividade no distrito Chã do Rocha. 
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7.4.2 Capina, roçada, poda de árvores e demais serviços de limpeza urbana 

 

 Os serviços de capina, roçada e poda de árvores são realizados 

rotineiramente no município de Orobó, com locais prioritários definidos 

mediante solicitação por necessidade identificada por algum funcionário da 

prefeitura ou da própria população.  

A titularidade destes serviços é da prefeitura, arcando com custos da 

contratação de pessoal especializado ou deslocamento funcionários para 

estes serviços, sendo o tipo de realização manual para todos. 

São 4 (quatro) capinadores e 4 (quatro) roçadores, tendo estes também 

a função de podar árvores. 8 funcionários tem um custo mínimo de R$ 

11.22,48/mês ou R$ 145.892,24/ano. 

 

Figura 63. Capinação na Vila Serra de Capoeira. 

 

 

Figura 64. Realização do serviço de poda de árvores. 
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Afirma-se que o mesmo pessoal da capina e da roçada tem 

responsabilidade sobre este serviço, bem como de outras funções mais 

diversas ligadas ao saneamento básico, haja vista que a demanda não é alta 

pelos seguintes fatores: reduzida extensão das ruas que demandam o serviço, 

baixo índice de arborização, moradores fazem ou contratam as suas expensas 

os serviços.  

A utilização de EPI durante a execução de capina, roçada e/ou poda 

de árvores existe para parte, pois para alguns inexiste ou é ainda insuficiente. 

O pessoal utiliza, nas tarefas citadas, enxadas, facões e tesouras. 

 

Figura 65. Realização do serviço de poda de árvores sem EPI. 

 

 

Em relação à limpeza de terrenos baldios e ocorrência de acúmulo de 

resíduos pela cidade, não foram identificados casos, o que permite afirmar 

eficácia da fiscalização. 

Há ainda na limpeza pública os serviços de limpeza e pintura de meio 

fio e limpeza de “bocas de lobo”, realizados, principalmente, nos dias que 

antecedem os eventos relevantes na cidade e nos períodos chuvosos, 

respectivamente. 
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Figura 66. Funcionários na limpeza de meio fio e capina. 

 

 

Os equipamentos de proteção individual quando são ignorados pelos 

funcionários dessas atividades, trazem a evidência do despreparo da equipe, 

a existência de risco de acidentes de trabalho e a necessidade de 

treinamento e fiscalização nas atividades. 

Com tantas falhas identificadas, garante-se, pelo responsável, que há 

um planejamento e que a execução, deste, é supervisionada regularmente. 

 

7.4.3 Coleta 

 

7.4.3.1 Coleta de RSU 

 

A coleta de resíduos sólidos é um trabalho indispensável e de 

responsabilidade do poder público municipal, mas precisa, para o bom 

funcionamento, da participação responsável da população, sendo esta 

quem deve acondicionar adequadamente e dispor em local e horário pré-

determinado pelos responsáveis pela coleta.  

Orobó realiza as atividades de coleta dos RSU de forma convencional, 

porta a porta. Vale destacar que o município contratou a empresa 

especializada e terceirizou o serviço com a empresa C. J. de Figueiredo – ME, 
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passando para esta a titularidade pela coleta de RSU em seu território, nos 

locais em que o serviço chega. 

Sobre a frequência dos serviços de coleta no município, é assegurado 

que tem equipe da titular fazendo a coleta de RSU dos logradouros públicos 

3 (três) dias por semana, sendo garantido o atendimento de 100% da 

população urbana.  

Os distritos e comunidades rurais não recebem o serviço de coleta com 

a mesma frequência que a zona urbana, porém recebem, tendo mais de 50% 

da população total de Orobó essa cobertura, com locais que só são 

atendidos apenas um dia por semana, a exemplo de Chã do Rocha e Serra 

de Capoeira, onde os resíduos são depositados pela população em baias 

construídos para esta finalidade (Figura 71), trazendo diversos problemas de 

ordem sanitária, ambiental e social, pois moradores da localidade afirmam 

incômodo com essa situação. O desequilíbrio se deve ao arranjo geográfico 

e a falta de entendimento da necessidade. Em Matinadas a coleta é 

realizada 4 dias por semana e em Umburetama 3 dias/semana. 

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos assegura, de forma clara, que 

há planejamento e supervisão da execução dos serviços, mas não há 

documentação que comprove tal afirmação.  

A forma de execução dos serviços de coleta tem o aspecto de utilizar 

veículo automotor a baixa velocidade, trator com reboque, ficando 

designado um como motorista e 10 (dez) como recolhedores. 

Afirma-se um gasto mensal de R$ 1.000 com o trator da coleta que dá 

apoio, já que a empresa contratada dispõe de 4 caminhões de carroceria 

aberta que, além dos RSU, também trabalha com a coleta e transporte de 

outros materiais diversos e volumosos. 

O acondicionamento dos resíduos caracterizados como domiciliares, 

podendo ser esses provenientes de estabelecimentos comerciais é feito de 

forma considerada correta. Grande parte e principalmente os de volumes 

menores são colocados em sacos plásticos, enquanto os de maiores volumes 

são colocados em recipientes reutilizáveis de plástico ou borracha, o que 
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acontece com mais frequência em estabelecimentos comerciais que 

depositam o resíduo produzido neste, para que o funcionário da coleta 

deposite na carroceria do coletor o seu conteúdo e devolva-o no local 

encontrado. 

De acordo com informações da equipe de finança da Prefeitura 

Municipal, os custos responsáveis pela coleta e com o trator foram 

quantificados no valor de R$ 133.810 (cento e trinta e três mil, oitocentos e dez 

reais). 

É apropriado destacar que os salários e combustível não são os únicos 

custos com coleta, pois são necessários equipamentos de proteção individual 

para execução do trabalho, bem como a manutenção do veículo que é algo 

inestimável. Além de gastos com combustível e EPI, os valores mensais e anuais 

devem ser somados aos pagos em seu contrato com empresa prestadora do 

serviço. Pagando R$ 48.874,96/mês, calcula-se, multiplicando pelos 12 meses 

de atividade e contrato, um custo de R$ 586.499,52 (quinhentos e oitenta e 

seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais) anualmente. 

Em relação aos EPI, a situação é igual à varrição: casos sem a utilização 

de uniformes, botas com biqueira de aço, luvas de raspas couro, chapéu, 

máscara e protetor solar, bem como, em para alguns, óculos, a informação 

foi de que estava adequando urgentemente para trabalhar dessa forma. A 

garantia foi de um kit completo de EPI por ano para cada funcionário da 

coleta de RSU. 

A estimativa de custos com combustível para realização da coleta é 

simplificada e baseia-se no traçado realizado na zona urbana e nos distritos, 

no número de dias de coleta, no valor médio do preço do litro de óleo diesel 

(R$ 3) e do consumo médio de 4km/litro. 

Com base nos dados apresentados, o custo total com coleta de RSU é 

de R$ 720.309,52 (setecentos e vinte mil, trezentos e nove reais e cinquenta e 

dois centavos) por ano. 

Os resíduos coletados são os resíduos sólidos domiciliares (RSD) e os RLP 

que, juntos, compreendem os RSU. A produção per capita de RSD, de acordo 



DIAGNÓSTICO 

 Abílio José Procópio Queiroz 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

RNP CREA 161066002-1 

com o PERS do Estado de Pernambuco em todos os municípios da Região 

Agreste Setentrional é de 1,23 kg/hab.dia e 0,09 kg/hab.dia para RLP. 

Assim como citado para os RLP, não se pode, também, dar uma 

proporcionalidade entre a quantidade gerada de RSD e RLP e o valor gasto 

com serviços de coleta, pois independente de volumoso ou não o serviço 

estaria acontecendo por uma demanda dependente do número e da 

extensão dos logradouros dos municípios.  

Dados alimentados no SNIS indicam um custo de R$ 0,06 por quilograma 

de RSU coletado. 

A Figura 67 apresenta a forma de coleta realizada no município de 

Orobó com trator equipado com reboque.  

 

Figura 67. Coleta de resíduos sólidos em Orobó – trator com reboque. 

 

 

7.4.3.2 Composição gravimétrica dos RSU 

 

A caracterização da composição dos resíduos sólidos urbanos é 

fundamental para tomada de decisões acerca de implantação de diversas 

ações desde a coleta até a disposição final dos rejeitos. A partir do 

conhecimento da porcentagem de cada fração no total – índice 

gravimétrico – pode-se definir seu manuseio e destino mais adequado para o 

material. 
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A seguir são apresentadas figuras com o detalhamento da composição 

dos RS em Orobó, dados segundos p PERS de Pernambuco e o PIGIRS do 

CONIAPE. 

 

Figura 68. Composição gravimétrica dos RSU de Orobó em 2012. 

 

Fonte: Governo de Pernambuco (2012). 

 

Figura 69. Composição gravimétrica dos RSU de Orobó em 2015. 

 

Fonte: CONIAPE (2015). 

Vidro

3%

Metal

4% Papel

10%

Plástico

13%

Rejeitos

11%

Matéria 

orgânica

59%

Vidro

1%

Metal Ferroso

1%

Papel Branco

1%

Papelão

2%
Plástico PET

1%
Plástico Duro

3%

Plástico Mole

4%
Têxteis

3%
Inertes

4%

Outros

18%

Matéria Orgânica

62%



DIAGNÓSTICO 

 Abílio José Procópio Queiroz 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

RNP CREA 161066002-1 

Com base nas composições gravimétricas apresentadas, é possível 

afirmar que o potencial para compostagem é elevado, por ter índices de 

matéria orgânica putrescível de cerca de 60% do total, bem como cerca de 

20% de recicláveis. Por outro lado, vê-se que o percentual de resíduos que tem 

como destinação final adequada um aterro sanitário é, demasiadamente, 

baixo, abaixo dos 20% do total. 

  

7.4.4 Transporte 

 

O transporte de resíduos no município de Orobó até o vazadouro a céu 

aberto ou lixão é feito pelo mesmo pessoal que faz a coleta nos mesmos 

veículos utilizados nesta, ou seja, dez operadores. 

O transporte tem percurso, da sede até o lixão, igual a 2.257 metros, 

sendo totalmente em estrada de terra batida. 

Sobre custos, estes estão inclusos no custo com a coleta, tanto a feita 

pela Prefeitura, quando a feita pela empresa contratada. 

 

7.4.5 Tratamento 

 

O tratamento de resíduos sólidos é caracterizado pela separação e, 

quando necessário, processamento para dar utilidade ou reinserção na 

cadeia produtiva. 

Assim, em Orobó, não existe sequer um seguimento de tratamento de 

resíduos sólidos, haja vista que existem apenas, em alguns pontos muito 

isolados, coletores característicos que, se não houver a ação de catadores 

informais destinando estes a reciclagem, são levados juntos aos demais para 

os lixões. Em vários outros locais do município são dispostos alguns coletores 

comuns ou containers do tipo “cata entulho” para deposição de resíduos pela 

população. 
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A Figura 70 apresenta coletores de resíduos da zona urbana, a Figura 71, 

por sua vez, traz coletores ao lado de rodovia na zona rural e a Figura 72 

mostra baias instaladas em Chã do Rocha e Serra de Capoeira. 

 

Figura 70. Coletores dispostos no município de Orobó. 

 

 

Figura 71. Coletores na zona rural de Orobó. 
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Figura 72. Baias coletoras em Chã do Rocha e Serra de Capoeira. 

 

 

7.4.6 Disposição final 

 

Orobó possui como ponto de destinação final de resíduos de sua 

titularidade um vazadouro a céu aberto ou lixão e esta gravíssima 

característica, então, é um – se não o – motivo que mais preocupa em termos 

ambientais. O local já é utilizado há vários anos, é de propriedade particular 

e arrendado pela prefeitura por um valor mensal de R$ 2.750 (dois mil 

setecentos e cinquenta reais), e, talvez sem conhecimento dos problemas, o 

dono que arrendou este terreno se tornou corresponsável pelo dano, além de 

ter passado por uma desvalorização imensurável da propriedade. 

Os dados gerais do lixão de Orobó se resumem em uma área utilizada 

de 1,29 hectares com 522 m de perímetro, localizada nas coordenadas 

geográficas 07°45’45,96” S e 35°36’33,35” O, ponto com altitude de 395 m, 

sendo esta plana e ao lado de um vale. 

 O prazo para encerramento desta prática já expirou e foi prorrogado 

inúmeras vezes, mas o que há de comum entendimento é que os problemas 

jurídicos aparecerão, talvez proporcionalmente aos ambientais e 

socioeconômicos, muito em breve para aqueles municípios que ainda não já 

contraíram autuações e multas. É lógico, que desse modo, atividades desse 

tipo não possuem licenciamento ambiental. 

O fato de elevada idade caracteriza que o problema atravessou outras 

gestões municipais, o que infere até falta de interesse para solucionar, mas 
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pode, ainda, ser ambientalmente um problema menor que os mais novos, 

pois, é quase certo, que esses foram precedidos de outros lixões que, 

dificilmente, passaram por processos de recuperação da área, ou seja, foram 

abandonados. 

O lixão é distante 1.695 m em raio do centro da cidade, 50 m da casa 

em propriedade rural mais próxima e de corpo de acumulação de água 

superficial (barreiro). A área tem acesso livre e estrada vicinal como uma de 

suas arestas. Os principais problemas identificados nesta são: queimadas de 

resíduos, espalhamento de resíduos menos densos, expansão descontrolada 

da área utilizada, presença de pessoas e animais e vetores. 

 

Figura 73. Lixão de Orobó. 
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A disposição no local não tem controle algum. Os resíduos chegam 

misturados nos caminhões e são colocados em pontos não predefinidos e 

distantes um dos outros, havendo um espalhamento, bloqueando a 

passagem e dificultando a utilização de outros pontos para descarga. Pode 

ser previsto que, em pouco tempo, a área estando completamente saturada 

e, apresentando a impossibilidade de a deposição de resíduos ser feita nela, 

máquinas irão abrir mais espaço.  

A característica mais nefasta da prática de lixões é que, após utilizadas, 

áreas são abandonadas sem nenhuma preocupação com sua remediação, 

convivendo nelas vários animais e resistindo em seu entorno apenas espécies 

de plantas mais resistentes, o que já aconteceu com quatro outras áreas. 

 

Figura 74. Característica de moradia no lixão de Orobó. 

 

 

Figura 75. Imagem panorâmica do lixão de Orobó. 

 

 

As relatadas queimadas de RSU, realizadas na intenção de reduzir o 

volume, trazem problemas ao local pelo lançamento de gases poluentes na 

atmosfera e por deixarem resíduos carbonizados degradando o solo. 
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Figura 76. Resíduos separados para reaproveitamento ou reciclagem. 

 

 

Dois catadores de uma mesma família fazem diariamente o trabalho de 

separação de recicláveis no lixão de Orobó, armazenando em baia 

improvisada por eles mesmos, como mostra a Figura 76, e comercializando 

estes com atravessadores que compram a baixo custo e revendem às 

indústrias de reciclagem. 

 

Figura 77. Cachorros, urubus e catadores no lixão de Orobó. 
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Um dos catadores relata ter passado por diversos acidentes de trabalho, 

ter contraído problemas de saúde como crises de dores de coluna, mas afirma 

não ter alternativa de trabalho e até gostar do que faz, desejando apenas 

condições melhores. 

Moradores de propriedades vizinhas reclamam do espalhamento de 

sacos plásticos, causando mortes de animais (bovinos, caprinos e ovinos), e 

da presença de urubus nos corpos de acumulação de água, degradando a 

qualidade destes. 
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Figura 78. Fotografia aérea do lixão de Orobó. 

 

Fonte: Google (2017).  
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Figura 79. Fotografia aérea mostrando caminho entre a sede e o lixão de Orobó. 

 

Fonte: Google (2017). 
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Figura 80. Topografia do lixão de Orobó. 

 

Fonte: Google (2017).
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7.4.7 Resíduos da construção civil 

 

Os resíduos da construção civil (RCC), também denominados de 

resíduos de construção e demolição (RCD) ou, grosseiramente, “metralha” e 

“entulho” são, de forma resumida, aqueles formados pelo conjunto de 

materiais descartados em obras. Esse tipo de resíduo merece uma atenção 

especial, mesmo não oferecendo riscos dirtetos a saúde pública, pois são 

volumosos e tem potencial de degradarem extensões consideráveis do meio 

em que são dispostos. 

De acordo com o responsável pela gestão de resíduos do município de 

Orobó, é praticado o reaproveitamento dos RCC para duas finalidades: 

aterramento ou regularização de imperfeições em estradas vicinais e aterros 

na própria construção civil. 

Foram vistos, isoladamente, algumas situações de deposição 

inadequada desses resíduos, durante visitas técnicas, como, por exemplo, em 

em terrenos baldios. 

 

Figura 81. Ponto de lançamento de RCC em Orobó. 
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A Tabela 4 apresenta dados quantitativos referentes à coleta dos RCC 

em Orobó. 

 

Tabela 4. Quantitativos da coleta de RCC. 

Responsável Peso (ton/ano) 

Prefeitura Municipal ou empresa contratada 400,0 

Empresas ou autônomos especializados no serviço 75,0 

Próprio gerador 25,0 

TOTAL 500,0 

 

Afirma-se pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos que há uma 

cobrança pela remoção de RCC, sendo a taxa por carrada no valor de R$ 

60. 

 

7.4.8 Resíduos de Serviços de Saúde 

 

Os resíduos de serviços de saúde (RSS), também designados de resíduos 

sólidos hospitalares, são, de forma abreviada, aqueles gerados nas atividades 

médico-hospitalares e farmacêuticas. 

Segundo o gestor da pasta que responde pelo gerenciamento de 

resíduos do município, não há mais a deposição irregular de RSS em lixão, 

tampouco a queima, duas práticas altamente poluidoras ainda recorrentes 

em alguns locais.  

A Prefeitura faz, anualmente, a contratação de empresa especializada 

na coleta, tratamento e destinação final adequada de RSS. Assim, o município 

tem, atualmente, contrato com a Stericycle Gestão Ambiental Ltda., sediada 

na capital Recife, que fornece 4 (quatro) bombonas de 200 (duzentos) litros 

confeccionadas em polietileno de alta densidade (PEAD), totalizando 800 

(oitocentos) litros, para armazenamento do material nas unidades de saúde 

municipais e coleta quinzenalmente. Dentro das bombonas o 

acondicionamento do material é feito em sacos plásticos. 
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Figura 82. Principais unidades de saúde geradoras de RSS em Orobó e ponto 

de armazenamento com recipientes. 

 

 

7.4.9 Resíduos sólidos industriais 

 

O grupo dos resíduos sólidos industriais, como o próprio nome é bem 

sugestivo, é aquele formado por materiais inservíveis e subprodutos de 

atividades em empreendimentos industriais. Esse grupo é de um leque 

imensurável, haja vista que cada empreendimento pode ter uma 

particularidade em um resíduo, mesmo que o material seja muito parecido 

com o de outro. 

A afirmação, feita pelo gestor da área dos resíduos em Orobó, é de que 

não existem empreendimentos industriais geradores de resíduos complexos ou 

que requisitam de tratamento diferenciado, pois estes compreendem 

pequenas fábricas de confecções e carpintarias, geradoras de pequenas 

quantidades de resíduos. 

Todos resíduos classificados nessa categoria são coletados e destinados 

juntamente com os RSU geridos pelo município, mesmo a responsabilidade 
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sendo dos geradores quando em volumes forem elevados, fato que pode ser 

apontado como uma falha. 

Não existem informações detalhadas, pois inexistem Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) nos empreendimentos, devido à 

falta de cobrança pelas aturoridades competentes. 

 

7.4.10 Resíduos sólidos comerciais 

 

O grupo dos resíduos sólidos comerciais é constituído daqueles materiais 

que não atendem as exigências para comercialização. Esse grupo pode se 

considerar bem extenso, pois cada empreendimento tem sua gama de 

produtos. 

O responsável pelo manejo de resíduos sólidos no município garante 

que os empreendimentos comerciais de Orobó geram resíduos considerados 

domésticos, de atividades de escritório e balcão, e os típicos de suas 

atividades.  

O acondicionamento do material descartado é feito em sacos plásticos 

de volume mais elevado, sendo destinadas pra coleta convencional 

municipal apenas os considerados doméstivos e os demais sendo 

reaproveitados. Sendo os resíduos enquadrados nessa categoria coletados 

pelos titulares da coleta municipal, considera-se esta situação como falha na 

gestão de RSU. 

A Figura 83 mostra resíduos de estabelecimento comercial dispostos sem 

acondicionamento adequado, porém garante-se que a prática adotada é 

para que catadores façam a coleta separada das frações. 
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Figura 83. Resíduos dispostos em frente a estabelecimento comercial. 

 
 

A Figura 84, por sua vez, mostra resíduos comerciais em maior volume 

dispostos e acondicionados em bobonas de PEAD, grandes sacos de nylon, 

caixas de papelão e sacos plásticos. 

  

Figura 84. Resíduos dispostos em frente a estabelecimento comercial. 
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Inexistem informações detalhadas, principalmente sobre quantidades 

geradas, porque os empreendimentos não tem PGRS. 

 

7.4.11 Resíduos sólidos especiais 

 

O município de Orobó não dispõe de nenhuma política de logística 

reversa implantada, aquilo que seria o correto, de acordo com as normas e 

com a PNRS. É consideravelmente grave a problemática aqui citada, 

destacando-se os seguintes pontos para diagnóstico: 

 Parte do município tem a atividade agrícola fortemente ativa e, 

consequentemente, há o uso de agrotóxicos e inexiste a gestão dos 

resíduos e embalagens destes; 

 pilhas e baterias tem o mesmo destino dos RSU; 

 pneus, a menos que seja feita isoladamente alguma ação de 

reaproveitamento, são descartados erroneamente; 

 óleos lubrificantes e afins também são destinados de forma 

incorreta como os RSU; 

 inexistem políticas de coleta de lâmpadas para reciclagem ou 

correta destinação; 

 resíduos eletroeletrônicos são facilmente encontrados no lixão. 

 

Figura 85. Resíduos de eletroeletrônicos e pneus no lixão. 
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Logo, a importante classe dos resíduos especiais tem a gestão não 

realizada no município, comerciantes e geradores. 

 

7.4.12 Resíduos de serviços diversos de saneamento básico 

 

Os resíduos de serviços diversos de saneamento básico são aqueles 

gerados nas unidades de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Estão enquadrados nessa classificação os lodos de estações de tratamento 

de água (ETA) e de estações de tratamento de esgotos (ETE) e embalagens 

de produtos químicos utilizados nestas. 

Com base na classificação e na condição de existência dos 

empreendimentos supracitados, afirma-se que esse tipo de resíduos aparece 

em quantidades reduzidas em Orobó, pois não existem ainda estações de 

tratamento de esgotos em operação e a estação de tratamento de água 

gera pouca quantidade de resíduos, sendo esta caracterizada pelos sacos de 

nylon que transportam o sulfato de alumínio, já que o outro material que entra 

na unidade são os cilindros de cloro gasoso e estes são retornáveis, com vida 

útil extremamente duradoura. 

 

Figura 86. Cilindros retornáveis para armazenamento de cloro gasoso. 

 

 



DIAGNÓSTICO 

 Abílio José Procópio Queiroz 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

RNP CREA 161066002-1 

7.4.13 Resíduos agrossilvopastoris 

 

Brasil (2010), na PNRS, define os resíduos agrossilvopastoris como “os 

gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados 

a insumos utilizados nessas atividades”.  

Mesmo com a atividade agropecuária presente no município, a 

necessidade de gestão dos resíduos direta e indiretamente gerados nesta é 

desconhecida e, certamente por esse fato, não é realizada. 

Sabe-se, então, apenas que estes resíduos são trabalhados nos próprios 

geradores nos locais de geração, sem nenhuma orientação técnica, apenas 

pelo que se denomina de “conhecimento popular”. 

Sobre esta falha identificada, pode ser apontada a falta de ações de 

educação ambiental como agravante. 

 

7.4.14 Resíduos de mineração 

 

Na PNRS, especificamente no Art. 13, inciso I e alínea k, os resíduos de 

mineração são definidos como “os gerados na atividade de pesquisa, 

extração ou beneficiamento de minérios” (BRASIL, 2010). 

A atividade de mineração que existe neste município é simples e 

discreta e feita sem acompanhamento técnico e, deste modo, sem 

licenciamento ambiental ou jurídico-comercial para operação, caracterizada 

pela extração de areia em leitos de rios e riachos para utilização na 

construção civil,  assim sem PGRS e Plano de Recuperação de Área 

Degradada (PRAD), documentos que devem prever a correta gestão de 

resíduos. 

Falta de educação ambiental e de fiscalização por parte dos órgãos 

competentes são os fatores de responsabilidade. 
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7.4.15 Resíduos de serviços de transportes 

 

Os resíduos de serviços de transportes são, segundo a Lei Federal n° 

12.305/10, são “os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, 

rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira” (BRASIL, 2010). 

Logo, considerando a definição, Orobó não dispõe de algum 

empreendimento que se equadra nesta classificação. 

 

 

7.5 Análise SWOT – forças e fraquezas do sistema 

 

As fases de planejamento para saneamento básico se embasarão nas 

forças e fraquezas diagnosticadas e na observação de suas oportunidades e 

ameaças. 

Na análise SWOT são feitas análises dos ambientes internos e externos 

do sistema analisado, ou seja, daquilo que acontece na operação e do que 

está atrelado as esferas política, econômica e legal, em níveis de organização 

e divisão político-territorial. 

Para direcionamento das informações diagnosticadas e possibilitarão 

de maiores certezas acerca do que atualmente é considerado “saneamento 

básico” no Município, foi delimitada uma matriz SWOT. Nesta haverá um leque 

de informações acerca das características operacionais, administrativas e 

posição relacionada aos órgãos ambientais ou de fomento de ações na área 

dos resíduos sólidos. 

O Quadro 3 apresenta a Matriz SWOT do saneamento básico no 

Município de Orobó. 
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Quadro 3. Análise SWOT – forças e fraqueszas do saneamento básico de Orobó. 

 Forças – Pontos positivos Fraquezas – Pontos negativos 

A
m

b
ie

n
te

 I
n

te
rn

o
 

 Existência de barragem, adutora, ETA, 

reservatório e rede de distribuição na zona 

urbana e de sistemas simplificados nas 

comunidades rurais 

 Mesmo que em caráter corretivo, são 

realizados serviços de manutenção em unidades 

do sistema de abastecimento de água da zona 

urbana, por Município e COMPESA, e nos 

sistemas da zona rural, pelo Município 

 Existência de sistema de esgotamento na 

Comunidade Feira Nova 

 Existência de projeto de sistema de 

esgotamento para o bairro São José 

 Existência de rede de drenagem na zona 

urbana e em parte de aglomerados urbanos da 

zona rural 

 

 Barragem relativamente pequena, assoreada e com 

déficit na mata ciliar  

 Adutora sem previsão de manutenção ou ampliação 

 ETA com capacidade de tratamento reduzido e 

incapaz de produzir compativelmente com a demanda 

 Distribuição de água potável insuficiente 

 Único sistema de esgotamento existente fica na 

Comunidade Feira Nova, sendo os esgotos sanitários do 

restante do município destinados inadequadamente 

 Rede de drenagem de águas pluviais também é 

utilizada para transportar esgotos e apresenta 

incompatibilidades em relação às normas técnicas 

 Alguns serviços relacionados à limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos são executados sem uso de EPI 

 Não é feita a coleta seletiva e a coleta convencional e 

transporte utiliza veículo de carroceria aberta 

 Deposição de resíduos é feita a céu aberto em área 

caracterizada como lixão 
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 Forças – Pontos positivos Fraquezas – Pontos negativos 
A

m
b

ie
n

te
 I

n
te

rn
o

 

 Coleta e reaproveitamento de resíduos da 

construção civil 

 Coleta e destinação adequada dos 

resíduos de serviços da saúde 

 Serviços de limpeza urbana e de coleta 

convencional atendem distritos e grandes 

comunidades rurais 

 Existem catadores com interesse em 

participarem de associação e dos serviços 

relacionados à gestão de resíduos sólidos 

 Presença de pessoas catando resíduos dentro dos lixões 

 Passivos ambientais em situação de abandono pelas 

gestões 
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Quadro 4. Análise SWOT – oportunidades e ameaças do saneamento básico de Orobó. 

  Oportunidades – Pontos positivos Ameaças – Pontos negativos 

A
m

b
ie

n
te

 E
x

te
rn

o
 

 Elaboração de Plano Municipal de 

Saneamento Básico 

 Existência de Plano Intermunicipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

elaborado pelo CONIAPE 

 Programa Água Para Todos da 

Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE) chegou a Orobó 

 Obras de saneamento básico são 

realizadas com licenciamento junto à CPRH 

 População é participativa nas questões 

de saneamento básico  

 Potencial para criação de Associação de 

Catadores 

 Governo Municipal se mobiliza em busca 

de recursos para área de saneamento básico  

 Município pequeno não tem condições para realizar 

investimentos em infraestrutura com recursos próprios 

 Hábitos da população já são culturais e são, 

dificilmente, mudados em nível satisfatório 

 Crise econômica e início da implantação em meio à 

crise política instituída no país, bem como em ano eleitoral, 

dificultando a captação de recursos 

 Cidade construída sem planejamento, o que é normal 

no país, dificulta ações de melhorias infraestruturais 

 Áreas para instalação de empreendimentos podem ter 

custos elevados ou requererem impetração de processos 

judiciais  

 COMPESA precisa ser sensibilizada para fazer 

investimentos no Município, conforme versa a Lei Municipal n° 

1.048/17 

 Falta de regulação de novas construções 
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8 PROGNÓSTICO 

 

Oferecer um prognóstico sobre o saneamento básico significa 

apresentar os cenários previstos para o futuro, sendo almejada a correta 

implantação do PMSB, possibilitando definir opções para cada fase da 

implantação. Cada cenário é caracterizado pelas seguintes variáveis 

qualitativas: 

 Titularidade: definição do órgão responsável pelos serviços de 

cada uma das vertentes; 

 Gerência: apontamento da repartição do titular que comanda 

os serviços; 

 Operação: determinação do pessoal que fará a execução dos 

serviços; 

 Requisitos: premissas básicas para que o cenário indicado seja 

alcançado; 

 Vantagens: pontos fortes do cenário; e 

 Desvantagens: pontos fracos do cenário. 

 

É lógico que não existe unanimidade em relação à escolha dos cenários 

propostos, pois cada um pode sobressair em algum ponto enquadrado entre 

as variáveis. 

Com base nos cenários propostos, observando o que versa a Lei Federal 

n° 11.445/07, os atores do saneamento básico são capazes de tomarem 

decisões, justificando tecnicamente e legalmente. Os fatores que devem ser 

avaliados criteriosamente são: 

 Economia: possibilidade de captação de recursos, redução de 

custos e otimização da aplicação de recursos; 

 Logística: configurações de integração operacional das 

unidades físicas e do tráfego entre estas; e 
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 Sustentabilidade ambiental: cuidados com poluição e, 

consequente, degradação ambiental, previsão de riscos e de 

recuperação de eventuais passivos ambientais. 

 

Sendo, este, um documento que necessita de conhecimento de toda 

população envolvida e que sua aplicação impactará na vida de todos, a 

apresentação deve ser feita da forma mais clara possível e as soluções podem 

ser sempre adaptadas ou, até mesmo, modificadas, pois a participação social 

por meio das consultas e audiência pública coordenadas pela equipe 

técnica da DEDANT Serviços & Engenharia Ltda. é a ferramenta que aprova, 

dentro de tanta complexidade. 

A cadeia de elaboração do PMSB é extensa e o emaranhado interliga 

critérios legais, administrativos, sociais, técnicos – engenharias sanitária, 

ambiental e de segurança do trabalho – e financeiros. 

São as vertentes do saneamento básico que tiveram cenários traçados 

e que devem ter a seleção realizada para o tempo de implantação do PMSB 

de Orobó: 

 Abastecimento de água potável; 

 Esgotamento sanitário; 

 Drenagem e manejo de águas pluviais; e 

 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

 

O maior conflito decisivo sempre se caracteriza pela escolha entre a 

autonomia de cada um dos sistemas ou a concessão, como já acontece com 

o abastecimento de água da cidade, que é de titularidade da COMPESA, 

sendo que, o município, mesmo com inadequações em relação à Política 

Nacional de Saneamento Básico, já possui recursos humanos pelo menos na 

limpeza urbana e teve ações planejadas pelo Consórcio Público 

Intermunicipal do Agreste de Pernambuco e Fronteiras (CONIAPE), no Plano 

Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS. 
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Sendo o saneamento básico constituído de atividades que dependem 

muito da particularidade local, alguns serviços deverão continuar sob tutela 

do município. Logo, foram traçados cenários a partir do diagnóstico técnico-

participativo. 

 

8.1 Cenários de implantação 

 

8.1.1 Abastecimento de água potável 

 

Existe um Convênio de Cooperação, para gestão associada dos 

serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, firmado 

entre o Município de Orobó e o Governo de Pernambuco, através da 

COMPESA, autorizado pela Lei Municipal n° 1.048, de 27 de outubro de 2017, 

onde a COMPESA pode deter a titularidade e a responsabilidade pelos 

serviços. 

 

8.1.1.1 Zona urbana - cenário único: abastecimento feito pela COMPESA 

 

Para a zona urbana de Orobó, no único cenário para o abastecimento 

de água, o município deixa a titularidade dos serviços de abastecimento de 

água potável com a COMPESA, ficando, então, a chefia com a Gerência 

Regional de Limoeiro. 

A operação, neste cenário, continua sendo realizada pelo pessoal 

selecionado e contratado para o quadro técnico e operacional da 

COMPESA. 

A COMPESA, enquanto titular, deve aplicar recursos para que se busque 

a universalização do acesso com qualidade e quantidade suficientes, 

atendendo às requisições de normas e legislações federais, estaduais e 

municipais. 

Em relação às vantagens, destaca-se que, neste, o serviço é 

padronizado, a gestão é especializada, o que gera eficiência, o 
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monitoramento centralizado permite uma melhor compilação dos dados e a 

divulgação de informações com maior praticidade, os custos operacionais 

são menores, devido à escala de trabalho da grande Companhia, os gastos 

são otimizados e a cobrança facilitada pela pré-existência do sistema e 

metodologias de tarifação. 

No que diz respeito às desvantagens, logicamente existentes, considera-

se a prevalência do olhar comercial sobre o social nas atividades da empresa, 

como até 2017 é perceptível no município. 

 

8.1.1.2 Zona rural - cenário único: abastecimento feito pela COMPESA 

 

Para a zona rural de Orobó, como cenário provável e mais viável para 

o abastecimento de água, o município continua com a titularidade dos 

serviços de abastecimento de água potável, já que não é praticado pela 

COMPESA assumir serviços em comunidades rurais do porte das existentes em 

Orobó, ficando, então, a gerência com a Secretaria de Obras e Serviços 

Públicos. 

A operação, neste cenário, continua sendo realizada pelo pessoal 

selecionado e integrante do quadro técnico e operacional da Prefeitura 

Municipal. 

A Prefeitura deve aplicar recursos, em parceria com outras instâncias ou 

não, para que se busque a universalização do acesso com qualidade e 

quantidade suficientes, atendendo às exigências de normas e legislações 

federais, estaduais e municipais. 

Em termos de vantagens, destaca-se que, neste, a gestão é autônoma, 

o que permite maior controle local, o monitoramento de área menor e 

específica permite um controle sobre compilação dos dados e a divulgação 

de informações, dando praticidade, os gastos, quando houver a 

disponibilidade de recursos, otimizados por serem mais direcionados. 

No que diz respeito às desvantagens, logicamente existentes, 

destacam-se a necessidade de criar um sistema autônomo e iniciar a 
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cobrança pelos serviços, com definição de metodologias particulares de 

tarifação e os custos mais elevados, devido à escala operacional. 

 

8.1.2 Esgotamento sanitário 

 

Como já citado, o Convênio de Cooperação, autorizado pela Lei 

Municipal n° 1.048, de 27 de outubro de 2017, também é para esgotamento 

sanitário, dando à COMPESA a titularidade e a responsabilidade pelos 

serviços. 

 

8.1.2.1 Zona urbana - cenário único: esgotamento feito pela COMPESA 

 

Para a zona urbana de Orobó, o cenário para o esgotamento sanitário, 

quando implantado, se caracteriza pelo município passando a titularidade 

dos serviços com a COMPESA, ficando, então, a chefia com a Gerência 

Regional de Limoeiro. 

A operação, assim, seria realizada pelo pessoal selecionado e 

contratado para o quadro técnico e operacional da COMPESA, de 

preferência “técnicos de saneamento”, acumulando competências. 

A COMPESA, enquanto titular, deve assumir sistemas instalados pela 

Prefeitura Municipal ou aplicar recursos, em parceria com esta, para que se 

busque a universalização do acesso, satisfazendo as cobranças de normas e 

legislações vigentes. 

Em relação às vantagens, destaca-se que, neste, o serviço também é 

padronizado, a gestão é especializada, o que gera eficiência, o 

monitoramento centralizado permite uma melhor compilação dos dados e a 

divulgação de informações com maior praticidade, os custos operacionais 

são menores, devido à escala de trabalho da grande Companhia, os gastos 

são otimizados e a cobrança facilitada pela pré-existência do sistema e 

metodologias de tarifação, principalmente por poder ser conjunta com 

abastecimento de água. 
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No que diz respeito às desvantagens, logicamente existentes, considera-

se a prevalência do olhar comercial sobre o social nas atividades da empresa, 

como até 2017 é perceptível no município, requerendo, fiscalização e 

cobranças por parte da população e da Prefeitura. 

 

8.1.2.2 Zona rural - cenário único: esgotamento feito pela COMPESA 

 

Para a zona rural de Orobó, seria improvável e, em certo modo, inviável 

a COMPESA assumir os serviços da zona rural, logo, o município continua com 

a titularidade dos serviços de esgotamento sanitário como acontece na 

Comunidade Feira Nova, ficando, então, a gerência com a Secretaria de 

Obras e Serviços Públicos. 

A operação, neste cenário, continua sendo realizada pelo pessoal 

selecionado e integrante do quadro técnico e operacional da Prefeitura 

Municipal. 

A Prefeitura deve aplicar recursos, em parceria com outras instâncias ou 

não, para que se busque a universalização do acesso em níveis satisfatórios 

de qualidade, atendendo às exigências de normas e legislações que 

regulamentam, principalmente, o lançamento ou o reuso. 

As vantagens e desvantagens são semelhantes àquelas aparentes 

quando se fala de abastecimento de água feito por um sistema autônomo, 

sendo destacados como pontos positivos a gestão autônoma, o que permite 

maior controle pontual, o monitoramento de área menor e específica que 

permite um controle sobre compilação dos dados e a divulgação de 

informações, oferecendo praticidade, e os gastos, quando houver a 

disponibilidade de recursos, que são otimizados pelo direcionamento, e como 

pontos negativos, inevitáveis, a necessidade de implementar um sistema 

autônomo com cobrança pelos serviços, definindo, particularmente, as 

metodologias de tarifação e os custos mais elevados, devido à escala 

operacional. 
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8.1.3 Drenagem e manejo de águas pluviais 

 

A drenagem e o manejo de águas pluviais, certamente, só poderá ser 

realizado pela própria Prefeitura Municipal, pois são serviços que, em 

condições normais, não são cobrados de forma definida, o que não abre 

justificativas para realização de convênio com concessionárias a fim de passar 

a titularidade. 

 

8.1.4 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

 

A vertente do saneamento limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

é aquela que, mesmo tendo que ser executada com integração entre os 

serviços, apresenta várias possibilidades para execução destes. O Município 

contava com um planejamento consorciado a ser posto em prática, vide 

PIGIRS do CONIAPE, porém este desligou-se dessa instituição, podendo ainda 

ser reintegrado ou formar consórcio público com outros entes da federação 

que busquem soluções, desde que existam interesse e vantagens para as 

partes envolvidas. 

Desse modo, são apresentados, no Quadro 2, os quatro cenários 

possíveis, de forma clara e resumida, para a gestão dos resíduos sólidos em 

Orobó.  
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Quadro 5. Análise de cenários para limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Variáveis Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 

Titularidade Consórcio Prefeitura Municipal 
Cooperativa montada 

por Consórcio 

Associação montada 

pela Prefeitura 

Gerência 
Núcleo Intermunicipal 

de Saneamento Básico 
Secretaria de Obras 

Presidência da 

Cooperativa 

Presidência da 

Associação 

Operação 
Pessoal do Consórcio 

e/ou da Prefeitura 
Pessoal da Prefeitura  Pessoal associado Pessoal associado 

Requisitos 

Captação de recursos Captação de recursos Captação de recursos Captação de recursos 

Aquisição de frota 

veicular e ferramentas 

adequadas 

Adequação de frota 

veicular  

Aquisição de frota 

veicular e ferramentas 

adequadas 

Aquisição de frota 

veicular e ferramentas 

adequadas 

Aquisição de EPI Adequação dos EPI Aquisição de EPI Aquisição de EPI 

Construção de usinas de 

triagem com pátios de 

compostagem 

Construção de usina de 

triagem com pátio de 

compostagem 

Construção de usinas de 

triagem com pátios de 

compostagem 

Construção de usina de 

triagem com pátio de 

compostagem 

Construção de Estações 

de Transbordo 

Construção de Estação 

de Transbordo 

Construção de Estações 

de Transbordo 

Construção de Estações 

de Transbordo 

Construção de aterro (s) 

sanitário (s) 

Construção de aterro 

sanitário 

Construção de aterro (s) 

sanitário (s) 

Construção de aterro 

sanitário 
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Variáveis Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 

Vantagens 

Serviço padronizado Gestão autônoma Serviço padronizado Gestão autônoma 

Dispensa gestão 

individual 

Responsabilidade com 

custeio individualizada 

Dispensa gestão 

individual 

Responsabilidade com 

custeio individualizada 

Monitoramento 

centralizado 
Possibilidade de 

formalização de 

catadores 

Monitoramento 

centralizado 
Possibilidade de 

formalização de 

catadores 
Otimização dos gastos Possível formalização de 

catadores Fácil acesso a recursos 

Desvantagens 

Custo de partida 

elevado 
Serviço sem padrão 

Custo de partida 

elevado 
Serviço sem padrão 

Necessidade de 

montagem e 

capacitação de equipe 

Monitoramento 

individual 
Sem de garantias de 

execução e de 

qualidade 

Monitoramento 

individual 

Custo de partida 

elevado 

Custo de partida 

elevado 

Sem de garantias de 

repasses do custeio 

Necessidade de 

montagem e 

capacitação de equipe 
Menor controle da 

execução 

Uso ineficiente de 

recursos 

Sem garantias de 

execução e de 

qualidade dos serviços 

Uso ineficiente de 

recursos 



PROGNÓSTICO 

 Abílio José Procópio Queiroz 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

RNP CREA 161066002-1 

8.2 Projeções de crescimento 

 

Todos os serviços do saneamento básico dependem diretamente dos 

aspectos populacionais, sejam numéricos – progressões ou retrações, em raros 

casos –, políticas ou culturais com suas mudanças que tem, respectivamente, 

a elaboração e instituição de políticas públicas e as ações educacionais 

também dependentes do número. 

Com base em modelo matemático simplificado, porém confiável, que 

considera as tendências apresentadas entre o Censos 2000, o Censo 2010 e a 

Estimativa 2017 do IBGE, através de variável numérica definida como “taxa de 

crescimento populacional”, foram projetados os números de habitantes para 

Orobó para o período de implantação do PMSB. Foram considerados fatores 

como as inversões ou desacelerações de tendências entre os períodos 2000-

2010 e 2010-2017. 

Os parâmetros considerados foram, então: 

 Taxa de crescimento populacional anual: 0,079% 

 População inicial: 23.768 habitantes 

 Água potável: 

• Demanda per capita: 150 l/hab.dia 

• Coeficiente de máxima vazão diária (K1): 1,2 

• Coeficiente de máxima vazão horária (K2): 1,5 

• Coeficiente de mínima vazão horária (K3): 0,5 

 Esgotos sanitários: 

• Coeficiente de retorno (C): 0,8 

• Geração per capita: 120 l/hab.dia 

• Coeficiente de máxima vazão diária (K1): 1,2 

• Coeficiente de máxima vazão horária (K2): 1,5 

• Coeficiente de mínima vazão horária (K3): 0,5 

 Resíduos sólidos: 

• Geração per capita de RSD: 1,4 kg/hab.dia 

• Geração per capita de RLP: 0,08 kg/hab.dia 
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Todo planejamento de projetos e ações deve levar em consideração a 

população a época, por se tratar da necessidade de universalização do 

acesso. 

A Tabela 5 apresenta os resultados da projeção da demanda de água 

potável para distribuição, a Tabela 6 mostra a projeção da quantidade de 

esgotos sanitários gerados e a Tabela 7 traz a projeção da geração de 

resíduos sólidos, todas essas calculadas para os próximos 20 anos, ou seja, para 

o horizonte de implantação do PMSB, considerando as condições atuais e 

padrões.  
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Tabela 5. Projeção da demanda de água potável para os próximos 20 anos. 

Ano 
População 

Vazões 

Reservação 
média 

máxima 

diária 

máxima 

horária 

habitantes l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h litros m³ 

2000 22.475 39,02 140,47 46,82 168,56 58,53 210,70 4.045.500 4.046 

2010 22.878 39,72 142,99 47,66 171,59 59,58 214,48 4.118.040 4.118 

2017 23.768 41,26 148,55 49,52 178,26 61,90 222,83 4.278.240 4.278 

2018 23.787 41,30 148,67 49,56 178,40 61,94 223,00 4.281.636 4.282 

2019 23.806 41,33 148,79 49,60 178,54 61,99 223,18 4.285.035 4.285 

2020 23.825 41,36 148,90 49,63 178,68 62,04 223,36 4.288.437 4.288 

2021 23.844 41,40 149,02 49,67 178,83 62,09 223,53 4.291.841 4.292 

2022 23.862 41,43 149,14 49,71 178,97 62,14 223,71 4.295.249 4.295 

2023 23.881 41,46 149,26 49,75 179,11 62,19 223,89 4.298.658 4.299 

2024 23.900 41,49 149,38 49,79 179,25 62,24 224,07 4.302.071 4.302 

2025 23.919 41,53 149,50 49,83 179,40 62,29 224,24 4.305.486 4.305 

2026 23.938 41,56 149,61 49,87 179,54 62,34 224,42 4.308.904 4.309 

2027 23.957 41,59 149,73 49,91 179,68 62,39 224,60 4.312.325 4.312 

2028 23.976 41,63 149,85 49,95 179,82 62,44 224,78 4.315.748 4.316 

2029 23.995 41,66 149,97 49,99 179,97 62,49 224,96 4.319.174 4.319 

2030 24.014 41,69 150,09 50,03 180,11 62,54 225,14 4.322.603 4.323 

2031 24.034 41,72 150,21 50,07 180,25 62,59 225,31 4.326.034 4.326 

2032 24.053 41,76 150,33 50,11 180,39 62,64 225,49 4.329.469 4.329 

2033 24.072 41,79 150,45 50,15 180,54 62,69 225,67 4.332.906 4.333 

2034 24.091 41,82 150,57 50,19 180,68 62,74 225,85 4.336.345 4.336 

2035 24.110 41,86 150,69 50,23 180,82 62,79 226,03 4.339.788 4.340 

2036 24.129 41,89 150,81 50,27 180,97 62,84 226,21 4.343.233 4.343 

2037 24.148 41,92 150,93 50,31 181,11 62,89 226,39 4.346.681 4.347 
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Tabela 6. Projeção da geração de esgotos para os próximos 20 anos. 

Ano 
População Vazão média Vazão mínima Vazão máxima 

habitantes m³/dia l/s m³/dia l/s m³/dia l/s 

2000 22.475 2.697,00 31,22 1.348,50 15,61 4.854,60 56,19 

2010 22.878 2.745,36 31,78 1.372,68 15,89 4.941,65 57,20 

2017 23.768 2.852,16 33,01 1.426,08 16,51 5.133,89 59,42 

2018 23.787 2.854,42 33,04 1.427,21 16,52 5.137,96 59,47 

2019 23.806 2.856,69 33,06 1.428,35 16,53 5.142,04 59,51 

2020 23.825 2.858,96 33,09 1.429,48 16,54 5.146,12 59,56 

2021 23.844 2.861,23 33,12 1.430,61 16,56 5.150,21 59,61 

2022 23.862 2.863,50 33,14 1.431,75 16,57 5.154,30 59,66 

2023 23.881 2.865,77 33,17 1.432,89 16,58 5.158,39 59,70 

2024 23.900 2.868,05 33,19 1.434,02 16,60 5.162,49 59,75 

2025 23.919 2.870,32 33,22 1.435,16 16,61 5.166,58 59,80 

2026 23.938 2.872,60 33,25 1.436,30 16,62 5.170,68 59,85 

2027 23.957 2.874,88 33,27 1.437,44 16,64 5.174,79 59,89 

2028 23.976 2.877,17 33,30 1.438,58 16,65 5.178,90 59,94 

2029 23.995 2.879,45 33,33 1.439,72 16,66 5.183,01 59,99 

2030 24.014 2.881,74 33,35 1.440,87 16,68 5.187,12 60,04 

2031 24.034 2.884,02 33,38 1.442,01 16,69 5.191,24 60,08 

2032 24.053 2.886,31 33,41 1.443,16 16,70 5.195,36 60,13 

2033 24.072 2.888,60 33,43 1.444,30 16,72 5.199,49 60,18 

2034 24.091 2.890,90 33,46 1.445,45 16,73 5.203,61 60,23 

2035 24.110 2.893,19 33,49 1.446,60 16,74 5.207,75 60,27 

2036 24.129 2.895,49 33,51 1.447,74 16,76 5.211,88 60,32 

2037 24.148 2.897,79 33,54 1.448,89 16,77 5.216,02 60,37 
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Tabela 7. Projeção da geração de resíduos sólidos para os próximos 20 anos. 

Ano População (habitantes) RSD (kg/dia) RLP (kg/dia) RSU (kg/dia) 

2000 22.475  31.465,00  1.798,00  33.263,00  

2010 22.878  32.029,20  1.830,24  33.859,44  

2017 23.768  33.275,20  1.901,44  35.176,64  

2018 23.787  33.301,62  1.902,95  35.204,57  

2019 23.806  33.328,05  1.904,46  35.232,51  

2020 23.825  33.354,51  1.905,97  35.260,48  

2021 23.844  33.380,99  1.907,49  35.288,47  

2022 23.862  33.407,49  1.909,00  35.316,49  

2023 23.881  33.434,01  1.910,51  35.344,52  

2024 23.900  33.460,55  1.912,03  35.372,58  

2025 23.919  33.487,11  1.913,55  35.400,66  

2026 23.938  33.513,70  1.915,07  35.428,77  

2027 23.957  33.540,30  1.916,59  35.456,89  

2028 23.976  33.566,93  1.918,11  35.485,04  

2029 23.995  33.593,58  1.919,63  35.513,21  

2030 24.014  33.620,25  1.921,16  35.541,40  

2031 24.034  33.646,93  1.922,68  35.569,62  

2032 24.053  33.673,65  1.924,21  35.597,85  

2033 24.072  33.700,38  1.925,74  35.626,11  

2034 24.091  33.727,13  1.927,26  35.654,40  

2035 24.110  33.753,91  1.928,79  35.682,70  

2036 24.129  33.780,70  1.930,33  35.711,03  

2037 24.148  33.807,52  1.931,86  35.739,38  
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9 DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS 

 

Com base na Resolução Recomendada nº 75, de 02 de julho de 2009, 

do Conselho das Cidades, parte do Ministério das Cidades, que “estabelece 

orientações relativas à Política de Saneamento Básico e ao conteúdo mínimo 

dos Planos de Saneamento Básico”: 

 

“A definição de objetivos e metas municipais ou regionais de 

curto, médio e longo prazo, para a universalização do acesso 

aos serviços de saneamento básico no território, com 

integralidade, qualidade e prestados de forma adequada à 

saúde pública, à proteção do meio ambiente e à redução das 

desigualdades sociais, contemplando: 

a. o acesso à água potável e à água em condições 

adequadas para outros usos; 

b. soluções sanitárias e ambientalmente apropriadas 

tecnologicamente para o esgotamento sanitário; 

c. soluções sanitárias e ambientalmente apropriadas 

tecnologicamente para a limpeza urbana e o manejo dos 

resíduos sólidos coletados; 

d. a disponibilidade de serviços de drenagem e manejo de 

águas pluviais urbanas adequados à segurança da vida, do 

meio ambiente e do patrimônio; e 

e. a melhoria continua do gerenciamento, da prestação e 

da sustentabilidade dos serviços.” (BRASIL, 2009).  

 

9.1 Diretrizes 

 

A definição de diretrizes para o PMSB de Orobó acompanha o que é 

colocado pela Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, como diretrizes 

da Política Nacional de Saneamento Básico, tornando, estas, as gerais, que 

são: 
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 Prioridade para as ações que promovam a equidade social e territorial 

no acesso ao saneamento básico; 

 Aplicação dos recursos financeiros administrados pela Prefeitura 

Municipal de Orobó, de modo a promover o desenvolvimento 

sustentável, a eficiência e a eficácia; 

 Estímulo ao estabelecimento de adequada regulação dos 

serviços; 

 Utilização de indicadores epidemiológicos e de desenvolvimento 

social no planejamento, implementação e avaliação das suas ações de 

saneamento básico; 

 Melhoria da qualidade de vida e das condições ambientais e de 

saúde pública; 

 Colaboração para o desenvolvimento urbano e regional; 

 Valorização de recursos humanos envolvidos nos sistemas que 

fazem parte do saneamento básico municipal; 

 Garantia de meios adequados para o atendimento da 

população rural dispersa, inclusive mediante a utilização de soluções 

compatíveis com suas características econômicas e sociais peculiares; 

 Adoção de critérios objetivos de elegibilidade e prioridade, 

levando em consideração fatores como nível de renda e cobertura, 

grau de urbanização, concentração populacional, disponibilidade 

hídrica, riscos sanitários, epidemiológicos e ambientais; 

 Adoção da bacia hidrográfica do Rio Goiana como unidade de 

referência para o planejamento de suas ações; 

 Estímulo ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

equipamentos e métodos economizadores de água; 

 Adoção de ações de minimização e controle da poluição 

ambiental, garantindo a conservação do meio ambiente; 

 Oferecimento de publicidade às informações referentes ao 

saneamento básico municipal; 
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 Fornecimento de atenção à população rural, não só dos 

aglomerados urbanos ou distritos, como também à dispersa, levando 

melhorias dentro das características particulares de cada localidade; 

 Verificação e valorização da importância da tecnologia e 

métodos computacionais para melhorias dos sistemas de saneamento 

básico; 

 Trabalho individual ou em parceria com instâncias 

governamentais superiores, como o Governo de Pernambuco e o 

Governo Federal, para o alcance de objetivos e cumprimento das 

metas colocadas neste PMSB; 

 Trabalho da educação sanitária e ambiental buscando a 

percepção, o conhecimento e a participação da população nas 

melhorias do saneamento básico e ambiental. 

 

Levando-se em consideração as diretrizes supracitadas, o município de 

Orobó deve visar a garantia da cobertura de 100% da população com os 

serviços referentes ao saneamento básico. No caso do que aborda este 

documento, o enfoque às diretrizes é dado, especificamente, para 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo 

de águas pluviais e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

São diretrizes do abastecimento de água potável no PMSB de Orobó, 

que devem ser trabalhadas sempre de acordo com a os objetos legais e 

normativos pertinentes: 

 Realização de ações que permitam o atendimento do sistema de 

forma totalitária e que o faça de modo igualitário para toda a 

população, com ampliação progressiva e paralelamente ao 

crescimento populacional; 

 Arranjo do trabalho voltado ao fortalecimento e à 

autossustentação do sistema, de modo que este consiga manutenção 

e ampliação com a aplicação dos recursos por ele mesmo gerados, 

com revisão e reajuste de seu sistema de tarifação, e com aplicação 
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eficiente e eficaz, subsidiando população de baixa renda através de 

uma tarifa social; 

 Regulação dos serviços que fazem parte do sistema de 

abastecimento de água potável; 

 Ampliação progressiva do acesso dos cidadãos, atendendo 

comunidades rurais com serviços de abastecimento de água potável, 

considerando aspectos ambientais, sociais e viabilidade técnica e 

econômico-financeira; 

 Desenvolvimento de ferramentas que consigam garantir a 

conservação e manutenção do manancial do Sistema de 

Abastecimento de Água – a Barragem Riacho Escuro – ou a construção 

de um novo manancial, garantindo água em quantidade e qualidade 

apropriadas ao abastecimento das atuais e futuras gerações; 

 Adoção de ações efetivas de vigilância e controle da qualidade 

da água captada e distribuída; 

 Criação e colocação em prática medidas que garantam o uso 

racional, reuso/reaproveitamento ou reciclagem da água. 

 

São diretrizes do esgotamento sanitário no PMSB de Orobó, que devem 

ser trabalhadas sempre de acordo com a os objetos legais e normativos 

pertinentes: 

 Criação do sistema de esgotamento sanitário com capacidade 

de atendimento de toda a população de forma igualitária, realizando 

todas as ações necessárias para que este material não seja mais 

causador de problemas ambientais ou de saúde pública; 

 Implementação de ações de controle e monitoramento do 

sistema de esgotamento sanitário, visando o adequado funcionamento 

de todas as unidades constituintes;    

 Criação e colocação em prática ações para controle e, 

futuramente, extinção do uso de fossas, deixando o sistema unifamiliar 
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de lado e utilizando apenas o público, protegendo, assim, o solo, o ar e, 

principalmente, a água; 

 Informatização e divulgação de ações realizadas, em realização 

e previstas, bem como dos aspectos financeiros do sistema, como 

tarifação (entrada) e aplicação (saída) dos recursos; 

 Garantia, além do acesso, da aplicação de critérios que 

subsidiarão os serviços de esgotamento sanitário para a população de 

baixa renda – tarifa social – e, futuramente, dos aglomerados urbanos 

situados na zona rural (distritos e comunidades). 

 

São diretrizes da drenagem e manejo de águas pluviais no PMSB de 

Orobó, que devem ser trabalhadas sempre de acordo com a os objetos legais 

e normativos pertinentes: 

 Desenvolvimento e aplicação de métodos de drenagem e 

manejo de águas das chuvas que busquem a sustentabilidade do 

sistema e garantam a eficiência no tocante a melhorias em termos 

sociais, econômicos e ambientais para a população; 

 Correção de falhas e ampliação o sistema de drenagem com 

vistas a melhorias na aplicação de recursos (com eficiência), 

manutenção dos equipamentos e monitoramento da possibilidade de 

eventos negativos, garantindo a segurança da população, a qualidade 

ambiental e o desenvolvimento municipal. 

 

São diretrizes da limpeza urbana e do manejo de resíduos sólidos no 

PMSB de Orobó, que devem ser trabalhadas sempre de acordo com a os 

objetos legais e normativos pertinentes: 

 Criação e emprego de métodos de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos que busquem a sustentabilidade do sistema e garantam 

a eficiência no tocante a melhorias em termos sociais, econômicos e 

ambientais para a população; 



DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS 

 Abílio José Procópio Queiroz 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

RNP CREA 161066002-1 

 Valorização dos recursos humanos envolvidos na limpeza urbana 

e no manejo de resíduos sólidos, sejam os já formais ou aqueles informais, 

como catadores de resíduos, com a efetiva formalização destes; 

 Correção de falhas e ampliação do sistema de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos com vistas a melhorias na aplicação de 

recursos (eficiência), manutenção dos equipamentos e monitoramento 

da possibilidade de eventos imprevistos, garantindo o cuidado com a 

população, a qualidade ambiental e o desenvolvimento municipal; 

 Adoção de medidas visando, em ordem prioritária, a redução, o 

reaproveitamento e a reciclagem dos resíduos sólidos; 

 Criação de critérios do gerador pagador e do poluidor pagador 

visando a sustentação do sistema e o controle da poluição ambiental. 

 

9.2 Objetivos 

 

9.2.1 Objetivos Gerais 

 

O Guia para elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico, 

da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, 

coloca como objetivos de um PMSB: 

“Objetivo 1. Promoção da Salubridade Ambiental e da 

Saúde Coletiva: garantir a qualidade ambiental como 

condição essencial para a promoção e melhoria da 

saúde coletiva; garantir um nível razoável de atendimento 

com sistemas e serviços de saneamento; promover a 

recuperação e o controle da qualidade ambiental, 

garantindo acesso pleno dos cidadãos aos serviços e 

sistemas de saneamento. 

Objetivo 2. Proteção dos Recursos Hídricos e Controle da 

Poluição: garantir a qualidade dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos, principalmente os mananciais 
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destinados ao consumo humano; garantir um nível 

razoável de atendimento com sistemas de drenagem e 

tratamento dos efluentes (em particular os domésticos); 

promover a recuperação e o controle da qualidade dos 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos, por meio do 

tratamento e da redução das cargas poluentes e da 

poluição difusa. 

Objetivo 3. Abastecimento de Água às Populações e 

Atividades Econômicas: assegurar uma gestão racional da 

demanda de água, em função dos recursos disponíveis e 

das perspectivas socioeconômicas; procurar uma gestão 

sustentável e integrada dos mananciais subterrâneos e 

superficiais; garantir a quantidade de água necessária 

para o abastecimento às populações e o 

desenvolvimento das atividades econômicas; promover a 

conservação dos recursos hídricos por meio da redução 

das perdas nos sistemas ou da reutilização da água. 

Objetivo 4. Proteção da Natureza: assegurar a proteção 

do meio ambiente, com ênfase na proteção do solo e nos 

meios aquáticos e ribeirinhos com maior interesse 

ecológico, a proteção e recuperação de habitat e 

condições de suporte das espécies nos meios hídricos; 

estabelecer condições adequadas de manejo do solo 

para evitar degradação; estabelecer vazões “ecológicas” 

e evitar a excessiva artificialização do regime hidrológico 

dos cursos de água. 

Objetivo 5. Proteção Contra Situações Hidrológicas 

Extremas e Acidentes de Poluição: promover a 

minimização dos efeitos econômicos e sociais das secas 

por meio de medidas de gestão em função das 

disponibilidades de água, impondo restrições ao 
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fornecimento em situação de seca e promovendo a 

racionalização dos consumos através de planos de 

contingência; promover a minimização dos efeitos 

econômicos e sociais das enchentes por meio do 

ordenamento da ocupação das áreas ribeirinhas sujeitas 

a inundações e o estabelecimento de mapas de risco de 

inundação, a regularização e a conservação da rede de 

drenagem; a implantação de obras de controle; 

promover a minimização dos efeitos econômicos e sociais 

de acidentes de poluição, via o estabelecimento de 

planos de emergência, visando à minimização dos seus 

efeitos. 

Objetivo 6. Valorização Social e Econômica dos Recursos 

Ambientais: estabelecer prioridades de uso para os 

recursos ambientais e definir a destinação dos diversos 

resíduos provenientes da atividade humana; promover a 

identificação dos locais com aptidão para usos 

específicos relacionados ao saneamento ambiental; 

promover a valorização econômica dos recursos 

ambientais, ordenando os empreendimentos no território. 

Objetivo 7. Ordenamento do Território: preservar as áreas 

de várzea; impor 

condicionamentos aos usos do solo por meio da definição 

de diretrizes de ordenamento e de ocupação; promover 

a reabilitação e renaturalização dos leitos de rios e canais; 

promover o zoneamento em termos de uso e ocupação 

do solo. 

Objetivo 8. Normatização Jurídico-Institucional: assegurar 

a simplificação e racionalização dos processos de gestão 

da política e dos sistemas de saneamento básico; 
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promover a melhoria da coordenação interinstitucional, 

corrigir eventuais deficiências da legislação vigente. 

Objetivo 9. Sustentabilidade Econômico-financeira: 

promover a sustentabilidade econômica e financeira dos 

sistemas de saneamento e a utilização racional dos 

recursos hídricos, incentivar a adoção dos princípios 

usuário-pagador e poluidor-pagador. 

Objetivo 10. Outros Objetivos: aprofundar o conhecimento 

dos recursos hídricos; promover o monitoramento 

quantitativo e qualitativo das águas superficiais e 

subterrâneas; promover o estudo e a pesquisa aplicada, 

criando e mantendo as bases de dados adequadas ao 

planejamento e à gestão sustentável dos recursos hídricos; 

promover a participação da população através da 

informação, formação e sensibilização para as 

necessidades de proteger os recursos naturais, 

especificamente os recursos hídricos; incentivar a 

implantação de programa de controle da erosão do solo.” 

(BRASIL, 2011). 

 

9.2.2 Objetivos específicos 

 

Para cada uma das vertentes trabalhadas nesse PMSB serão apontados 

os objetivos específicos que se encaixam em diretrizes e se transformarão em 

metas. 

 

9.2.2.1 Abastecimento de Água 

 

São tomados como objetivos específicos referentes ao abastecimento 

de água potável de Orobó: 
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 Corrigir falhas e garantir o fornecimento de água potável para 

toda a população fixa e flutuante no abastecimento domiciliar para 

atividades domésticas e para os usos essenciais ao desenvolvimento do 

município e da população; 

 Promover a qualidade dos serviços de abastecimento de água 

potável, visando a máxima eficiência, eficácia e efetividade; 

 Reforçar os mecanismos de fiscalização periódica da qualidade 

de água distribuída; 

 Estabelecer medidas de apoio à reabilitação dos sistemas 

existentes e à implantação de novos sistemas; 

 Regularizar os serviços do sistema de abastecimento de água 

potável para revisar e reajustar tarifas de forma eficiente e obedecendo 

a critérios técnicos e econômicos adequados e a objetivos sociais justos; 

 Revisar concessão com a COMPESA, especialista em 

abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, avaliando a 

responsabilidade com a qualidade dos serviços e exigindo que os 

serviços sejam oferecidos com qualidade; 

 Reforçar a comunicação com a sociedade e promover a 

educação ambiental e sanitária. 

 

9.2.2.2 Esgotamento Sanitário 

 

São tomados como objetivos específicos referentes ao esgotamento 

sanitário de Orobó: 

 Projetar e implantar a infraestrutura para coleta, transporte, 

tratamento de esgoto e despoluição dos corpos hídricos receptores; 

 Corrigir falhas e garantir o esgotamento sanitário para toda a 

população fixa e flutuante nas residências nas atividades domésticas e 

para os usos essenciais ao desenvolvimento do município e da 

população; 
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 Proteger e valorizar os mananciais de especial interesse, com 

destaque para os destinados ao consumo humano, como a Barragem 

Riacho Escuro, tratando todo efluente que possa chegar até esta; 

 Controlar e prevenir riscos de poluição de corpos hídricos 

apresentados no diagnóstico; 

 Avaliar a viabilidade e, sendo oportuno e vantajoso, de implantar 

o convênio ou a concessão com empresa do ramo de saneamento 

especialista em esgotamento sanitário, no caso a COMPESA, 

transferindo a titularidade dos serviços implantados para esta e exigindo 

que os serviços sejam oferecidos com qualidade; 

 Reforçar a comunicação com a sociedade e promover a 

educação ambiental e sanitária. 

 

9.2.2.3 Drenagem de águas pluviais 

 

São tomados como objetivos específicos referentes à drenagem e 

manejo de águas pluviais de Orobó: 

 Prevenir deslizamentos de encostas, estudando e implementando 

medidas para evitar o aparecimento de zonas críticas em locais 

habitados de aclives acentuados; 

 Controlar as possibilidades de deslizamentos na microdrenagem, 

estudando e implementando medidas para controle do escoamento 

em vias adequadas até as linhas da macrodrenagem – córregos que 

margeiam o perímetro urbano; 

 Proteger a população, em caso de ocorrência de eventos 

naturais e artificiais de elevadas vazões, estudando e implementando 

medidas especiais para proteção das pessoas e bens situados em zonas 

críticas de deslizamentos; 

 Reforçar a comunicação com a sociedade e promover a 

educação ambiental e sanitária. 

 



DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS 

 Abílio José Procópio Queiroz 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

RNP CREA 161066002-1 

9.2.2.4 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

 

São tomados como objetivos específicos referentes à drenagem e 

manejo de águas pluviais de Orobó: 

 Corrigir falhas; 

 Promover o acesso igualitário aos serviços; 

 Propiciar a igualdade socioeconômica em relação à limpeza 

urbana e o manejo de resíduos sólidos, independentemente de 

localização e situação de moradia; 

 Financiar, ou buscar financiamento regional pelo CONIAPE, 

programas, projetos e ações que visem o desenvolvimento sustentável 

prezando pela eficiência e, em segundo plano, pela eficácia; 

 Determinar apropriado sistema de regulação dos serviços; 

 Estabelecer critérios para arrecadação através dos princípios do 

usuário-pagador e do poluidor-pagador; 

 Empregar indicadores epidemiológicos e sociais na gestão das 

ações;  

 Promover a salubridade ambiental mirando a melhoria da saúde 

pública; 

 Cooperar com o desenvolvimento urbano pautado em melhores 

condições de infraestrutura, especificamente, sanitárias; 

 Planejar a gestão de recursos humanos regulamentando a 

formalização de trabalhadores e a progressão e a promoção de cargos 

e carreiras na área da limpeza urbana e do manejo se resíduos sólidos; 

 Determinar as soluções de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos para atendimento da população de distritos e aglomerados 

urbanos do município, compatíveis com as utilizadas na sede municipal; 

 Definir, baseando-se em critérios socioeconômicos, soluções para 

atendimento da população rural dispersa com manejo de resíduos 

sólidos adequado; 
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 Adotar critérios para eleger locais de intervenção e implantação 

de serviços baseando-se na urbanização, na renda per capita, na 

cobertura de serviços essenciais e nas vulnerabilidades sanitárias e 

ambientais,  

 Tomar a Bacia Hidrográfica do Rio Goiana como unidade 

geográfica de referência para planejamento de ações; 

 Estimular o desenvolvimento, a aplicação e o aperfeiçoamento 

de técnicas e métodos de redução da geração de resíduos; 

 Mobilizar os diferentes setores da sociedade para adoção da 

prática de separação de resíduos sólidos; 

 Instruir a população da importância, da necessidade e dos 

benefícios do reaproveitamento e da reciclagem de resíduos sólidos; 

 Minimizar e controlar atividades que estejam gerando poluição e 

acarretando em degradação ambiental; 

 Promover o encerramento de empreendimentos 

ambientalmente inadequados; 

 Realizar ações de recuperação de áreas degradadas pelo 

impróprio manejo de resíduos sólidos; 

 Coletar e compilar dados referentes à limpeza urbana e ao 

manejo de resíduos sólidos para publicar, periodicamente e mediante 

eventuais solicitações, informações diretas e indiretas sobre a gestão de 

resíduos;  

 Dar condições de percepção, conhecimento e participação nas 

melhorias sanitárias e ambientais para população rural;  

 Utilizar a tecnologia e artifícios computacionais para melhorias no 

sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

 Realizar convênios diretos ou indiretos com os governos estadual 

e federal para financiamento total ou cooperado de programas, 

projetos e ações; 

 Reforçar a comunicação com a sociedade e promover a 

educação ambiental e sanitária. 
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9.3 Metas 

 

As metas significam a quantificação, em termos de prazos, daquilo que 

se almeja com a implantação do PMSB que será em um horizonte de 20 anos, 

conforme a PNSB.  

São prazos definidos como metas para o PMSB de Orobó: 

 Emergenciais (E)  3 (três) anos  2018, 2019 e 2020; 

 Curto prazo (C)  3 (três) anos  2021, 2022 e 2023; 

 Médio prazo (M)  5 (seis) anos  2024, 2025, 2026, 2027 e 2028; e 

 Longo prazo (L)  9 (nove) anos  2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 

2034, 2035, 2036 e 2037. 

 

9.3.1 Abastecimento de água 

 

9.3.1.1 Emergenciais – até 3 anos 

 

 Proteger a área onde se localiza a bacia hidráulica da Barragem 

Riacho Escuro; 

 Fazer a revisão da tubulação da adutora; 

 Ampliar a abrangência da rede, deixando pré-instaladas as 

ramificações nas ruas projetadas, como loteamentos; 

 Implementar de um sistema de vigilância periódica e ininterrupta 

da qualidade da água; 

 Projetar adequação da estação de tratamento de água (ETA) ao 

modelo convencional e realizar o licenciamento ambiental da área, 

para adaptação aos padrões normativos; 

 Criar sistema para armazenamento e compilação de dados 

referentes à qualidade da água, às características e condições da rede 

de distribuição, incluindo o esquema hidráulico desta, às ligações 

existentes e respectivos consumos, à operacionalização e ao fluxo de 

caixa; 
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 Medir o desempenho do sistema periodicamente, objetivando 

sempre o aumento da eficiência dos serviços; 

 Instituir um programa de controle de perdas, fazendo uso de 

tecnologias que permitam identificar os pontos e tipos de perdas, 

evitando o desperdício da água e os prejuízos econômicos para o 

sistema; 

 Revisar e reajustar o sistema de cobranças, definindo novas 

formas e critérios para tarifação do uso dos serviços, inclusive a tarifa 

social; 

 Implantar um controle sobre a construção e o uso de água de 

cisternas e reservatórios de grande porte; 

 Captar recursos, realizar convênios e firmar contratos voltados a 

serviços e obras de melhorias do sistema de abastecimento de água de 

Orobó. 

 

9.3.1.2 Curto prazo – entre 4 e 6 anos 

 

 Projetar, em caráter de adição ou de substituição, um reservatório 

com capacidade e cota apropriadas para suprir a população dentro 

da projeção de crescimento, em um tempo de projeto definido por 

normas técnicas; 

 Revisar e ajustar concessão dada à COMPESA, titular do 

abastecimento de água potável na sede municipal, incluindo nas suas 

responsabilidades as novas partes do sistema, adicionando, removendo 

ou modificando ações, metas e projetos em concordância com a 

prefeitura municipal; 

 Realizar ou cobrar dos órgãos ambientais a exigência de estudos 

aprofundados sobre a influência da atividade agrícola nos pontos de 

captação de água para abastecimento e nas proximidades destes; 



DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS 

 Abílio José Procópio Queiroz 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

RNP CREA 161066002-1 

 Revisar e reajustar o sistema de cobranças, definindo novas 

formas e critérios para tarifação do uso dos serviços, inclusive a tarifa 

social; 

 Implantar o projeto de reforma da ETA e operá-la de modo a 

fornecer água potável, de acordo com os parâmetros de potabilidade 

da legislação vigente; 

 Projetar e instalar sistemas de tratamento simplificado de água 

para todas as comunidades rurais com rede de abastecimento; 

 Alimentar o banco de dados, avaliar continuamente os resultados 

e publicar estes; 

 Monitorar o aumento na demanda, bem como 

necessidades/potencialidades de ampliação do sistema; 

 Continuar a ampliação da abrangência de projeto que 

eventualmente esteja sendo executada, deixando pré-instaladas as 

ramificações nas ruas projetadas, buscando sempre a universalização 

dos serviços; 

 Fornecer orientação e controlar a utilização de poços ou outras 

fontes alternativas de abastecimento, que não seja a rede, fornecendo 

suporte para que a população só utilize quando for própria para 

consumo; 

 Adaptar as partes do sistema que estejam em desacordo com as 

normas técnicas, principalmente as da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), ao que estas exigem; 

 Captar recursos, realizar convênios e firmar contratos voltados a 

serviços e obras de melhorias do sistema de abastecimento de água 

potável que sejam, conforme concessão à COMPESA da titularidade 

dos serviços, responsabilidade desta;  

 Revisar o PMSB e editar leis quando se fizer necessário. 
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9.3.1.3 Médio prazo – entre 7 e 11 anos 

 

 Instalar, em caráter de adição ou de substituição, um reservatório 

com capacidade e cota apropriadas para suprir a população dentro 

da projeção de crescimento, em um tempo de projeto definido por 

normas técnicas; 

 Alimentar o banco de dados, avaliar continuamente os resultados 

e publicar estes; 

 Monitorar o aumento na demanda, bem como 

necessidades/potencialidades de ampliação do sistema; 

 Continuar a ampliação da abrangência de projeto que 

eventualmente esteja sendo executada, deixando pré-instaladas as 

ramificações nas ruas projetadas, buscando sempre a universalização 

dos serviços; 

 Captar recursos, realizar convênios e firmar contratos voltados a 

serviços e obras de melhorias do sistema de abastecimento de água 

potável que sejam, conforme concessão à COMPESA da titularidade 

dos serviços, responsabilidade desta;  

 Revisar o PMSB e editar leis quando se fizer necessário. 

 

9.3.1.4 Longo prazo – entre 12 e 20 anos 

 

 Alimentar o banco de dados, avaliar continuamente os resultados 

e publicar estes; 

 Monitorar o aumento na demanda, bem como 

necessidades/potencialidades de ampliação do sistema; 

 Continuar a ampliação da abrangência de projeto que 

eventualmente esteja sendo executado, deixando pré-instaladas as 

ramificações nas ruas projetadas, buscando sempre a universalização 

dos serviços;  
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 Captar recursos, realizar convênios e firmar contratos voltados a 

serviços e obras de melhorias do sistema de abastecimento de água 

potável que sejam, conforme concessão à COMPESA da titularidade 

dos serviços, responsabilidade desta;  

 Revisar o PMSB e editar leis quando se fizer necessário. 

 

9.3.2 Esgotamento sanitário 

 

9.3.2.1 Emergenciais – até 3 anos 

 

 Projetar sistemas de esgotamento sanitário, constituídos de rede 

de coleta e transporte e estação de tratamento de esgotos, para 

aglomerados em situações prioritárias, com capacidade de tratamento 

do efluente produzido pela população dentro da projeção de 

crescimento, em um tempo de projeto definido por normas técnicas 

vigentes; 

 Realizar licenciamento ambiental, em todas suas fases, para 

obras de sistemas de esgotamento sanitário projetados; 

 Projetar e fornecer para a população o projeto de um sistema 

unifamiliar de tratamento de esgotos, para as novas construções, que 

atenda às normas técnicas e objetos da legislação ambiental vigentes, 

a fim de evitar contaminações onde não houver rede coletora de 

esgotos; 

 Impor, de modo legal, a previsão e pré-instalação de ligações de 

esgotamento sanitário para as novas construções como requisito para 

aprovação junto à Secretaria de Obras; 

 Analisar as condições de possíveis corpos hídricos receptores de 

efluentes tratados na ETE; 

 Combater o lançamento a céu aberto ou clandestino de esgoto 

sanitário na rede de drenagem de águas pluviais; 
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 Captar recursos, realizar convênios e firmar contratos voltados a 

serviços e obras de instalação de unidades dos sistemas de 

esgotamento sanitário que sejam, após instalação, responsabilidade da 

titular – Prefeitura Municipal ou eventual concessionária. 

 

9.3.2.2 Curto prazo – entre 4 e 6 anos 

 

 Projetar sistemas de esgotamento sanitário, constituídos de rede 

de coleta e transporte e estação de tratamento de esgotos, para o 

complemento da zona urbana, dos distritos e comunidades rurais com 

características urbanas, com base nos seus perímetros definidos pelo 

município, com capacidade de tratamento do efluente produzido pela 

população dentro da projeção de crescimento, em um tempo de 

projeto definido por normas técnicas vigentes; 

 Realizar licenciamento ambiental, em todas suas fases, para 

obras de sistemas de esgotamento sanitário projetados; 

 Instalar sistemas de esgotamento sanitário projetados; 

 Projetar sistemas de esgotamento sanitário, constituídos de rede 

de coleta e transporte e estação de tratamento de esgotos, para as 

comunidades rurais, com base nos seus perímetros urbanos definidos 

pelo município, com capacidade de tratamento do efluente produzido 

pela população dentro da projeção de crescimento, em um tempo de 

projeto definido por normas técnicas vigentes; 

 Realizar licenciamento ambiental, em todas suas fases, para 

obras de sistemas de esgotamento sanitário projetados; 

 Disponibilizar, para a população, o projeto de sistema unifamiliar 

de tratamento de esgotos, para as novas construções, que atenda às 

normas técnicas e objetos da legislação ambiental vigentes, a fim de 

evitar contaminações onde não houver rede coletora de esgotos 

sanitários; 
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 Estudar a viabilidade de concessão a empresa do ramo de 

saneamento, especialista em esgotamento sanitário, da titularidade dos 

serviços, tornando de sua responsabilidade o SES, projetando, 

implantando projetos existentes e recém-elaborados, operando e 

mantendo, tornando de sua responsabilidade a execução do que é 

definido no PMSB de Orobó, adicionando, removendo ou modificando 

ações, metas e projetos em concordância com a Prefeitura Municipal; 

 Criar e implantar um sistema de análises do esgoto produzido pela 

população; 

 Criar sistema para armazenamento e compilação de dados 

referentes ao esgotamento sanitário, às características e condições das 

redes de coleta e transporte e o esquema hidráulico destas, às ligações 

existentes e respectivas contribuições, à operacionalização e ao fluxo 

de caixa; 

 Medir o desempenho do sistema periodicamente, objetivando 

sempre o aumento da eficiência dos serviços; 

 Instituir um programa de controle de falhas, fazendo uso de 

tecnologias que permitam identificar os pontos e tipos destas, evitando 

problemas ambientais e prejuízos econômicos para os sistemas de 

esgotamento sanitário; 

 Monitorar os aumentos nas vazões, bem como necessidades e/ou 

potencialidades de ampliação dos sistemas; 

 Realizar a ampliação da abrangência de projeto que 

eventualmente esteja sendo executado, deixando projetadas ou pré-

instaladas as ramificações nas ruas projetadas, buscando sempre a 

universalização dos serviços; 

 Fornecer orientação e controlar a utilização de fossas ou outros 

destinos de esgotos sanitários que não seja a rede, fornecendo suporte 

para que a população só utilize quando não for potencialmente 

causador de problemas e no padrão indicado; 
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 Captar recursos, realizar convênios e firmar contratos voltados a 

serviços e obras de instalação de unidades dos sistemas de 

esgotamento sanitário que sejam, após instalação, responsabilidade da 

titular – Prefeitura Municipal ou eventual concessionária;  

 Revisar o PMSB e editar leis quando se fizer necessário. 

 

9.3.2.3 Médio prazo – entre 7 e 11 anos 

 

 Instalar sistemas de esgotamento sanitário projetados para as 

comunidades rurais; 

 Alimentar o banco de dados, avaliar continuamente os resultados 

e publicar estes; 

 Medir o desempenho do sistema periodicamente, objetivando 

sempre o aumento da eficiência dos serviços; 

 Monitorar o aumento nas vazões, bem como necessidades e/ou 

potencialidades de ampliação do sistema; 

 Continuar ou realizar a ampliação da abrangência de projeto 

que eventualmente esteja sendo executado, deixando pré-instaladas 

as ramificações nas ruas projetadas, buscando sempre a 

universalização dos serviços; 

 Captar recursos, realizar convênios e firmar contratos voltados a 

serviços e obras de instalação de unidades dos sistemas de 

esgotamento sanitário que sejam, após instalação, responsabilidade da 

titular – Prefeitura Municipal ou eventual concessionária;  

 Revisar o PMSB e editar leis quando se fizer necessário. 

 

9.3.2.4 Longo prazo – entre 13 e 20 anos 

 

 Alimentar o banco de dados, avaliar continuamente os resultados 

e publicar estes; 



DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS 

 Abílio José Procópio Queiroz 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

RNP CREA 161066002-1 

 Monitorar o aumento nas vazões, bem como necessidades e/ou 

potencialidades de ampliação do sistema; 

 Continuar a ampliação da abrangência de projeto que 

eventualmente esteja sendo executado, deixando pré-instaladas as 

ramificações nas ruas projetadas, buscando sempre a universalização 

dos serviços; 

 Captar recursos, realizar convênios e firmar contratos voltados a 

serviços e obras de instalação de unidades dos sistemas de 

esgotamento sanitário que sejam, após instalação, responsabilidade da 

titular – Prefeitura Municipal ou eventual concessionária;  

 Revisar o PMSB e editar leis quando se fizer necessário. 

 

9.3.3 Drenagem e manejo de águas pluviais 

 

9.3.3.1 Imediatas ou emergenciais – até 3 anos 

 

 Projetar, licenciar e instalar a pavimentação com material 

permeável, preferencialmente, e rede de drenagem de águas pluviais 

para ruas com ausência do sistema, sejam na zona urbana ou nos 

aglomerados urbanos da zona rural, buscando sempre a 

universalização dos serviços; 

 Impor, de modo legal, a previsão e pré-instalação de ligações de 

drenagem de águas pluviais para as novas construções; 

 Captar recursos, realizar convênios e firmar contratos voltados a 

serviços e obras de instalação de unidades do sistema de drenagem de 

águas pluviais. 

 

9.3.3.2 Curto prazo – entre 4 e 6 anos 

 

 Projetar, licenciar e instalar a pavimentação com material 

permeável, preferencialmente, e rede de drenagem de águas pluviais 
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para ruas com ausência do sistema, sejam na zona urbana ou nos 

aglomerados urbanos da zona rural, buscando sempre a 

universalização dos serviços; 

 Combater eventuais lançamentos clandestino de águas pluviais 

em redes de esgotamento sanitário; 

 Criar sistema para armazenamento e compilação de dados 

referentes à drenagem de águas pluviais, às características e condições 

das redes de coleta e transporte e o esquema hidrológico destas; 

 Medir o desempenho do sistema periodicamente, objetivando 

sempre o aumento da eficiência dos serviços; 

 Instituir um programa de controle de falhas, fazendo uso de 

tecnologias que permitam identificar os pontos e tipos destas, evitando 

problemas ambientais e prejuízos econômicos para o sistema; 

 Monitorar o aumento nas vazões, bem como necessidades e/ou 

potencialidades de ampliação dos sistemas; 

 Fornecer orientação sobre a utilização de tanques para 

armazenamento de águas pluviais, dando suporte para que a 

população só utilize quando não for potencialmente causador de 

problemas; 

 Captar recursos, realizar convênios e firmar contratos voltados a 

serviços e obras de melhorias do sistema de drenagem de águas 

pluviais;  

 Revisar o PMSB e editar leis quando se fizer necessário. 

 

9.3.3.3 Médio prazo – entre 7 e 11 anos 

 

 Alimentar o banco de dados, avaliar continuamente os resultados 

e publicar estes; 

 Medir o desempenho do sistema periodicamente, objetivando 

sempre o aumento da eficiência dos serviços; 
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 Monitorar o aumento nas vazões, bem como necessidades e/ou 

potencialidades de ampliação dos sistemas; 

 Projetar, licenciar e instalar a pavimentação com material 

permeável, preferencialmente, e rede de drenagem de águas pluviais 

para ruas com ausência do sistema, sejam na zona urbana ou nos 

aglomerados urbanos da zona rural, buscando sempre a 

universalização dos serviços; 

 Captar recursos, realizar convênios e firmar contratos voltados a 

serviços e obras de melhorias do sistema de drenagem de águas 

pluviais;  

 Revisar o PMSB e editar leis quando se fizer necessário. 

 

9.3.3.4 Longo prazo – entre 12 e 20 anos 

 

 Alimentar o banco de dados, avaliar continuamente os resultados 

e publicar estes; 

 Monitorar o aumento nas vazões, bem como necessidades e/ou 

potencialidades de ampliação dos sistemas; 

 Projetar, licenciar e instalar a pavimentação com material 

permeável, preferencialmente, e rede de drenagem de águas pluviais 

para ruas com ausência do sistema, sejam na zona urbana ou nos 

aglomerados urbanos da zona rural, buscando sempre a 

universalização dos serviços; 

 Captar recursos, realizar convênios e firmar contratos voltados a 

serviços e obras de melhorias do sistema de drenagem de águas 

pluviais;  

 Revisar o PMSB e editar leis quando se fizer necessário 
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9.3.4 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

 

9.3.4.1 Imediatas ou emergenciais – até 3 anos 

 

 Padronizar a execução dos serviços de limpeza urbana de 

acordo com normas técnicas e manuais ambientais, sanitárias e de 

segurança do trabalho; 

 Padronizar a execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos, 

de acordo com normas técnicas e manuais ambientais, sanitárias e de 

segurança do trabalho, adequando a frota de veículos coletores de 

resíduos sólidos as exigências legais da PNRS e a rota de coleta; 

 Fomentar a criação de Associação de Catadores de Recicláveis 

de Orobó; 

 Projetar, licenciar e instalar empreendimento com usina de 

triagem com pátio de compostagem, com capacidade para 

operação satisfatória para tratamento dos resíduos gerados na zona 

urbana ou nos aglomerados urbanos da zona rural, buscando sempre a 

universalização dos serviços; 

 Implantar coleta seletiva simplificada de resíduos sólidos; 

 Implementar medidas de controle de poluição causada por má 

disposição de resíduos sólidos; 

 Criar sistema para armazenamento e compilação de dados 

referentes à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e às variáveis 

qualitativas e quantitativas; 

 Captar recursos, realizar convênios e firmar contratos voltados a 

instrumentação, serviços e obras de instalação de unidades do sistema 

de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 
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9.3.4.2 Curto prazo – entre 4 e 6 anos 

 

 Implementar sistema para armazenamento e compilação de 

dados referentes à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e às 

variáveis qualitativas e quantitativas; 

 Medir o desempenho do sistema periodicamente, objetivando 

sempre o aumento da eficiência dos serviços; 

 Instituir um programa de controle de falhas, designando 

especialista que possa identificar os pontos e tipos destas, evitando 

problemas ambientais e prejuízos econômicos para o sistema; 

 Monitorar variações na geração de resíduos, bem como 

necessidades e/ou potencialidades de ampliação dos serviços; 

 Licenciar, junto à CPRH, implantar e operar aterro sanitário para 

rejeitos dos resíduos sólidos gerados em Orobó; 

 Elaborar projeto de aterro sanitário para rejeitos dos resíduos 

sólidos gerados em Orobó; 

 Elaborar e implantar Plano de Recuperação de Área Degradada 

(PRAD) pela atividade do lixão; 

 Fornecer orientação sobre a reutilização resíduos, dando suporte 

para que a população só utilize quando não for potencialmente 

causador de problemas; 

 Captar recursos, realizar convênios e firmar contratos voltados a 

instrumentação, serviços e obras de instalação de unidades do sistema 

de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;  

 Revisar o PMSB e editar leis quando se fizer necessário. 

 

9.3.4.3 Médio prazo – entre 7 e 11 anos 

 

 Alimentar sistema para armazenamento e compilação de dados 

referentes à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e às variáveis 

qualitativas e quantitativas; 



DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS 

 Abílio José Procópio Queiroz 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

RNP CREA 161066002-1 

 Medir o desempenho do sistema periodicamente, objetivando 

sempre o aumento da eficiência dos serviços; 

 Operar programa de controle de falhas, mantendo especialista 

que possa identificar os pontos e tipos destas, evitando problemas 

ambientais e prejuízos econômicos para o sistema; 

 Monitorar variações na geração de resíduos, bem como 

necessidades e/ou potencialidades de ampliação dos serviços; 

 Renovar licença de operação, junto à CPRH, do aterro sanitário 

para rejeitos dos resíduos sólidos gerados em Orobó; 

 Monitorar resultados da implantação do Plano de Recuperação 

de Área Degradada (PRAD) pela atividade do lixão; 

 Fornecer orientação sobre a reutilização resíduos, dando suporte 

para que a população só utilize quando não for potencialmente 

causador de problemas; 

 Captar recursos, realizar convênios e firmar contratos voltados a 

instrumentação, serviços e obras de instalação de unidades do sistema 

de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;  

 Revisar o PMSB e editar leis quando se fizer necessário. 

 

9.3.4.4 Longo prazo – entre 12 e 20 anos 

 

 Alimentar sistema para armazenamento e compilação de dados 

referentes à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e às variáveis 

qualitativas e quantitativas; 

 Medir o desempenho do sistema periodicamente, objetivando 

sempre o aumento da eficiência dos serviços; 

 Operar programa de controle de falhas, mantendo especialista 

que possa identificar os pontos e tipos destas, evitando problemas 

ambientais e prejuízos econômicos para o sistema; 

 Monitorar variações na geração de resíduos, bem como 

necessidades e/ou potencialidades de ampliação dos serviços; 
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 Renovar licença de operação, junto à CPRH, do aterro sanitário 

para rejeitos dos resíduos sólidos gerados em Orobó; 

 Monitorar resultados da implantação do Plano de Recuperação 

de Área Degradada (PRAD) pela atividade do lixão; 

 Fornecer orientação sobre a reutilização resíduos, dando suporte 

para que a população só utilize quando não for potencialmente 

causador de problemas; 

 Captar recursos, realizar convênios e firmar contratos voltados a 

instrumentação, serviços e obras de instalação de unidades do sistema 

de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;  

 Revisar o PMSB e editar leis quando se fizer necessário. 
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10 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

 

A implantação do PMSB é detalhada sistematicamente em programas, 

projetos e ações. A grosso modo, a implementação do Plano trilhará as 

diretrizes, almejará o alcance aos objetivos e buscará o cumprimento de 

metas, definidas anteriormente, pontuada em programas contendo projetos 

com ações que solucionarão o que já está em atividade de forma falha e 

farão de modo adequado o que é necessário. 

Entende-se como “Programa”, para efeitos do PMSB o grande grupo de 

projetos em uma mesma linha com ações e, mesmo considerando a 

possibilidade de fragmentação do abastecimento de água potável, do 

esgotamento sanitário, da drenagem e manejo de águas pluviais e da 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, no detalhamento, um programa 

poderá ter influência noutro, resguardando sempre a ideia de integração dos 

serviços. 

Os Programas aqui postos devem ser executados conforme definidos, 

mas revisões e atualizações são aceitas, desde que atendam as legislações. 

Para um melhor entendimento, é louvável o destaque: este documento 

se trata de um plano de gestão, ou seja, é um estudo do que deve ser feito 

para gerir serviços e situações falhas ou que mesmo corretas devem ser 

melhoradas, com estimativas de custos e instituição de metas. Logo, a 

complexidade de projetos será tratada em projetos executivos específicos, 

que são documentos que fazem o detalhamento com exímia precisão, 

principalmente de custos. 

No que diz respeito a gestão de resíduos sólidos, mesmo que o CONIAPE 

decida realizar alguma ação coletiva conforme Plano Intermunicipal, o 

município deve avaliar a integração desta com a implantação do PMSB, com 

vistas a redução de custos, não executando mais de uma vez o financiamento 

de uma mesma ação. 

O financiamento da execução deste PMSB deverá ter sua fonte 

avaliada criteriosamente para cada ação, buscando recursos junto ao 
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Governo do Estado de Pernambuco e à União, sobretudo os de programas 

previstos nas políticas de saneamento básico de cada esfera, bem como 

buscando parcerias públicas e/ou privadas. 

 

10.1 Programas para o abastecimento de água potável 

 

10.1.1 Programa 1 – Requalificação do manancial de captação de água  

 

Como o principal corpo hídrico utilizado na captação de água para o 

abastecimento público da população urbana da cidade de Orobó é a 

Barragem Riacho Escuro, de domínio desta, é recomendável que sejam 

executados projetos e ações voltadas para sua requalificação, objetivando 

minimizar problemas encontrados nessa área de extrema importância para 

todo o sistema de abastecimento de água e o estruturar visando sua contínua 

preservação. 

Esse é o Programa 1 do abastecimento de água potável, e engloba 

projetos de isolamento da área e ações de implementação de estudos e 

exigências de legislações ambientais e normas técnicas vigentes. 

 

10.1.1.1 Projeto 1 – Avaliação de impactos negativos causados pelas 

atividades antrópicas na área de influência da Barragem Riacho Escuro 

 

A Barragem Riacho Escuro tem uma área de influência considerada 

pequena, por sua localização geográfica, mas que consta de propriedades 

rurais com pessoas que utilizam de recursos como a água e geram resíduos 

sólidos e líquidos com potencial causador de impactos ambientais negativos, 

requerendo, desta forma, a avaliação do problema. 

Deverá ser realizado um estudo de impacto de vizinhança (EIV) na área 

de contribuição e no entorno da Barragem Riacho Escuro, cujo objetivo será 

diagnosticar problemas ambientais resultantes de atividades antrópicas que 

possam alterar as características qualitativas e quantitativas das águas 
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armazenadas no Barragem Riacho Escuro e das águas que recarregam o 

manancial, para apontar, em seguida, ações para solucionar.  

O EIV deve ser realizado por equipe técnica coordenada por profissional 

qualificado, de preferência um especialista na área de engenharia sanitária 

e ambiental e/ou recursos hídricos.  

A execução desses serviços irá exigir da Prefeitura a contratação ou 

terceirização de, no mínimo, um Engenheiro com habilitação em Saneamento 

e Recursos Hídricos, fornecimento de pessoal para apoio nas atividades e 

aquisição de equipamentos ou contratação de serviços de análises 

necessários, tendo ainda a opção de contratação de empresa especializada 

que execute e entregue todo o serviço de forma independente. 

A avaliação dos impactos de vizinhança na Barragem Riacho Escuro 

será dividida em duas fases, que são o estudo de impacto de vizinhança (EIV) 

e o relatório impacto de vizinhança (RIV). Estas ações são de caráter de 

execução emergencial, deverão ser concluídas até 2020 e terão um custo 

total estimado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

 

10.1.1.2 Projeto 2 – Controle ambiental de atividades que degradam o 

manancial 

 

 Com base nas informações do RIV, será possível gerir atividades que 

resultem no controle da degradação das características qualitativas e 

quantitativas das águas da Barragem Riacho Escuro. 

São ações previstas para o controle ambiental da Barragem Riacho 

Escuro: controle do acesso, manutenção da limpeza na bacia de 

contribuição e proibição do uso indiscriminado de agrotóxicos na agricultura 

local. 

O controle ambiental tem três ações previstas prontamente que 

deverão ser implementadas a curto prazo, com caráter de execução a curto 

prazo e sem previsão de custos. 
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10.1.1.3 Resumo geral do Programa 1 

 

Dois projetos e com suas ações, duas no primeiro e três no segundo, 

formam o Programa 1 que é voltado a requalificação da Barragem Riacho 

Escuro, devendo ser executado emergencialmente e em curto prazo e com 

os custos previamente estimados no valor total de R$ 20.000 (vinte mil reais), 

devendo os mesmos serem majorados com os custos de ações e projetos 

dependentes do resultado de estudos ou de futuras alterações. 

 

10.1.2 Programa 2 - Melhoria e universalização dos serviços de abastecimento 

de água potável 

 

O Programa “Melhoria e universalização dos serviços de abastecimento 

de água potável”, como o próprio nome sugere, tem como finalidade 

proporcionar melhorias dos serviços existentes e em execução, com base na 

correção de problemas encontrados, além de estruturar o SAA visando sua 

universalização, premissa básica colocada em qualquer Plano de 

Saneamento Básico. 

Como o sistema de abastecimento de água potável do município de 

Orobó atualmente encontra-se distante de garantir o atendimento de 

totalidade da população residente na cidade, do distrito Umburetama, da 

Comunidade Matinadas, da Vila Serra de Capoeira e diversas comunidades 

rurais, tendo apenas sistemas simplificados de abastecimento de água (SSAA), 

como, por exemplo, Espinho Preto de Cima, Jundiaí e Caiçaras, 

contemplados com o Projeto Água Para Todos da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), é recomendável que o índice de 

atendimento tenda a 100%, ainda sempre que ocorrer expansão da zona 

urbana e/ou dos aglomerados urbanos do município. 

A universalização do abastecimento depende de fatores como a 

disponibilidade hídrica do manancial, capacidade de tratamento de água, 
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capacidade de reservação de água tratada e extensão e qualidade da rede 

de distribuição. 

Logo, o Programa 2 do abastecimento de água potável e engloba 

projetos de ampliação ou construção de unidades físicas e ações de 

implementação de estudos e exigências de legislações ambientais e normas 

técnicas vigentes. 

 

10.1.2.1 Projeto 1 – Construção de novo reservatório  

 

Devido ao fato de a Barragem Riacho Escuro não fornecer segurança 

hídrica por sua capacidade de acumulação relativamente baixa, se faz 

necessário o estudo de viabilidade de construção de um novo reservatório de 

acumulação para o sistema por equipe técnica multidisciplinar, porém 

prevendo que esteja a jusante desta. 

Havendo a viabilidade técnica e financeira, deverá ser elaborado o 

projeto executivo de engenharia por engenheiro com habilitação em 

barragens – de terra ou em concreto, a depender do resultado do estudo – e 

especialização em recursos hídricos, contendo detalhadamente todos os 

elementos necessários e considerando a projeção de crescimento da 

população para os 20 anos seguintes. 

A terceira ação se caracteriza pela realização de estudo de impacto 

ambiental (EIA) e elaboração de relatório de impacto ambiental (RIMA), 

coordenado por engenheiro ambiental, que serão requisitos básicos na ação 

de licenciamento ambiental junto à CPRH. 

A captação de recursos será a ação precedente da execução do 

projeto de construção da barragem.  

Por fim, deverão ser instaladas a unidade captação de água bruta e a 

adutora de água bruta até a ETA. 

O estudo que visa determinar as alternativas mais adequadas para a 

reservação de água do sistema deve ser realizado em caráter emergencial 

tem custo estimado de R$ 10.000 (dez mil reais). 
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O projeto, o EIA, o RIMA, o licenciamento ambiental e a captação de 

recursos tem caráter de execução em curto prazo e, exceto a ação de 

captação de recursos, tem, respectivamente, custos estimados de R$ 35.000 

(trinta e cinco mil reais), R$ 10.000 (dez mil reais), R$ 10.000 (dez mil reais) e R$ 

15.000 (quinze mil reais).  

Estima-se, com base em valores de barragens executadas na região, 

um custo de R$ 3.500.000 (três milhões se quinhentos mil reais) para construção 

de uma nova barragem que deve ter caráter de médio prazo. 

 

10.1.2.2 Projeto 2 – Reforma ou construção de ETA  

 

A ETA que opera em Orobó tem capacidade de tratamento 

considerada baixa e, deste modo, faz necessária a avaliação da 

possibilidade de reforma e ampliação ou construção de nova ETA para o SAA 

da cidade. 

Será estudada a viabilidade técnica e financeira e, em seguida, deverá 

ser elaborado o projeto executivo de engenharia por engenheiro com 

especialização em tratamento de água contendo detalhadamente todos os 

elementos necessários. 

Por já haver área disponível no local da ETA atualmente operada, o EIA 

e o RIMA são dispensáveis, devendo ser realizado o licenciamento ambiental 

simplificado junto à CPRH. 

A captação de recursos será a ação precedente da execução do 

projeto da ETA.  

O estudo que visa determinar as alternativas mais adequadas para a 

tratamento água do sistema deve ser realizado em caráter emergencial e tem 

custo estimado de R$ 5.000 (cinco mil reais). 

O projeto, o licenciamento ambiental e a captação de recursos têm 

caráter de execução em curto prazo e, exceto a ação de captação de 

recursos, tem, respectivamente, custos estimados de R$ 15.000 (quinze mil 

reais) e R$ 12.000 (doze mil reais).  



PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

 Abílio José Procópio Queiroz 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

RNP CREA 161066002-1 

Estima-se, com base em valores de ETA convencionais executadas na 

região, um custo de R$ 120.000 (cento e vinte mil reais) razoável para 

ampliação ou construção de nova ETA que deve ter caráter de médio prazo. 

 

10.1.2.3 Projeto 3 – Contínua ampliação do sistema e universalização  

 

Para a zona urbana deverão ser projetados os trechos de distribuição 

de água tratada para logradouros onde inexistem e para aqueles que estão 

em projetos de loteamentos, atualmente. 

Para a zona rural, não é possível garantir o abastecimento público 

atendendo a demanda da atual população. Neste caso, onde não houver 

possibilidade de instalação de rede de abastecimento, este poderá ser por 

meio alternativo com instalações de cisternas abastecidas através de sistemas 

de captação de águas pluviais e, em períodos de estiagem, com uso de 

carros pipas ou através de fontes de águas subterrâneas, devendo, então, 

serem instalados sistemas de tratamento simplificado de água para garantir a 

potabilidade desta previamente a distribuição.  

Para garantia da universalização do abastecimento público de água 

do município de Orobó, é recomendável que estudos sejam desenvolvidos na 

zona rural, avaliando cada caso particularmente, para que possa determinar 

qual melhor alternativa de abastecimento público a ser adotado, de acordo 

com a realidade da população atualmente residente na zona rural do 

município. 

Os serviços e as obras de ampliação da distribuição de água para 

universalização têm caráter emergencial, curto, médio e longo prazos, tem 

custos mensuráveis apenas no ato do projeto, com base na situação 

momentânea, pois são dependentes da expansão urbana ou da 

característica de aglomeração urbana na zona rural. A sequência de ações 

sempre será: estudo, projeto, captação de recursos e execução dos trechos 

projetados. 
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10.1.2.4 Resumo geral do Programa 2 

 

Com três projetos e com suas ações, sete no primeiro, cinco no segundo 

e quatro no terceiro, o Programa 2 que é voltado a universalização do acesso 

ao abastecimento de água, deverá ser executado no horizonte de 

implantação do PMSB, com custos previamente estimados no valor total de 

R$ 3.747.000 (três milhões, setecentos e quarenta e sete mil reais), devendo os 

mesmos serem majorados com os custos de ações e projetos dependentes do 

resultado de estudos ou de futuras alterações.  

 

10.1.3 Programa 3 – Monitoramento da operação e otimização do uso da água 

 

O Programa “Monitoramento da operação e otimização do uso da 

água”, como o próprio nome indica, tem como finalidade proporcionar 

melhorias para a população baseando-se na observação contínua das ações 

administrativas, financeiras e operacionais da COMPESA, detentora da 

concessão do SAA de Orobó. 

O sistema de abastecimento de água potável do município de Orobó 

atualmente garante o atendimento de quase totalidade da população 

residente na cidade pelos serviços da COMPESA e, desse modo, exige-se que 

seja acompanhada a tarifação e a otimização do uso da água. 

Assim, o Programa 3 do abastecimento de água potável e engloba 

projetos de vigilância da qualidade e da quantidade da água, sistema de 

armazenamento e compilação de dados, publicidade de informações 

referentes ao abastecimento de água. 

 

10.1.3.1 Projeto 1 – Sistema de vigilância da qualidade da água 

 

Visando a garantia da qualidade da água distribuída a população do 

município de Orobó, a Companhia de águas responsável pela operação e 

manutenção do sistema deverá seguir um plano de análise sistemática dos 

principais parâmetros de qualidade da água para abastecimento público. 
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Esse plano deverá ser elaborado e executado segundo critérios preconizados 

na legislação vigente, que atualmente é a Portaria de nº. 2914 de 2011 do 

Ministério da Saúde. 

É recomendável que a Prefeitura Municipal também realize a Vigilância 

Sanitária periódica da qualidade da água, que poderá ser executado através 

de parcerias com instituições de ensino superior que desenvolvam pesquisas 

na área do saneamento e saúde pública. Estas ações deverão ser realizadas, 

preferencialmente, por profissional especializado na área da engenharia 

sanitária e recursos hídricos. 

Caso não seja possível a formação de parceria para realização da 

vigilância sanitária da qualidade da água fornecida a população do 

município de Orobó, a prefeitura municipal deverá executar o projeto ou 

contratar empresa especializada para estas ações.  

Se a prefeitura for realizar a os serviços de vigilância da qualidade da 

água, esta deverá fazer a aquisição do material necessário para montagem 

de um laboratório e implantá-lo com o quadro de funcionários vinculados à 

Secretaria de Obras e Serviços Públicos ou, em último caso, contratar empresa 

para execução deste serviço. 

A implementação do sistema de vigilância da qualidade da água 

deverá ser dividida em duas ações, que são o projeto e a instalação. Este 

serviço tem caráter de execução emergencial, porém não há possibilidade 

de estimativa de custos. 

 

10.1.3.2 Projeto 2 – Manutenção de quantidade de água para a 

população 

 

Para minimizar as perdas e garantir que os sistemas em funcionamento 

estejam atendendo a demanda da população urbana ou dos aglomerados 

urbanos (distritos e comunidades rurais) com água potável, é recomendável 

que a COMPESA, responsável pelo abastecimento da cidade e Prefeitura 
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Municipal, responsável pelos sistemas de abastecimento da zona rural, 

realizem periodicamente avaliações dos sistemas.  

A equipe responsável pela operação e manutenção do sistema de 

abastecimento de água deverá realizar medições de pressões estática e 

dinâmica na rede de distribuição de água em operação. Segundo a NBR 

12.218/94 da ABNT, para evitar perdas por vazamento na rede de distribuição, 

é recomendável que a pressão estática máxima seja de 50 metros de coluna 

d’água (mca) e, para que população esteja adequadamente atendida, que 

a pressão dinâmica mínima seja de 10 mca.  

Este projeto e suas ações deverão ser realizados de modo emergencial. 

Não há possibilidade de estimativa de custos, visto que as ações poderão ser 

realizadas pelos técnicos responsáveis pela operação do sistema. 

 

10.1.3.3 Projeto 3 – Sistema de armazenamento e compilação de dados 

 

A administração do sistema de abastecimento de água realiza suas 

atividades, armazena dados e produz informações de forma não 

sistematizada, o que incapacita a realização de ações necessárias e diminui 

a eficiência de alguns serviços, devendo-se, assim, haver uma sistematização 

deste. 

Deverá ser implementado um Sistema de armazenamento e 

compilação de dados, esquematização hidráulica e monitoramento das 

condições da rede, de distribuição e da operacionalização do sistema de 

abastecimento de água, com projeto e instalação. Estas ações deverão ser 

realizadas, preferencialmente, sob coordenação de profissional especializado 

na área da engenharia sanitária e/ou recursos hídricos e um técnico ou 

programador de informática. 

A execução do projeto deverá ser realizada logo após sua conclusão, 

devendo a titular do abastecimento de água proceder com a aquisição do 

material necessário para montagem, executando com seu quadro de 
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funcionários ou, em último caso, contratar empresa para realização deste 

serviço. 

A implementação do sistema de armazenamento e compilação de 

dados deverá ser dividida em duas fases, que são o projeto e a instalação; 

como este serviço tem caráter de execução emergencial, com custo 

estimado em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

 

10.1.3.4 Projeto 4 – Avaliação e divulgação de desempenho do SAA 

 

Como a COMPESA afirma que faz as avaliações de desempenho da 

operacionalização do sistema, é recomendável que seu banco de dados seja 

periodicamente atualizado e publicado. Esta ação deverá sempre ser 

realizada por profissional treinado para operar o sistema. 

O projeto de avaliação e divulgação de desempenho do SAA tem 

caráter de execução emergencial, perdurando a curto, médio e longo prazo, 

no horizonte de implantação do PMSB, sem provisão de custos adicionais, pois 

já faz parte do setor responsável pelo gerenciamento do sistema de 

abastecimento de água de Orobó. 

 

10.1.3.5 Projeto 5 – Sensibilização ambiental para uso racional da água 

distribuída pelo SAA e exploração de fontes subterrâneas por particulares 

 

Apesar dos sistemas de abastecimento de água da zona urbana e de 

alguns aglomerados urbanos do município de Orobó atender a população, 

alguns moradores fazem a perfuração de poços para explorar as águas 

subterrâneas as suas expensas. Esta prática é mais difundida na zona rural do 

município, característica comum na região. O agravante é que, geralmente, 

os poços são perfurados sem nenhum critério técnico, sem licença (outorga 

de usos da água) e sem instalações de proteção sanitária, o que pode 

ocasionar diversos problemas ambientais, tais como: perda de produção de 

água ocasionada pelo superexploração – bombeamento muito acima da 
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capacidade de recarga do poço; poluição e contaminação do aquífero ou 

lençol freático ocasionado pelo lançamento de produtos potencialmente 

tóxicos ou poluentes inseridos em poços abandonados ou através da entrada 

de poluentes em poços que não tenha proteção sanitária. 

O uso irracional de água potável pode, ainda, ocasionar problemas 

ambientais de ordem qualitativa e quantitativa. Os de ordem qualitativa estão 

relacionados à utilização excessiva de água de boa qualidade e geração de 

águas residuárias com carga poluidora elevada, já os quantitativos estão 

relacionados com a exploração para uso excessivo dos recursos hídricos 

ocasionando sua insustentabilidade.  

Neste contexto, é de significativa importância a implantação de 

programas de educação ambiental com ações direcionadas para que a 

população faça exploração e uso racional dos recursos hídricos. Com isso, 

deverão ser realizados trabalhos de orientação e conscientização sobre a 

utilização racional da água fornecida pelo sistema público de abastecimento, 

bem com sobre a exploração de águas subterrâneas através dos poços que 

estão em atividade e dos novos poços que, provavelmente, serão perfurados.  

Para que as ações de um programa desta natureza sejam realizadas, 

fazem necessário que tanto a prefeitura municipal quanto a Companhia de 

águas responsável pelo abastecimento público do município, elaborem e 

executem um projeto de Educação Ambiental direcionado para os usuários 

dos recursos hídricos do município.  

A elaboração e execução do projeto de educação ambiental 

objetivando a exploração racional dos recursos hídricos deverá ser de caráter 

emergencial. Para elaboração do projeto o custo estimado é de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), quanto a sua execução, os custos dependerão das ações 

projetadas. 
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10.1.3.6 Resumo geral do Programa 3 

 

O Programa de Monitoramento da operação e otimização do uso da 

água é composto por cinco projetos, com ações e custos possíveis de serem 

estimados para prefeitura municipal no valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil 

reais, sendo estes valores ampliados consideravelmente com os custos de 

algumas ações contínuas e projetos que requeiram profissionais mais 

especializados, quando forem executados. 

O Programa contém ações a serem realizadas emergencialmente, a 

curto, médio e longo prazos, ou seja, mobilizarão todo o horizonte de 

implantação do PMSB.  

 

10.1.4 Programa 4 – Controle de Perdas e Estabilização 

 

O programa do controle de perdas e estabilização é direcionado ao 

aperfeiçoamento dos serviços existentes e em execução, com base na 

correção de problemas encontrados, e estruturar o SAA visando o controle de 

perdas e a estabilização, para que não haja problemas e prejuízos para a 

população e para o próprio SAA. 

Esse é o Programa 4 do SAA e engloba projetos e ações de 

planejamento, administração e sistematização de estudos e exigências de 

legislações ambientais e normas técnicas vigentes. 

 

10.1.4.1 Projeto 1 – Monitoramento de perdas 

 

Um sistema de abastecimento de água oferece custos elevados e, 

consequentemente, não permite trabalhar com perdas, exigindo-se, assim, 

um controle dessa problemática. 

Recomenda-se a utilização de índices de perdas de água que deverão 

ser elaborados com base nos dados de produção e consumo de água. Esses 

dados deverão constar no sistema de armazenamento e compilação de 
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dados referentes ao SAA, quando já disponível, como base para o 

monitoramento de eventuais pontos e tipos de perdas, com análise detalhada 

de prejuízos para o sistema. A ação deverá ser realizada por profissional 

treinado para operar o sistema e, quando necessário para informações mais 

específicas, utilizar outros profissionais, a exemplo de engenheiros da própria 

empresa titular dos serviços. 

 O monitoramento de perdas do SAA tem caráter de execução 

emergencial, perdurando a curto, médio e longo prazos, já que é uma meta 

trabalhar a redução de perdas, sem previsão de custos adicionais, porque 

pode ser executada por pelos profissionais do quadro da COMPESA 

responsáveis pela operação do sistema de abastecimento de Orobó. 

 

10.1.4.2 Projeto 2 – Controle de consumos elevados de água 

 

Assim como acontece no caso de perdas, um sistema de 

abastecimento de água não permite trabalhar com alguns usuários 

praticando consumos elevados e bem acima da média geral, demandando, 

desta forma, a regulação no uso em termos de quantidade. 

Recomenda-se a utilização de um banco de dados do Sistema de 

Armazenamento e Compilação de Dados referentes ao SAA, quando já 

disponível, como base para o controle de vazões demandadas pelos usuários, 

bem como a análise nas documentações de liberação para construção por 

parte da prefeitura, sendo instituído um objeto legal para embasar a 

regulação.  

Esta ação deverá ser realizada por profissional treinado para operar o 

sistema e, quando necessário para informações mais específicas, utilizar outros 

profissionais, a exemplo de engenheiros da própria empresa do ramo de 

saneamento, especialista em abastecimento de água, conhecedores no 

assunto. 

 O controle de consumos elevados de água tem caráter de execução 

emergencial, e deverá, após implementada, ser realizada initerruptamente no 
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horizonte do PMSB, sem previsão de custos adicionais, porque pode ser 

executada por algum funcionário do quadro atual da COMPESA. 

 

10.1.4.3 Resumo geral do Programa 

 

O Programa “Controle de Perdas e Estabilização” é composto por dois 

projetos e suas ações são institucionais e, com isso, dificilmente irão acontecer 

custos que não sejam com o quadro de funcionários já existente na COMPESA. 

O programa é formado por ações a serem realizadas é 

emergencialmente, mas que irão perdurar a curto, médio e longo prazos, ou 

seja, durante toda implantação do PMSB.  

 

10.2 Esgotamento Sanitário 

 

10.2.1 Programa 1 – Universalização dos serviços de esgotamento sanitário 

 

O programa “Universalização dos serviços de esgotamento sanitário” 

para o município de Orobó, com base na correção de problemas 

encontrados, se direciona a estruturar um Sistema de Esgotamento Sanitário 

com vistas a universalização. 

O sistema de esgotamento sanitário praticamente inexiste no município 

de Orobó, pois apenas a Comunidade Feira Nova, na zona rural, tem 

implantada um SES com rede coletora e transportadora e estação de 

tratamento de esgotos, e, o Bairro São José, na zona urbana, possui projeto 

com rede de coleta e transporte e ETE em fase de licenciamento ambiental. 

Em termos populacionais, apenas 5,27% da população é atendida por um SES, 

o que dá ênfase ao fato de a zona urbana, os dois distritos, a grande 

Comunidade Matinadas e a Vila Serra de Capoeira não fazerem adequada 

gestão de seus efluentes, com o agravante de, na zona urbana, grande parte 

do esgoto ser lançada na rede de drenagem de águas pluviais.  
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Esse é o Programa 1 do SES e engloba projetos de planejamento, 

construção de unidades físicas e ações de implementação de estudos e 

exigências de legislações ambientais e normas técnicas vigentes. 

 

10.2.1.1 Projeto 1 – Planejamento da rede de esgotamento sanitário 

 

Deverá ser realizado um estudo sobre a topografia dos perímetros 

urbanos da sede municipal, dos distritos de Chã do Rocha e Umburetama, da 

Comunidade Matinadas e da Vila Serra de Capoeira, contendo detalhes em 

planta georreferenciada, para posteriores elaborações dos projetos da rede 

de coleta e transporte e estações de tratamento de esgoto. Estas ações 

deverão ser realizadas, preferencialmente e respectivamente, por um 

topógrafo e um engenheiro sanitarista e/ou civil e deverão ser divididas em 

duas fases, que são os estudos prévios sobre a área mais adequada em termos 

técnicos, econômicos e ambientais e o projeto propriamente dito, 

considerando a projeção de crescimento da população e, 

consequentemente, da produção de esgoto. 

SES são constituídos de unidades físicas que exigem licenciamento 

ambiental junto à CPRH. 

O projeto do sistema de esgotamento sanitário para atender o restante 

da zona urbana tem custo estimado em R$ 150.000 (cento e cinquenta mil 

reais). Para os distritos de Chã do Rocha e Umburetama, da Comunidade 

Matinadas e da Vila Serra de Capoeira os custos são de, respectivamente, R$ 

35.000 (trinta e cinco mil reais), R$ 30.000 (trinta mil reais), R$ 60.000 (sessenta 

mil reais) e R$ 20.000 (vinte mil reais). Estes serviços possuem caráter de 

execução a curto prazo. 

 

10.2.1.2 Projeto 2 – Instalação de rede de esgotamento para 

universalização do sistema 

 

A instalação de rede de esgotamento é requeria para que atenda 100% 

da população da população urbana e aglomerados urbanos do município 
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de Orobó, e, com a constante expansão da zona urbana, ações deverão ser 

realizadas para manutenção deste índice de atendimento. 

A execução do projeto executivo deverá ser logo após sua conclusão 

e captação de recursos, devendo a prefeitura – titular dos serviços – proceder 

a contratação de empresa especializada para execução da aquisição dos 

materiais e obras. 

As instalações das redes de coleta e transporte de efluentes deverão ser 

divididas em inúmeras fases, dependendo do crescimento ou urbanização 

das áreas e, mesmo tendo caráter de execução a curto prazo, se estenderá 

em todo horizonte de implantação do PMSB, ou seja, a médio e longo prazos 

também, com custo estimado de, no mínimo, R$ 8.000.000 (oito milhões de 

reais) para a zona urbana, R$ 2.000.000 (dois milhões de reais) para 

Umburetama, R$ 2.200.000 (dois milhões e duzentos mil reais) para Matinadas, 

R$ 800.000 (oitocentos mil reais) para Chã do Rocha e R$ 1.000.000 (um milhão 

de reais) para Serra de Capoeira. 

 

10.2.1.3 Projeto 3 – Produção de efluente com padrão para lançamento 

ou reuso 

 

Como atualmente as águas servidas coletadas pelas galerias pluviais da 

cidade de Orobó e demais efluentes líquidos gerados nos distritos de Chã do 

Rocha, Umburetama e da Comunidade Matinadas são lançadas de forma 

bruta no meio ambiente ou destinadas a fossas negras, causando diversos 

problemas sociais, econômicos e ambientais, como os de saúde pública, é 

recomendável a instalação de estações de tratamento de esgoto (ETE) para 

que as águas servidas sejam tratadas e, posteriormente, reutilizadas, gerando 

benefícios econômicos, sociais e de saúde pública, ou lançadas em corpos 

receptores sem causar impacto significativo ao meio ambiente e a saúde da 

população. Neste caso, as ETE devem ser implantadas de forma a obter a 

máxima eficiência de remoção da carga poluidora que irá depender da 

destinação final a ser dada ao efluente.  
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De um modo geral, os efluentes tratados pelas ETE do município de 

Orobó deverão estar em conformidade com os parâmetros para lançamento 

em corpos receptores preconizados na legislação em vigor. Atualmente a 

legislação federal que estabelece os parâmetros para lançamento de 

efluentes em corpos receptores é a Resolução nº. 430 de 2011 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), ou seja, as características do 

efluente tratado precisa ficar em conformidade com os parâmetros desta.  

Para que este projeto seja executado é necessária a captação de 

recursos junto a órgãos fomentadores. 

O Projeto 3 é dividido em duas fases, captação de recursos e 

construção, como estes serviços tem caráter de execução a curto prazo, 

podendo se estender, em caso de dificuldades para acesso aos recursos, e 

tem custo estimado de R$ 1.000.000 (um milhão de reais) para a ETE da zona 

urbana e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para as quatro ETE dos quatro 

aglomerados urbanos trabalhados do Município de Orobó. 

 

10.2.1.4 Projeto 4 – Contínua ampliação da rede para universalização 

 

Garantida que coleta e transporte dos esgotos sanitários da zona 

urbana e aglomerados urbanos do município de Orobó atenda 100% da 

população, é necessário que esse índice seja sempre mantido. 

Sendo assim, estudos e projetos de ampliação deverão ser 

continuamente elaborados. Estas ações deverão ser realizadas, 

preferencialmente, por equipe composta por topógrafo e engenheiro 

sanitarista ou civil. 

A execução de cada projeto deverá ser logo após sua conclusão e 

captação de recursos, devendo a prefeitura e/ou a empresa titular dos 

serviços proceder à aquisição do material necessário e executar com o 

quadro de funcionários da Secretaria de Obras e Serviços Públicos ou 

contratar empresa para execução deste serviço. 
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A contínua ampliação da rede de coleta e transporte dos esgotos 

sanitários deverá ser dividida em inúmeras fases, dependendo do crescimento 

urbano ou do grau de urbanização de distritos e comunidade rurais, e, como 

tem caráter de execução a curto, médio e longo prazos, se estenderá por 

todo horizonte do PMSB, não havendo possibilidade de estimativa de custos. 

 

10.2.1.5 Resumo geral do Programa 1 

 

O Programa “Universalização dos serviços de esgotamento sanitário” é 

composto por quatro projetos, com ações e custos possíveis de serem 

estimados no valor total de R$ 16.300.000 (dezesseis milhões e trezentos mil 

reais), podendo o valor ser ampliado consideravelmente com os custos de 

algumas ações contínuas e projetos que requeiram profissionais fora do 

quadro da prefeitura, quando forem executados. 

O programa contém ações a serem realizadas emergencialmente, a 

curto, médio e longo prazos.  

 

10.2.2 Programa 2 – Melhorias das condições sanitárias e ambientais 

 

O Programa 2 é voltado para melhorias das condições sanitárias e 

ambientais do município de Orobó, com a finalidade de retificar os problemas 

encontrados e conferir mais salubridade ao meio em que a população está 

habitando. 

Esse programa do esgotamento sanitário engloba projetos de 

construção de unidades físicas e ações de implementação de estudos e 

exigências de legislações ambientais e normas técnicas vigentes. 

 

10.2.2.1 Projeto 1 – Sistema unifamiliar padronizado 

 

Como a zona urbana e maioria dos aglomerados urbanos do município 

de Orobó ainda não dispõem de sistemas de esgotamento sanitário que 

atenda à população, bem como faz o lançamento de esgotos em fossas 
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negras ou no sistema de drenagem pluvial, apresentando assim potencial 

causador de impactos negativos ao meio ambiente, é recomendável que a 

Prefeitura Municipal elabore e disponibilize projeto padrão um sistema 

alternativo para o tratamento unifamiliar dos esgotos domésticos, para as 

construções realizadas antes da execução do sistema público de 

esgotamento sanitário, inicialmente na zona urbana, nos distritos Chã do 

Rocha e Umburetama e na Comunidade Matinadas.  

O projeto deverá ser elaborado por engenheiro sanitarista, ambiental 

ou civil segundo critérios técnicos preconizados na NBR 7229 de 1993, NBR 

13969 de 1997 e NBR 12209 de 2011. 

O sistema de tratamento de esgotos unifamiliar deverá ter a fase de 

elaboração do projeto e sua posterior disponibilização pela Prefeitura 

Municipal, com caráter de execução emergencial, tendo custo estimado em 

R$ 10.000 (dez mil reais). 

 

10.2.2.2 Projeto 2 – Condicionantes para loteamentos ou novas 

construções 

 

O Sistema de Esgotamento Sanitário deverá ser todo adequado às 

normas técnicas e exigências legais, o que deve ser aplicado à realidade 

individual de cada domicílio.  

Deverá ser criada e implantada uma forma legal a exigência da pré-

instalação de trechos de rede de esgotamento nos novos loteamentos e 

tubulação nas novas residências para ligações futuras na rede coletora de 

esgotamento sanitário a ser instalada no município. Esta ação deverá ser 

realizada por profissionais da prefeitura, do setor administrativo e/ou jurídico.  

A ação que visa exigir que os domicílios se adequem ao novo SES tem 

caráter de execução emergencial, perdurando a curto, médio e longo 

prazos, sem provisão de custos adicionais, já que pode ser realizada por 

profissionais do atual quadro de funcionários. 
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10.2.2.3 Projeto 3 – Sistema de vigilância da qualidade dos corpos 

receptores 

 

Como o município de Orobó não possui um Sistema de Esgotamento 

Sanitário eficaz, logicamente ainda não existe uma vigilância periódica da 

qualidade da água dos corpos receptores de esgoto bruto. 

Deverá ser implementado um sistema de vigilância periódica da 

qualidade da água em corpos receptores, com projeto e instalação. Estas 

ações deverão ser realizadas, preferencialmente, por profissionais 

especializados na área de saneamento e recursos hídricos. 

A execução do projeto deverá ser logo após sua conclusão, devendo 

a prefeitura proceder à aquisição do material necessário para montagem de 

um laboratório e executar com o quadro de funcionários da Infraestrutura ou, 

em último caso, contratar empresa especializada para realização deste 

serviço. Também poderão ser firmadas parcerias com instituições de ensino 

superior que desenvolvam atividades de ensino, pesquisa e extensão na área 

de saneamento e recursos hídricos. 

A implementação do sistema de vigilância de corpos receptores deverá 

ser dividida em duas fases, que são o projeto e a instalação. Como tem 

caráter de execução emergencial, deverá ter a execução em todo horizonte 

de implantação do PMSB, não havendo possibilidade de estimativa de custos. 

 

10.2.2.4 Projeto 4 – Sistema de armazenamento e compilação de dados 

 

Por só haver um SES na Comunidade Feira Nova em Orobó, logicamente 

ainda não existe acompanhamento permanente de atividades de 

esgotamento, com armazenamento de dados e produção de informações 

de forma sistematizada, o que incapacita a realização de ações necessárias 

e diminui a eficiência de alguns serviços, devendo-se, assim, haver uma 

sistematização desta natureza. 
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É recomendável que seja implementado um sistema de 

armazenamento e compilação de dados, esquematização hidráulica e 

monitoramento das condições da coleta, transporte, tratamento e 

destinação final dos esgotos sanitários do Município de Orobó. Neste caso o 

sistema de armazenamento e compilação de dados deverá ser precedido de 

um projeto e instalação. Estas ações deverão ser realizadas, 

preferencialmente, por um engenheiro sanitarista e um técnico ou 

programador de informática. 

A execução do projeto deverá ser logo após sua conclusão, devendo 

a prefeitura ou a empresa titular dos serviços proceder com a aquisição do 

material necessário para montagem e executar com o quadro de funcionários 

ou contratar empresa especializada para execução deste serviço. 

A implementação do sistema de armazenamento e compilação de 

dados deverá ser dividida em duas fases, que são o projeto e a instalação. 

Tendo a primeira ação caráter de execução emergencial, a segunda poderá 

se estender a curto prazo, com custo estimado de R$ 8.000,00 (sete mil reais). 

 

10.2.2.5 Projeto 5 – Planejamento de cobrança pelo esgotamento 

sanitário 

 

Em Orobó, que conta apenas com um SES na Comunidade Feira Nova, 

ainda não existem cobranças pelas pequenas ações realizadas pela 

municipalidade nesse sentido, o que é impraticável hoje e será mais ainda 

quando o sistema, que ainda é novo, estiver requerendo, além da operação, 

manutenção, pois é um conjunto de serviços que necessitam de elevados 

custos, em termos de mão de obra e equipamentos/insumos, necessitando ser 

cobrado. A PNSB, uma Lei Federal, coloca que os titulares pelos serviços 

devem realizar a cobrança e os usuários devem pagar por estes. 

É recomendável que seja projetado um sistema de cobrança pelo 

esgotamento sanitário. Esta ação deverá ser realizada, preferencialmente, 

por equipe multidisciplinar formada por administrador, assistente social, 
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economista, contador e engenheiro sanitarista. Neste sistema deverão ser 

instituídos critérios como o de “tarifa social”, de acordo com condições 

socioeconômicas de cada habitação. 

O projeto deverá ser elaborado pelo pessoal do quadro de funcionários 

da prefeitura e/ou da própria empresa do ramo de saneamento, especialista 

em esgotamento sanitário, que, no ato, eventualmente for titular pelos 

serviços, conhecedores no assunto, ou ainda com a contratação 

extraordinária do que for necessário.  

A implementação do sistema de cobrança pelo esgotamento sanitário 

do município de Orobó tem caráter de execução emergencial, haja vista que 

já existe um SES em operação, não havendo possibilidade de estimativa de 

custos. 

 

10.2.2.6 Projeto 6 – Avaliação e divulgação de desempenho do SES 

 

A titular dos serviços de esgotamento sanitário do município de Orobó 

deverá realizar todos os serviços, mas se não forem feitas avaliações 

periódicas e contínuas de desempenho da operacionalização do sistema, 

este deverá apresentar problemas como ocorre atualmente ou chegar a 

patamares de insustentabilidade. 

É recomendável a utilização do banco de dados do Sistema de 

Armazenamento e Compilação de Dados, referentes ao SES, para medição e 

posterior divulgação do desempenho do sistema. Esta ação deverá ser 

realizada por profissional treinado para operar o sistema, pela assessoria de 

comunicação da prefeitura e, quando necessário, utilizar outros profissionais 

para eventuais dúvidas. 

O sistema de medição e divulgação de desempenho do SES tem 

caráter de execução emergencial, perdurando a curto, médio e longo 

prazos, e deverá ser executado ininterruptamente, sem previsão de custos 

adicionais, pois pode ser operado por profissional do atual quadro de 

funcionários da Prefeitura Municipal. 
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10.2.2.7 Projeto 7 – Implantação de cobrança pelo esgotamento sanitário 

 

A administração dos serviços de esgotamento sanitário do município de 

terá a responsabilidade de trabalhar coma cobrança aos usuários, para 

manutenção da sustentabilidade da operação e atendimento a PNSB. 

Deverá ser implantado o sistema de cobrança pelos serviços de 

esgotamento sanitário prestado pela titular no município. A implantação do 

projeto deverá ser realizada pelo pessoal do quadro de funcionários da 

Prefeitura e/ou da empresa titular dos serviços, desde que treinado, com a 

contratação extraordinária do que for necessário. 

O sistema de cobrança pelos serviços de esgotamento sanitário tem 

caráter de execução a curto prazo, porém não existe possibilidade de 

estimativa de custos. 

 

10.2.2.8 Resumo geral do Programa 2 

 

O Programa “Melhoria das condições sanitárias e ambientais” é 

composto por sete projetos, com ações e custos possíveis de serem estimados 

no valor total de R$ 18.000 (dezoito mil reais), podendo o valor ser ampliado 

consideravelmente com os custos de algumas ações contínuas e projetos que 

requeiram profissionais fora do quadro da prefeitura, quando forem 

executados. 

O programa contém ações a serem realizadas emergencialmente, a 

curto, médio e longo prazos. 

 

10.2.3 Programa 3 – Monitoramento de variações de contribuições, carências 

e potencialidades 

 

O Sistema de Esgotamento Sanitário terá, assim como outros serviços, a 

coleta e o transporte realizado de forma profissional, e isso exigirá 

acompanhamento sistêmico. 
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Deverá ser utilizado o banco de dados do Sistema de Armazenamento 

e Compilação de Dados, referente ao SES, quando já disponível, também 

para monitoramento nas variações de contribuições, análise de carências e 

potencialidades do sistema. Esta ação deverá ser realizada por profissional 

treinado para operar o sistema e, quando necessário para informações mais 

específicas, consultar outros profissionais (engenheiros). 

A ação de monitoramento do SES tem caráter de execução 

emergencial, perdurando a curto, médio e longo prazos, e deverá ser 

executada initerruptamente, sem previsão de custos adicionais, porque pode 

ser operado por profissional do atual quadro de funcionários da Prefeitura 

Municipal de Orobó. 

 

8.2.3.1 Projeto 1 – Orientação para a correta utilização de fossas séptica 

 

O Sistema de Esgotamento Sanitário visará garantir atendimento a toda 

à zona urbana do município de Orobó. Porém, como não é possível nem 

viável sua implantação na zona rural mais dispersa, nem desativar sistemas 

que funcionam normalmente, alternativas como fossas sépticas ainda serão 

utilizadas, sendo esta a mais viável entre os sistemas unifamiliares, muitas vezes 

sem nenhuma instrução e inspeção, devendo assim haver um trabalho 

específico neste sentido.  

Deverá ser realizado um trabalho de orientação e conscientização 

sobre a utilização racional de fossas sépticas e sistemas unifamiliares de 

tratamento de esgotos domésticos, tanto dos que estão em atividade quanto 

de novos sistemas a serem implantados, para que se mantenha um 

funcionamento adequado e não causem degradação ambiental e 

problemas de saúde pública.  

Na implantação dos novos sistemas de esgotamento sanitário 

unifamiliar na zona rural, é recomendável que a Prefeitura municipal 

disponibilize para o público alvo um projeto de fossa séptica seguido por valas 

de infiltração, elaborado segundo critérios técnicos das NBR 7229 de 1993, NBR 
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13969 de 1997 e profissional especializado (engenheiros sanitaristas, 

ambientais ou civis). 

Já as ações que objetivem a orientação e conscientização sobre a 

utilização racional de fossas sépticas e sistemas unifamiliares de tratamento de 

esgotos domésticos deverão ser realizadas por profissional especializado em 

operação de sistemas de tratamento de esgotos ou pessoa treinada para tal 

finalidade. 

Poderá ser disponibilizado o projeto de sistema unifamiliar de tratamento 

ou feita a elaboração de um projeto de fossa séptica seguida por valas de 

infiltração, para implantação nas residências da zona rural, com caráter de 

execução emergencial e custo estimado em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

A ação de orientação para correta utilização de fossas sépticas, por sua 

vez, também tem caráter de execução emergencial, mas deverá perdurar a 

curto, médio e longo prazos, devendo ser realizada initerruptamente, sem 

previsão de custos adicionais, porque pode ser operado por alguém do atual 

quadro de funcionários da Prefeitura de Orobó. 

 

 

8.2.3.2 Projeto 2 – Controle de falhas 

 

Um Sistema de Esgotamento Sanitário tem custos elevados e 

importância extrema em termos socioambientais e, consequentemente, não 

permite trabalhar com falhas, exigindo assim um controle de eventuais 

problemas. 

Com isso, deverá ser utilizado o banco de dados do Sistema de 

Armazenamento e Compilação de Dados, referentes ao SES, quando já 

disponível, como base para controle de eventuais pontos e tipos de falhas, 

com análise detalhada de prejuízos para o sistema. Esta ação deverá ser 

realizada por profissional treinado para operar o sistema e, quando necessário 

para informações mais específicas, utilizar outros profissionais (engenheiros 

especialistas da própria empresa do ramo de saneamento, especialistas em 

esgotamento sanitário). 
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 A ação de controle de falhas do SES tem caráter de execução 

emergencial, perdurando a curto, médio e longo prazos, e é sem previsão de 

custos adicionais, porque pode ser operado por profissional do atual quadro 

de funcionários da Prefeitura Municipal de Orobó. 

 

8.2.3.3 Resumo geral dos Programa 3 

 

O Programa 3 é composto por dois projetos, com ações e custos 

possíveis de serem estimados no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

devendo ser majorado consideravelmente com os custos de ações contínuas 

e projetos que requeiram profissionais fora do quadro da prefeitura, quando 

forem executados. 

O programa contém ações a serem realizadas emergencialmente, a 

curto, médio e longo prazos, e deverá ser executado por completo no 

horizonte de implantação do PMSB.  

 

10.3 Sistema de drenagem e manejo de águas pluviais 

 

10.3.1 Programa 1 – Universalização da drenagem pluvial 

 

O Programa “Universalização da drenagem pluvial” do município de 

Orobó terá por finalidades atender toda a zona urbana e aglomerados 

urbanos com infraestrutura de drenagem e manejo de águas pluviais de forma 

a solucionar possíveis problemas sociais, econômicos e ambientais 

relacionados às enchentes, inundações, alagamentos de áreas específicas e 

deslizamentos, e minimizar impactos ambientais relacionados à erosão e 

transporte superficial de poluentes e a poluição hídrica, ocasionada pela falta 

de gerenciamento da drenagem das águas pluviais urbanas.   

Esse Programa engloba projetos e ações com medidas estruturais e não-

estruturais para o manejo e drenagem de águas pluviais do município de 

Orobó. 
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10.3.1.1 Projeto 1 – Pavimentação e estruturas de drenagem pluviais da 

zona urbana e aglomerados urbanos do município 

 

O município de Orobó busca ter sua zona urbana e aglomerados 

urbanos com pavimentação e drenagem em 100% de seus logradouros e 

espaços públicos, porém com a constante expansão destas áreas, o índice 

de atendimento não está próximo à totalidade, com ruas já existentes e outras 

projetadas que não contam com essas obras de infraestrutura e saneamento 

básico. 

É recomendável que ações de estudos e projetos de ampliação dos 

calçamentos de ruas, pavimentação vias públicas e estruturas hidráulicas da 

drenagem (sarjetas, bocas-de-lobo, galerias) de águas pluviais sejam 

constante e periodicamente executadas. Os projetos das estruturas 

hidráulicas de drenagem deverão ser elaborados segundo critérios técnicos e 

preferencialmente, por engenheiros sanitaristas, ambientais ou civis. 

A execução de cada projeto deverá ser logo após sua conclusão e 

captação de recursos, devendo a prefeitura proceder a aquisição do 

material necessário e executar com o quadro de funcionários da Secretaria 

de Obras e Serviços Públicos ou contratar empresa especializada para 

execução destes serviços. 

As contínuas execuções destas ações deverão ser divididas em 

inúmeras fases, dependendo do crescimento urbano, e tendo caráter de 

execução emergencial, a curto, médio e longo prazos, não existe 

possibilidade de estimativa de custos. 

 

10.3.1.2 Projeto 2 – Combate ao lançamento de esgoto sanitário no 

sistema de drenagem 

 

Como grande parte da zona urbana de Orobó não tem rede coletora 

de esgoto sanitário e a municipalidade não faz fiscalização, a população 

costuma ligar o ramal de esgoto nas galerias de águas pluviais ou nos canais 
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naturais de drenagem do município. Este problema deverá ser solucionado 

com a implantação do sistema de esgotamento sanitário, proibido por 

dispositivos legais e constante fiscalização.  

Serão necessárias ações de conscientização ambiental da população 

para que esta possa compreender a importância da preservação ambiental 

e desenvolver ações sustentáveis de destinação das águas pluviais e 

residuárias geradas nas residências ou empreendimentos comerciais. 

Este projeto deverá ser realizado a curto prazo, sem previsão de custos 

adicionais. 

 

10.3.1.3 Projeto 3 – Manutenção de dispositivos de drenagem 

 

Os longos períodos de estiagem, transporte de sedimento, falhas no 

sistema de manejo e resíduos sólidos e limpeza pública, são alguns fatores 

responsáveis pelo entupimento ou obstrução dos dispositivos hidráulicos dos 

sistemas de drenagem urbanas, que podem ocasionar alagamentos ou 

inundações urbanas em áreas planas, ou deslizamentos pelo escoamento 

inadequado em áreas de aclives acentuados.  

É recomendável que, nos períodos de estiagem, a prefeitura municipal 

de Orobó execute ações de desobstrução de bocas-de-lobo, galerias de 

águas pluviais e faça dragagem nas vias drenagem urbana do município que 

tenham acúmulo de sedimentos.  

Este projeto é de contínua execução com início de caráter 

emergencial, a curto, médio e longo prazos, não havendo possibilidade de 

estimativa de custos, pois estes serviços devem ser executados pelo quadro 

de funcionários da limpeza urbana. 

 

10.3.1.4 Projeto 4 – Prevenção e controle das Inundações e deslizamentos 

 

Para que problemas com inundações sejam controlados é 

recomendável que a prefeitura municipal de Orobó desenvolva as seguintes 
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ações: restrinja novas construções nos locais onde existam córregos 

canalizados ou em encostas; elabore e execute projetos, visando à 

minimização de inundações e de deslizamentos nas áreas de alto risco; 

observe o controle da vazão de escoamento na rede de drenagem; faça a 

recomposição de áreas de preservação permanente ao longo dos cursos 

d’água; faça a contenção de encostas com prioridade a revestimento 

natural (solo e vegetação); e refloreste as margens dos rios e corpos d’águas 

integrantes do sistema de drenagem urbana. 

Estas ações que são de contínua execução, têm caráter de início 

emergencial e prosseguimento a curto, médio e longo prazos, mas não tem 

custos possíveis de serem estimados. 

 

10.3.1.5 Projeto 5 – Sistema de retenção para reuso de águas pluviais 

 

Visando minimizar o aumento das vazões máximas dos escoamentos 

das águas pluviais nos períodos de precipitações de grandes intensidades ou 

longas durações, na zona urbana e aglomerados urbanos do município de 

Orobó, é recomendável a execução das seguintes ações: 

 Elaboração de projeto e implantação de sistema de retenção de 

águas pluviais para serem utilizadas (para fins potáveis e não potáveis) 

nas áreas públicas urbanas, com prioridade para áreas que ofereçam 

maior risco, com utilização de reservatórios de retenção de águas 

pluviais; 

 Incentivo e orientação para implantações de pequenos 

reservatórios unifamiliares objetivando o reuso das águas da chuva em 

todo município. 

 

Os projetos dos reservatórios de armazenamento e reuso de águas 

pluviais deverão ser elaborados por profissionais qualificados, como 

engenheiros sanitaristas e civis.  
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Estas ações têm caráter de execução a curto, médio e longo prazos, e, 

podendo ser realizadas por profissionais integrantes do quadro da Prefeitura 

Municipal, não tem estimativa de custos. 

 

10.3.1.6 Projeto 6 – Sistema de infiltração retenção das águas pluviais 

 

Visando evitar o aumento de vazões máximas de escoamento 

superficial resultante do crescimento urbano e impermeabilização do solo, é 

recomendável que sejam elaborados e executados projetos de drenagem na 

fonte com sistema de infiltração de águas pluviais nas áreas urbanas, através 

de tecnologias como pavimentação permeável, valas de infiltração, planos 

de infiltração e poços de infiltração. Essas tecnologias deverão ser 

implantadas sempre que necessário.  

Os pavimentos permeáveis são recomendados para ás áreas de 

parques e estacionamentos públicos. As valas de infiltração são 

recomendáveis para serem instaladas em canteiros de vias públicas. Os poços 

e planos de infiltração poderão ser implantados em parques e edificações 

públicos ou por particulares em seus empreendimentos ou residências.  

Os projetos com essas ações deverão ser elaborados segundo critérios 

de engenharia hidráulica, preconizados nas literaturas científicas e normas 

técnicas, por profissionais qualificados (engenheiros sanitaristas, ambientais ou 

civis).   

Estas ações deverão ter execução em caráter de execução a curto, 

médio e longo prazos, não havendo possibilidade de estimativa de custos, por 

depender de fatores imprevisíveis como expansão urbana e disponibilidade 

de pessoal qualificado no quadro da Prefeitura Municipal. 

 

10.3.1.7 Projeto 7 – Sistema de armazenamento e compilação de dados 

 

O Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais de Orobó necessita 

de modernização e logicamente ainda não existe realização de suas 
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atividades, armazenamento de dados e produção de informações de forma 

sistematizada, o que dificulta a realização de ações necessárias e diminui a 

eficiência de alguns serviços, devendo-se, assim, haver uma sistematização 

deste. 

Deverá ser implementado um sistema de armazenamento e 

compilação de dados, esquematização hidráulica e monitoramento das 

condições do sistema de coleta, transporte e amortecimento de vazões, 

condições operacionais e de manutenção dos dispositivos hidráulicos do 

Sistema de Drenagem de Águas Pluviais, com projeto e instalação. Estas ações 

deverão ser realizadas, preferencialmente, por um engenheiro sanitarista e um 

técnico ou programador de informática. 

A execução do projeto deverá ser logo após sua conclusão, devendo 

a prefeitura proceder à aquisição do material necessário para montagem e 

executar com o quadro de funcionários ou, em último caso, contratar 

empresa para execução deste serviço. 

A implementação do sistema de armazenamento e compilação de 

dados deverá ser dividida em duas fases, que são o projeto e a instalação, 

com caráter de execução emergencial, com custo estimado de R$ 7.000,00 

(sete mil reais). 

 

10.3.1.8 Projeto 8 – Avaliação e divulgação de desempenho do SDMAP 

 

A administração do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

deverá realizar todos os serviços sob responsabilidade da prefeitura, mas se 

não forem feitos acompanhamento e medições de desempenho da 

operacionalização do sistema, o mesmo poderá apresentar problemas como 

ocorre atualmente. 

Deverá ser utilizado o banco de dados do Sistema de Armazenamento 

e Compilação de Dados, referentes ao SDMAP, propositalmente para 

alimentação e posterior medição e divulgação do desempenho do sistema. 

Esta ação deverá ser realizada por profissional treinado para operar o sistema, 
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pela assessoria de comunicação da prefeitura e, quando necessário, utilizar 

outros profissionais para eventuais dúvidas. 

O sistema de medição e divulgação de desempenho do SDMAP tem 

caráter de execução emergencial, perdurando a curto, médio e longo 

prazos, e deverá ser executado ininterruptamente. Este não tem previsão de 

custos adicionais, tendo em vista que pode ser operado por profissional do 

atual quadro de funcionários da Prefeitura de Orobó. 

 

10.3.1.9 Resumo geral do Programa 

 

Este Programa, que tem ações de caráter emergencial, curto, médio e 

longos prazos, só possui estimado o custo de R$ 7.000 (sete mil reais), pois os 

demais custos só poderão ser contabilizados no momento da realização das 

ações. 

 

10.4 Sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

 

10.4.1 Programa 1 – Áreas urbanizadas limpa 

 

O Programa “Áreas urbanizadas limpas”, como o próprio nome sugere, 

se direciona a corrigir as falhas diagnosticadas nos serviços de limpeza urbana 

ou os problemas decorrentes destas. 

Este Programa indispensável e inadiável engloba 4 (quatro) projetos 

considerados de simples implantação, pois não necessitam de recursos altos, 

se comparando a outros, porém salienta-se que a manutenção, já que este 

continuamente exigirá, no horizonte do PMSB pode torná-lo caro.  

 

10.4.1.1 Projeto 1 – Padronização do serviço de varrição 

 

O serviço de varrição no município de Orobó possui, atualmente, 

algumas falhas de caráter operacional, que não condizem com o que se 
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considera padrão adequado em busca de eficiência e controle de poluição, 

e de gestão, que abrem espaço para problemas jurídicos baseados, 

principalmente, no não cumprimento de normas regulamentadoras da 

segurança de trabalho. 

A padronização do serviço de varrição é sintetizada na correção das 

falhas, na potencialização para integração com demais serviços, bem como 

extensão para zona rural, e no resguardo jurídico. 

A ação de capacitação do pessoal envolvido direta e indiretamente 

na varrição se dará com a organização e realização de evento educativo 

onde serão apresentados os conhecimentos essenciais e indispensáveis sobre 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, segurança do trabalho aplicada 

as atividades de varrição – uso de EPI e EPC, ergonomia e doenças 

ocupacionais – e educação ambiental. Esta deverá contemplar momentos 

de exposição teórica e prática, bem como experimentais, sendo preferível a 

realização em grupo formados por todo pessoal para que se tenha mais 

organização, melhor aproveitamento e baixo custo logístico, permitindo 

controle do instrutor, a melhor troca de experiências e conhecimentos e 

facilidades de transporte, alimentação e acomodação do pessoal. Incluindo 

deslocamentos, alimentação e material de consumo, estima-se que um 

evento deste custará R$ 1.500 (mil e quinhentos reais).  

Segunda etapa de implantação do projeto se caracteriza pela 

aquisição de ferramentas – vassouras, pás e coletores móveis – necessárias 

para realização dos serviços, bem como dos EPI exigidos – uniformes, botas, 

luvas, chapéus, máscaras, óculos e protetores solares – para atendimento à 

norma técnica. Os uniformes deverão, além de seguir exigências técnicas, ser 

padronizados e com a logomarca do Governo Municipal. Estima-se R$ 19.500 

(dezenove mil e quinhentos reais) como custo da ação.  

O serviço de varrição não será interrompido enquanto este projeto não 

for executado, porém deverá haver um marco para o início da execução da 

varrição (última ação) segundo padrão instruído por normas técnicas. Estima-

se, com base no número atual de garis e no salário mínimo vigente, um custo 
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de R$ 365.430 (trezentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais) por 

ano e R$ 7.308.600 (sete milhões, trezentos e oito mil e seiscentos reais) no 

horizonte do PMSB. 

Não há complexidade neste projeto e, assim, será tratado como 

“projeto executivo” o plano de curso elaborado pelo instrutor, a planilha de 

composição de custos unitários com base em preços vigentes e a 

organização do evento de início dos serviços.  

Este projeto deverá ser implementado em caráter emergencial, em três 

fases, podendo ser as duas primeiras paralelamente e a última em seguida, 

por pessoal designado pela Prefeitura Municipal, seja integrante do quadro 

técnico permanente, contratado para prestação de serviço ou voluntário. 

Portanto, R$ 7.329.600 (sete milhões, trezentos e vinte e nove mil e 

seiscentos reais) é o custo estimado para este projeto, valor que será 

reajustado com o tempo. 

 

10.4.1.2 Projeto 2 – Padronização dos serviços de capina, roçada e 

limpeza de meios fios e terrenos baldios 

 

As atividades de capina, roçada e limpeza de meios fios e terrenos 

baldios no município de Orobó também possuem, atualmente, falhas de 

caráter operacional, que não condizem com o que se considera padrão 

adequado em busca de eficiência e controle de poluição, e de gestão, que 

abrem espaço para problemas jurídicos baseados, principalmente, no não 

cumprimento de normas regulamentadoras da segurança de trabalho. 

A padronização dos serviços é sintetizada na correção das falhas, na 

potencialização para integração com demais serviços, bem como extensão 

para zona rural, e no resguardo jurídico. 

A ação de capacitação do pessoal envolvido direta e indiretamente 

nas atividades se dará com a organização e realização de evento educativo 

onde serão apresentados os conhecimentos essenciais e indispensáveis sobre 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, segurança do trabalho aplicada 
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as atividades de capina, roçada e limpeza de meios fios e terrenos baldios – 

uso de EPI e EPC, ergonomia e doenças ocupacionais – e educação 

ambiental. Esta deverá contemplar momentos de exposição teórica e prática, 

bem como experimentais, sendo preferível a realização em grupo único para 

que se tenha baixo custo logístico, já que o número de pessoas envolvidas é 

reduzido e fornece facilidades de transporte, alimentação e acomodação, 

permitindo, também, controle do instrutor, a troca de experiências e 

conhecimentos e melhor aproveitamento. Estima-se que este evento custará 

R$ 1.000, incluindo deslocamentos, alimentação e material de consumo. 

A segunda etapa de implantação do projeto se caracteriza pela 

aquisição de ferramentas – enxadas, pás, vassouras metálicas, facões e carros 

de mão – necessárias para realização dos serviços, bem como dos EPI exigidos 

– uniformes, botas, luvas, chapéus, máscaras, óculos e protetores solares – 

para atendimento à norma técnica. Os uniformes deverão, além de seguir 

exigências técnicas, ser padronizados e com a logomarca do Governo 

Municipal. Estima-se R$ 5.200 (cinco mil e duzentos reais) como custo para 

ação.  

As atividades de capina e roçada não serão interrompidas enquanto 

este projeto não for executado, porém deverá haver um marco para o início 

da execução segundo padrão instruído por normas técnicas. Estima-se, com 

base no número atual de capinadores e roçadores e no salário mínimo 

vigente, um custo de R$ 97.448 (noventa e sete mil, quatrocentos quarenta e 

oito reais) por ano e R$ 1.948.960 (um milhão, novecentos e quarenta e oito 

mil, novecentos e sessenta reais) no horizonte do PMSB. 

Não havendo complicação, será tratado como “projeto executivo” o 

plano de curso elaborado pelo instrutor, a planilha de composição de custos 

unitários com base em preços vigentes e a organização do evento de início 

dos serviços.  

Assim sendo, este projeto deverá ser implementado em caráter 

emergencial, em três fases, podendo ser as duas primeiras paralelamente e a 

última em seguida, por pessoal designado pela Prefeitura Municipal, seja 
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integrante do quadro técnico permanente, contratado para prestação de 

serviço ou voluntário. 

Portanto, R$ 1.955.160 (um milhão, novecentos e cinquenta e cinco mil, 

cento e sessenta reais) é o custo estimado para este projeto. 

 

10.4.1.3 Projeto 3 – Padronização do serviço de poda de árvores 

 

O serviço de poda de árvores no município de Orobó possui falhas de 

caráter operacional, diferindo do que se considera padrão adequado em 

busca de eficiência, e de gestão, que abrem espaço para problemas jurídicos 

baseados, sobretudo, no não cumprimento de normas regulamentadoras da 

segurança de trabalho. 

A padronização do serviço de poda de árvores é sintetizada na 

correção das falhas, na potencialização para integração com demais 

serviços, bem como extensão para zona rural, e no resguardo jurídico. 

A ação de capacitação do pessoal envolvido – supervisores e 

executores – na poda de árvores se dará com a organização e realização de 

evento educativo onde serão apresentados os conhecimentos essenciais e 

indispensáveis sobre limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, segurança 

do trabalho aplicada as atividades de poda de árvores – uso de EPI e EPC, 

ergonomia e doenças ocupacionais – e educação ambiental. Esta deverá 

contemplar momentos de exposição teórica e prática, bem como 

experimentais, sendo a realização em grupo para que se tenha baixo custo 

logístico, já que o número de pessoas envolvidas é reduzido e fornece 

facilidades de transporte, alimentação e acomodação, permitindo, também, 

controle do instrutor, a troca de experiências e conhecimentos e melhor 

aproveitamento. Estima-se que um evento central custará R$ 500 (quinhentos 

reais), incluindo deslocamentos, alimentação e material de consumo. 

A etapa número 2 de implantação do projeto se caracteriza pela 

aquisição de ferramentas – tesouras para jardinagem, aparadores e serras – 

necessárias para realização dos serviços, bem como dos EPI exigidos – 
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uniformes, botas, luvas, chapéus, máscaras, óculos e protetores solares – para 

atendimento à norma técnica. Os uniformes deverão, além de seguir 

exigências técnicas, ser padronizados e com a logomarca do Governo 

Municipal. Estima-se R$ 1.300 (mil e trezentos reais) como custo da ação. 

A poda de árvores não será interrompida enquanto este projeto não for 

executado, porém deverá haver um marco para o início da execução do 

serviço segundo padrão instruído por normas técnicas. Estima-se, com base 

no número atual de capinadores e roçadores e no salário mínimo vigente, um 

custo de R$ 24.362 (vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais) por ano 

e R$ 487.240 (quatrocentos e oitenta e sete mil, duzentos e quarenta reais) no 

horizonte do PMSB.  

Por não haver complexidade, será tratado como “projeto executivo” o 

plano de curso elaborado pelo instrutor, a planilha de composição de custos 

unitários com base em preços vigentes e a organização do evento de início 

dos serviços.  

Logo, este projeto deverá ser implementado em caráter emergencial, 

em três fases, podendo ser as duas primeiras paralelamente e a última em 

seguida, por pessoal designado pela Prefeitura Municipal, seja integrante do 

quadro técnico permanente, contratado para prestação de serviço ou 

voluntário. 

Portanto, R$ 489.040 (quatrocentos e oitenta e nove mil e quarenta reais) 

é o custo estimado para este projeto. 

 

10.4.1.4 Resumo geral do Programa 1 

 

O Programa 1 terá sua implantação em caráter emergencial, porém 

ações orçadas se desenvolverão durante o horizonte de implantação do 

PMSB. 

O custo estimado total deste programe é de R$ 9.773.800 (nove milhões, 

setecentos e setenta e três mil e oitocentos reais). 
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10.4.2 Programa 2 – Sensibilização ambiental e comunicação e valorização 

social 

 

O Programa “Sensibilização ambiental e comunicação e valorização 

social”, como indica o próprio título, consiste na instrução da população e 

formação de agentes multiplicadores de conhecimentos e boas práticas 

sobre o comportamento harmônico com o meio ambiente e na promoção da 

participação de todos os extratos da sociedade para o conserto de falhas 

diagnosticadas na gestão de resíduos sólidos que tem participação negativa 

dos geradores de resíduos. 

Este programa deverá ser implantado seguindo todas as exigências 

legais, logicamente, baseando-se na Estratégia Nacional de Educação 

Ambiental e Comunicação Social na Gestão de Resíduos Sólidos (Educares), 

do Ministério do Meio Ambiente (MMA), por ser uma ferramenta central de 

apoio à implantação da PNRS e, assim, ter o caráter público-democrático na 

troca permanente de práticas eficientes justificadas com a apresentação de 

excelentes resultados, e na Agenda Ambiental na Administração Pública 

(A3P), também do MMA, que estimula os órgãos públicos a implantarem 

práticas sustentáveis em suas gestões. 

O Programa 2 é indispensável para implantar qualquer projeto voltado 

ao saneamento e improrrogável pelo tempo de implantação de programas 

que da educação dependem, engloba 3 três projetos considerados de 

simples implantação, pois não necessitam de recursos altos, se comparando 

a outros, pois a manutenção, já que este continuamente exigirá, no horizonte 

do PIGIRS, certamente, terá o trabalho voluntário.  

 

10.4.2.1 Projeto 1 – Educação ambiental para gestão de resíduos 

 

A gestão adequada dos resíduos sólidos deve se iniciar nas residências, 

ou seja, os próprios geradores devem ter suas responsabilidades sobre práticas 

corretas de manejo de resíduos, evitando problemas operacionais do serviço 
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público e, consequentemente, danos ambientais, socioeconômicos e de 

saúde pública.  

É de significativa importância a implantação de programas de 

educação ambiental com ações direcionadas para que a população faça o 

manejo adequado dos resíduos sólidos. Com isso, deverão ser realizados 

trabalhos de orientação e conscientização sobre a redução da geração, as 

formas de reutilização e sobre reciclagem, bem como sobre os serviços 

fornecidos pela Prefeitura Municipal, a respeito de coleta, tratamento e 

destinação final.  

Para que as ações de um programa desta natureza sejam realizadas, 

fazem necessário que tanto a prefeitura municipal quanto o CONIAPE 

elaborem e executem um projeto de Educação Ambiental direcionado para 

habitantes do município e da região, pois populações flutuantes também tem 

influência nos resultados do sistema. Este projeto deverá ter um plano de mídia 

considerado eficaz em mobilização social e acessível a todos extratos 

populacionais.  

A elaboração e execução do projeto de educação ambiental 

objetivando a gestão racional dos resíduos sólidos deverá ser de caráter 

emergencial. Para elaboração do projeto o custo estimado é de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), quanto a sua execução, os custos dependerão das ações 

projetadas. 

 

10.4.2.2 Projeto 2 – Valorização social 

 

A valorização social é ferramenta fundamental em qualquer esfera, 

sobretudo, da administração pública, não sendo diferente quando se trata de 

pessoas envolvidas com o manejo de resíduos sólidos. Catadores de resíduos 

devem ser removidos de suas atividades informais e altamente nocivas em 

lixões e acobertados socioeconomicamente com formalização de trabalho. 

Deverá ser montada, pela prefeitura municipal, com apoio de 

instituições como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
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(SEBRAE), uma associação de catadores de resíduos recicláveis no município 

de Orobó. Para isto, a ação inicial será de mobilização dos catadores, que 

deverá ser realizada pelos profissionais da Secretaria de Assistência Social do 

município, com vistas a conscientização da necessidade legal e dos 

benefícios de ordem social, econômica, ambiental e de saúde pública. 

A montagem da Associação não trará custos, pois será realizada por 

pessoal do quadro da Prefeitura Municipal, porém o início do seu 

funcionamento, até que se atinja a sustentabilidade financeira, deverá ser 

fomentado pelo Governo Municipal. 

Este Projeto tem caráter de execução emergencial, podendo ser 

estendido a curto prazo, a depender da instalação de projetos essenciais 

passa execução deste, como a montagem da Usina de Triagem de Resíduos, 

sendo os custos da montagem da Associação imprevisíveis. 

 

10.4.2.3 Projeto 3 – Avaliação e comunicação contínua de resultados 

 

A administração do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos deverá ter todos os serviços sob responsabilidade da prefeitura, mas se 

não forem feitos acompanhamento e medições de desempenho da 

operacionalização do sistema, o mesmo poderá apresentar problemas como 

ocorre atualmente. 

É válido destacar que a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos 

tem seus resultados potencializados pela participação popular no sistema e 

que a participação popular vem facilmente quando se divulga resultados e 

envolve a população na busca pelas metas. 

Deverá ser elaborado um Sistema de Armazenamento e Compilação 

de Dados, referentes ao SDMAP, propositalmente para alimentação e 

posterior medição e divulgação do desempenho do sistema. A elaboração 

deverá ser feita por técnico de informática e programação, sob 

coordenação de engenheiro sanitarista e ambiental. A execução deverá ser 

realizada por profissional treinado para operar o sistema, pela assessoria de 
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comunicação da prefeitura e, quando necessário, utilizar outros profissionais 

para eventuais dúvidas. 

O sistema de medição e divulgação de desempenho do SLURS tem 

caráter de execução emergencial, perdurando a curto, médio e longo 

prazos, e deverá ser executado ininterruptamente. Este não tem previsão de 

custos adicionais, tendo em vista que pode ser operado por profissional do 

atual quadro de funcionários da Prefeitura de Orobó. 

 

10.4.3 Programa 3 – Coleta seletiva é valorização 

 

O Programa “Coleta seletiva é valorização” consiste no fim da ideia de 

“lixo”, agregação de valor ao material gerado como resíduo e valorização do 

trabalho de pessoas que, até então informalmente, coletam e negociam 

resíduos, havendo até aqueles utilizando esta atividade como fonte de renda 

principal de suas famílias. A população é fundamental e por isso será 

envolvida na implementação deste programa. 

Deverá, para implantação, haver, impreterivelmente, a integração da 

infraestrutura física e da estrutura de recursos humanos conforme orientações 

técnicas de órgãos e instituições da área em seus manuais técnicos, ou seja, 

este partirá da instituição do programa, aquisição ou construção de 

equipamentos móveis e imóveis até a formalização de associações e da 

cooperativa de catadores que poderão atuar. 

O Programa 3 aparece como o pilar estruturante da gestão de resíduos 

sólidos, englobando 3 (três) projetos estimados de simples implantação, 

porém, em parte, onerosa.  

 

10.4.3.1 Projeto 1 – Instituição da Política Municipal de Coleta Seletiva 

 

O serviço de coleta convencional no município de Orobó possui, 

atualmente, falhas de caráter operacional, que não condizem com o que se 

considera padrão adequado em busca de eficiência e controle de poluição, 
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e de gestão, que abrem espaço para problemas jurídicos baseados, 

principalmente, no descumprimento das Leis Federais n° 11.445/07 e n° 

12.305/10. 

A implementação do serviço de coleta seletiva é, aqui, compendiada 

na instituição da Política Municipal de Coleta Seletiva (PMCS), que será um 

sistema instituído por lei do município para que aja o embasamento legal e o 

resguardo jurídico da tomada de decisões. 

A Lei da PMCS deverá ser elaborada pela assessoria jurídica municipal, 

devendo esta ter a redação técnica pautada no cumprimento das metas do 

PMSB. A elaboração terá como arcabouço a minuta anexada a este plano e 

deverá contar com eventos que reúnam todos juristas e pessoal diretamente 

dependente desta, como líderes de catadores, para fornecimento de 

informações operacionais e comerciais particulares.    

Segunda ação será o envio do projeto de lei pelo poder executivo à 

Câmara Municipal de Vereadores. 

O terceiro ato da implantação do projeto se caracteriza pela 

apresentação e defesa técnica do projeto de lei na Câmara de Vereadores, 

para que haja o completo entendimento desta e para que não exista a 

possibilidade de não ser aprovado pelo plenário, já que matérias de natureza 

total ou parcial social e econômica são, comumente, as mais discutidas pelos 

parlamentares, garantindo a rapidez requerida pela política. 

Após aprovação na câmara, a lei voltará ao poder executivo para 

sanção do prefeito, configurando a quarta e última ação. 

O serviço de coleta convencional não será interrompido enquanto este 

projeto não for executado, porém deverá haver uma mobilização para 

correção de falhas mais graves diagnosticadas segundo padrão instruído por 

normas técnicas. 

Por não haver complexidade, será tratado como “projeto executivo” o 

projeto de lei elaborado e seus anexos.  

Este projeto deverá ser implementado em caráter emergencial, 

seguindo as quatro ações supracitadas, com pessoal designado pela 
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Prefeitura Municipal, seja integrante do seu quadro técnico permanente, 

contratado temporariamente para prestação de serviços ou voluntário.  

Portanto, a execução será sem custos adicionais. 

 

10.4.3.2 Projeto 2 – Aparelhamento da coleta seletiva 

 

O serviço de coleta convencional no município de Orobó possui, 

atualmente, diversas falhas de caráter instrumental, que não condizem com 

o que se considera padrão adequado em busca de eficiência e controle de 

poluição, como inexistência, insuficiência e/ou inadequação, a depender do 

local, de coletores de resíduos e equipamentos de proteção, e de gestão, que 

abrem espaço para problemas jurídicos baseados, principalmente, no 

descumprimento da Lei Federal n° 12.305/10 e de normas regulamentadoras 

da segurança de trabalho. 

A aquisição de ferramentas e equipamentos urbanos para 

aparelhamento da coleta seletiva resume-se, então, na correção das falhas 

diagnosticadas no que diz respeito ao acondicionamento de resíduos e 

proteção do pessoal em atividade e potencialização da operação dos 

serviços conforme define a PMCS que, previamente, deverá ser sancionada. 

Inicialmente será elaborado projeto executivo que deverá descrever a 

demanda de veículos coletores adequados para o tipo de coleta, tanto os de 

tração manual quanto os automóveis, exemplificados, respectivamente, por 

carros de mão engradados e caminhões-gaiola, de coletores específicos de 

coleta seletiva, e, principalmente, EPI para todo pessoal que estará na 

operação e EPC. O projeto executivo se caracteriza por descrição unitária dos 

itens (materiais e serviços), informação do preço, quantificação e informação 

do valor global. 

A segunda ação será a captação de recursos, junto aos órgãos de 

fomento, para implantação do projeto, certamente garantida, conforme a 

PNRS prevê priorização e por ter em mãos a PMCS instituída nos municípios e 

o projeto executivo aqui citado anexado ao pedido. 
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Os equipamentos deverão ser adquiridos exigindo-se que, além de 

seguir exigências técnicas, deverão ser padronizados e caracterizados com a 

logomarca do Governo Municipal. Estima-se R$ 300.000 (trezentos mil reais) 

como custo para esta ação. 

Como quarta e última ação, será feita a instalação de todos os 

equipamentos nos pontos indicados em projeto e entrega dos equipamentos 

móveis ao pessoal que irá operá-los. Não são estimados custos para esta ação 

que deve ser realizada por pessoal integrante do quadro da Prefeitura 

Municipal. 

O serviço de coleta convencional não será interrompido enquanto este 

projeto não for executado, porém deverá haver uma mobilização para 

correção de falhas mais graves diagnosticadas segundo padrão instruído por 

normas técnicas. 

Não havendo complexidade, o “projeto executivo” será elaborado 

com planilha de composição de custos unitários com base em preços 

vigentes. 

Este projeto deverá ser implementado em curto prazo, em quatro fases 

em série, por pessoal designado pela Prefeitura Municipal, seja integrante do 

quadro técnico permanente, contratado para prestação de serviço ou 

voluntário, como da Secretaria de Obras e Serviços Públicos e assessoria 

contábil. 

Portanto, R$ 300.000 (trezentos mil reais) é o custo estimado para este 

projeto. 

 

10.4.3.3 Projeto 3 - Usina de triagem de resíduos com pátio de 

compostagem 

 

A gestão de resíduos sólidos no município de Orobó possui, atualmente, 

diversas falhas em termos de estrutura física, que não condizem com o que se 

considera padrão adequado em busca de eficiência e controle de poluição, 

como inexistência de espaços para triagem de resíduos, o que faz com que 
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os catadores informais ainda separem a parte do material que conseguem 

dentro do lixão, e de gestão, que abrem espaço para problemas jurídicos 

baseados, principalmente, no descumprimento da Lei Federal n° 12.305/10 e 

de normas regulamentadoras da segurança de trabalho. 

A construção de usina de triagem de resíduos com pátio de 

compostagem proporcionará a correção das falhas diagnosticadas no que 

diz respeito, principalmente, ao desperdício de resíduos, a atividade 

desprotegida de catadores e a potencialização da operação dos serviços 

conforme define a PMCS que, previamente, deverá ser sancionada. 

A ação inicial será de definição do terreno para construção deste 

empreendimento, priorizando um de propriedade da prefeitura que esteja 

disponível, para que se evite custos com aquisição. 

Em seguida, como ação número dois, aparece a elaboração do 

projeto executivo de usina de triagem com pátio de compostagem, sendo de 

três portes, pois depende do volume de resíduos gerados para separação, 

sendo proporcional a necessidade de espaço e número de operadores a esta 

variável. O projeto executivo deverá custar R$ 20.000 (vinte mil reais) e terá 

como conteúdo: memorial descritivo, de cálculos, planilha orçamentária, 

composição de benefícios e despesas indiretas (BDI), composições de custo 

unitário, desenhos técnicos e estudos ambientais. 

A terceira ação é o licenciamento ambiental junto à CPRH, nas três fases 

de licença – prévia, instalação e operação – que deverá ser facilitada pela 

escolha de local que já atenda às exigências e por projeto elaborado 

conforme termo de referência fornecido pelo próprio órgão ambiental. 

Estima-se um custo de R$ 12.000 (doze mil reais) com o licenciamento 

ambiental desta. 

De posse do projeto e da área licenciada, a próxima e quarta ação 

será a captação de recursos, junto a órgãos que fomentam esse tipo de 

projeto, para execução das obras. 
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Como quinta ação, serão realizadas as construções da usina de triagem 

com pátio de compostagem. Estima-se um custo de R$ 350.000 (trezentos e 

cinquenta mil reais) para implantação desta. 

A última ação se configura como o marco da operação da usina de 

triagem. Os custos operacionais deverão ocorrer apenas nos dois primeiros 

meses, assim, com base no salário mínimo vigente e em um número de 8 

funcionários, estima-se R$ R$ 14.992 (quatorze mil, novecentos e noventa e dois 

mil reais). 

Este projeto com cinco ações deverá, de preferência, ser 

implementado em caráter emergencial, podendo ser estendido a curto 

prazo, pois trabalhando com a possibilidade do surgimento de entraves 

burocráticos, atrasos não seriam surpresas. Destaca-se que elaboração de 

projeto, licenciamento e outras atividades burocráticas serão executadas por 

pessoal designado pela Prefeitura Municipal, especificamente pela Secretaria 

de Obras e Serviços Públicos, seja integrante do quadro técnico permanente, 

contratado para prestação de serviço ou voluntário. 

Portanto, R$ 396.992 (trezentos e noventa e seis mil, novecentos e 

noventa e dois reais) é o valor estimado para este projeto. 

 

10.4.3.4 Projeto 4 – Padronização da coleta seletiva 

 

A padronização do serviço de coleta seletiva é interessante para 

potencialização de resultados, integração com demais serviços e 

sustentabilidade do empreendimento. 

A ação de capacitação do pessoal envolvido direta e indiretamente 

na coleta seletiva se dará com a organização e realização de evento 

educativo onde serão apresentados os conhecimentos essenciais e 

indispensáveis sobre limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, segurança 

do trabalho aplicada as atividades de coleta seletiva – uso de EPI e EPC, 

ergonomia e doenças ocupacionais – e educação ambiental. Esta deverá 

contemplar momentos de exposição teórica e prática, bem como 
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experimentais, sendo preferível a realização em grupo para que se tenha 

baixo custo logístico, já que o número de pessoas envolvidas é reduzido e 

fornece facilidades de transporte, alimentação e acomodação, permitindo, 

também, controle do instrutor, a troca de experiências e conhecimentos e 

melhor aproveitamento. Estima-se que um evento central custará R$ 1.000 (mil 

reais), incluindo deslocamentos, alimentação e material de consumo. 

As atividades da coleta convencional não serão interrompidas 

enquanto este projeto não for executado, porém deverá haver uma 

mobilização para correção de falhas mais graves diagnosticadas segundo 

padrão instruído por normas técnicas. 

Por não haver complexidade, será tratado como “projeto executivo” o 

plano de curso elaborado pelo instrutor, a planilha de composição de custos 

unitários com base em preços vigentes e a organização do evento de início 

dos serviços. 

Este projeto deverá ser implementado em curto prazo, em uma ação, 

por pessoal designado pela Prefeitura Municipal, seja integrante do quadro 

técnico permanente, contratado para prestação de serviço ou voluntário. 

Portanto, R$ 1.000 (mil reais) é o custo estimado para este projeto. 

 

10.4.3.5 Resumo Geral do Programa 3 

 

O programa voltado a coleta seletiva no município de Orobó deverá 

ter início de execução emergencial, tendo também ações de caráter de 

curto prazo. 

O custo total estimado para este programa foi de R$ 397.992 (trezentos 

e noventa e sete mil, novecentos e noventa e dois reais). 

 

10.4.4 Programa 4 – Controle logístico e deposição adequada de resíduos 

 

O Programa “Controle logístico e deposição adequada de resíduos” é 

o penúltimo do SLUMRS consiste na instalação de unidade de transbordo e 
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adequação do transporte das frações de resíduos para os adequados locais 

de reciclagem e deposição final adequada e/ou instalação de aterro 

sanitário. A partir desta etapa não haverá envolvimento da população. 

Para implantação deste programa deverá, também, haver, 

impreterivelmente, a integração da infraestrutura física, aparelhamento móvel 

e da estrutura de recursos humanos conforme orientações técnicas de órgãos 

e instituições da área em seus manuais técnicos, ou seja, há necessidade de 

construir, adquirir equipamentos móveis e capacitar pessoal que operará. 

O Programa 4 deve ser visto como o mais oneroso, porém o que tem a 

solução para o principal problema encontrado: má deposição de resíduos.  

 

10.4.4.1 Projeto 1 – Estação de Transbordo 

 

Entre as diversas falhas em termos de estrutura física que existem na 

gestão de resíduos sólidos no município, em desacordo com o que se 

considera padrão adequado em busca de eficiência e controle de poluição, 

há a inexistência de espaço para transbordo de resíduos, já que todo material 

é levado para os lixão, mas que, segundo o PIGIRS do CONIAPE iria para aterro 

sanitário, e de gestão, que abrem espaço para problemas jurídicos baseados, 

principalmente, no descumprimento da Lei Federal n° 12.305/10 e de normas 

regulamentadoras da segurança de trabalho. 

A construção de estação de transbordo de resíduos proporcionaria a 

otimização no uso de transporte, pois só seriam transportados volumes que 

completem a capacidade de carga total do caminhão, gerando economia 

para o sistema. 

A ação inicial será de definição do terreno para construção deste 

empreendimento, priorizando um de propriedade da prefeitura que esteja 

disponível, para que se evite custos com aquisição. 

Em seguida, como ação número dois, aparece a elaboração do 

projeto executivo de estação de transbordo. O projeto executivo deverá 

custar R$ 15.000 (quinze mil reais) e terá como conteúdo: memorial descritivo, 
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de cálculos, planilha orçamentária, composição de benefícios e despesas 

indiretas (BDI), composições de custo unitário, desenhos técnicos e estudos 

ambientais. 

A terceira ação é o licenciamento ambiental junto à CPRH, nas três fases 

de licença – prévia, instalação e operação – que deverá ser facilitada pela 

escolha de local que já atenda às exigências e por projeto elaborado 

conforme termo de referência fornecido pelo próprio órgão ambiental. 

Estima-se um custo de R$ 12.000 (doze mil reais) com o licenciamento 

ambiental desta. 

De posse do projeto e da área licenciada, a próxima e quarta ação 

será a captação de recursos, junto a órgãos que fomentam esse tipo de 

projeto, para execução da obra. 

A quinta ação será a construção da estação de transbordo. Estima-se 

em R$ 150.000 (cento e cinquenta mil reais) o custo da ação.  

A última ação se configura como o marco da operação da estação de 

transbordo. Os custos operacionais deverão ocorrer com motoristas dos 

caminhões e operadores da estação, estimados em R$ 48.724 (quarenta e 

oito mil, setecentos e vinte e quatro reais) por ano e R$ 974.480 (novecentos e 

setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) no horizonte da 

implantação do PMSB, considerando apenas preços correntes. 

Este projeto com seis ações deverá ser implementado em curto prazo, 

caso a decisão seja pela utilização de aterro do CONIAPE ou de outro 

Consórcio que venha a ser formalizado, pois trabalhando com a possibilidade 

do surgimento de entraves burocráticos e para acesso a recursos, atrasos não 

seriam surpresas. Destaca-se que elaboração de projeto, licenciamento e 

outras atividades burocráticas serão executadas por pessoal designado pela 

Prefeitura Municipal, especificamente pela Secretaria de Obras e Serviços 

Públicos, seja integrante do quadro técnico permanente, contratado para 

prestação de serviço ou voluntário. 

Portanto, R$ 1.136.480 (um milhão, cento e trinta e seis mil, quatrocentos 

e oitenta reais) é o valor estimado para este projeto. 
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10.4.4.2 Projeto 2 – Aparelhamento da logística 

 

Não existe unidade de transbordo e o transporte que existe no município 

é totalmente inadequado, o que é lógico por não existir tratamento, 

atualmente, sendo uma falha grosseira de infraestrutura. 

A aquisição de veículos para aparelhamento da logística resume-se, 

então, na adequação no que diz respeito ao transporte de resíduos separados 

e rejeitos. 

Inicialmente será elaborado projeto executivo que deverá descrever a 

demanda de veículos adequados para transportar rejeitos, todos automóveis, 

os caminhões compactadores, e, principalmente, EPI para todo pessoal que 

estará na operação e EPC. O projeto executivo se caracteriza por descrição 

unitária dos itens (materiais e serviços), informação do preço, quantificação e 

informação do valor global. 

A segunda ação será a captação de recursos, junto aos órgãos de 

fomento, para implantação do projeto, certamente garantida, conforme a 

PNRS prevê priorização e por ter em mãos o projeto executivo aqui citado 

anexado ao pedido. 

A Prefeitura Municipal deverá fazer a compra dos equipamentos que 

deverão, além de seguir exigências técnicas, ser padronizados e 

caracterizados com a logomarca do Governo Municipal. Estima-se em R$ 

500.000 (quinhentos mil reais) como custo para esta ação. 

Como quarta e última ação, será feita a entrega dos caminhões ao 

pessoal que irá operá-los. 

O serviço de transporte de resíduos não será interrompido enquanto 

este projeto não for executado, porém deverá haver uma mobilização para 

correção de falhas mais graves diagnosticadas segundo padrão instruído por 

normas técnicas. 

Este projeto deverá ser implementado em caráter emergencial, 

podendo se estender a curto prazo, em quatro fases em série, por pessoal 

designado pela Prefeitura Municipal, seja integrante do quadro técnico 
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permanente, contratado para prestação de serviço ou voluntário, como da 

secretaria executiva, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e assessoria 

contábil. 

Portanto, R$ 500.000 (quinhentos mil reais) é o custo estimado para este 

projeto. 

 

10.4.4.3 Projeto 3 – Padronização dos serviços de transbordo e transporte 

 

A padronização dos serviços de transbordo e transporte de resíduos é 

interessante para potencialização de resultados, integração com demais 

serviços e sustentabilidade do empreendimento. 

A ação de capacitação do pessoal envolvido direta e indiretamente 

no transbordo e no transporte se dará com a organização e realização de 

evento educativo onde serão apresentados os conhecimentos essenciais e 

indispensáveis sobre limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, segurança 

do trabalho aplicada as atividades de transbordo e transporte – uso de EPI e 

EPC, ergonomia e doenças ocupacionais – e educação ambiental. Esta 

deverá contemplar momentos de exposição teórica e prática, bem como 

experimentais, sendo preferível a realização em grupo para que se tenha 

baixo custo logístico, já que o número de pessoas envolvidas é reduzido e 

fornece facilidades de transporte, alimentação e acomodação, permitindo, 

também, controle do instrutor, a troca de experiências e conhecimentos e 

melhor aproveitamento. Estima-se que um evento central custará R$ 1.000 (mil 

reais), incluindo deslocamentos, alimentação e material de consumo. 

Por não haver complexidade, será tratado como “projeto executivo” o 

plano de curso elaborado pelo instrutor. 

Este projeto deverá ser implementado em caráter emergencial, em uma 

ação, por pessoal designado pela Prefeitura Municipal, seja integrante do 

quadro técnico permanente, contratado para prestação de serviço ou 

voluntário. 

Portanto, R$ 1.000 (mil reais) é o custo estimado para este projeto. 
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10.4.4.4 Projeto 4 – Aterro sanitário 

 

Nas várias falhas de estrutura física que existem na gestão de resíduos 

sólidos no município de Orobó, em desacordo com o que se considera padrão 

adequado em busca de eficiência e controle de poluição, há a inexistência 

de espaço para adequada deposição de resíduos, que seria um aterro 

sanitário, e de gestão, que abrem espaço para problemas jurídicos baseados, 

principalmente, no descumprimento da Lei Federal n° 12.305/10 e de normas 

regulamentadoras da segurança de trabalho. 

A construção de aterro sanitário de resíduos no município 

proporcionaria o controle da poluição ambiental causada por este material, 

sendo neste depositados apenas os rejeitos, aquele material sem possibilidade 

de reutilização ou reciclagem, gerando economia para o sistema e dando 

maior vida útil. 

A ação inicial será de definição do terreno para construção deste 

empreendimento, priorizando um de propriedade da prefeitura que esteja 

disponível, para que se evite custos com aquisição. 

Em seguida, como ação número dois, aparece a elaboração do 

projeto executivo do aterro sanitário. O projeto executivo deverá custar R$ 

40.000 (quarenta mil reais) e terá como conteúdo: memorial descritivo, de 

cálculos, planilha orçamentária, composição de BDI, composições de custo 

unitário, desenhos técnicos e estudos ambientais. 

A terceira ação é o licenciamento ambiental junto à CPRH, nas três fases 

de licença – prévia, instalação e operação – que deverá ser facilitada pela 

escolha de local que já atenda às exigências e por projeto elaborado 

conforme termo de referência fornecido pelo próprio órgão ambiental. 

Estima-se um custo de R$ 25.000 (vinte e cinco mil reais) com o licenciamento 

ambiental deste. 

De posse do projeto e da área licenciada, a próxima e quarta ação 

será a captação de recursos, junto a órgãos que fomentam esse tipo de 

projeto, para execução da obra. 
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A quinta ação será a construção do aterro. Estima-se em R$ 1.500.000 

(um milhão e quinhentos mil reais) o custo da ação.  

A última ação se configura como o marco da operação do 

empreendimento. Os custos operacionais deverão ocorrer com operadores 

do aterro, estimados em R$ 55.562 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e 

sessenta e dois reais) por ano e R$ 1.111.240 (um milhão, cento e onze mil, 

duzentos e quarenta reais) no horizonte da implantação do PMSB, 

considerando apenas preços correntes, e com manutenção de maquinário e 

combustível, impossíveis de previsão. 

Este projeto com seis ações deverá ser implementado em curto prazo, 

caso a decisão não seja pela utilização de aterro eventualmente construído 

e operado por consórcio público, pois trabalhando com a possibilidade do 

surgimento de entraves burocráticos e para acesso a recursos, atrasos não 

seriam surpresas. Destaca-se que elaboração de projeto, licenciamento e 

outras atividades burocráticas serão executadas por pessoal designado pela 

Prefeitura Municipal, especificamente pela Secretaria de Obras e Serviços 

Públicos, seja integrante do quadro técnico permanente, contratado para 

prestação de serviço ou voluntário. 

Portanto, R$ 2.676.240 (dois milhões, seiscentos e setenta e seis mil, 

duzentos e quarenta reais) é o valor estimado para este projeto. 

 

10.4.4.5 Resumo Geral do Programa 4 

 

O programa voltado a estruturação do município de Orobó para 

manejo adequado dos resíduos deverá ter início de execução emergencial, 

tendo também ações de caráter de curto prazo. 

O custo total estimado para este programa foi de R$ 4.313.720 (quatro 

milhões, trezentos e treze mil, setecentos e vinte reais). 
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10.4.5 Programa 5 – Responsabilidade ambiental assumida 

 

O Programa “Responsabilidade ambiental assumida” é o último do 

SLUMRS e consiste no encerramento das atividades poluidoras com resíduos 

sólidos e recuperação das áreas que esta poluição degradou. Esta etapa 

também não exige envolvimento da população. 

Para implantação deste programa, deverá haver, também, 

impreterivelmente, a disponibilização do empreendimento para deposição 

final ambientalmente adequada – um aterro sanitário. A estrutura de 

maquinários e recursos humanos do próprio município pode, então, ser capaz 

de executar as ações, devendo, apenas, haver o planejamento destas por 

profissional habilitado.  

O Programa 5 não é dos mais onerosos, porém é o resolve o principal 

problema ambiental e seus agravantes. 

  

10.4.5.1 Projeto 1 – Plano de Recuperação de Área Degradada 

 

Diversos são os problemas conhecidos e já citados neste documento 

causados pela má deposição de resíduos sólidos ou relacionados ao lixão e 

sabe-se que a solução se inicia, certamente, com o desvio dos resíduos que 

iriam para este até usinas de triagem e aterros sanitários, mas isso só é capaz 

de cessar a poluição e ajudar na redução da degradação, requerendo, 

então, solução para o passivo ambiental remanescente naquela área. O 

controle de poluição melhora as condições ambientais e livra os responsáveis 

de problemas jurídicos baseados no descumprimento da Lei Federal n° 

12.305/10 e documentos afins. 

A confecção de um Plano de Recuperação de Área Degradada 

(PRAD) para a área do lixão promove a solução para o problema supracitado, 

devendo ser realizada com base em um trabalho de campo de observação, 

coleta de dados e estudos, para que se gere um diagnóstico mais detalhado 

sobre a área, possibilitando determinar metas, com as metodologias 
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necessárias para alcançá-las, e os resultados esperados após a implantação 

do mesmo. Os levantamentos de campo devem ser realizados por profissionais 

capacitados na área, coordenados por um engenheiro ambiental, 

preferencialmente, fundamentados por normas técnicas e conceitos 

científicos existentes, documentados e publicados. 

Por si só, o PRAD proporcionará a documentação das soluções para o 

problema na área, permitindo ao governo municipal justificar a intenção de 

solucionar os passivos. 

A elaboração do PRAD deverá custar, portanto, R$ 15.000 (quinze mil 

reais) e terá como conteúdo: memorial descritivo e de cálculos, contendo 

diagnóstico qualitativo e quantitativo do passivo, elenco de ações e 

respectivas metas, metodologia para execução das ações, desenhos 

técnicos e cronograma de implantação. Em relação ao prazo, a elaboração 

do PRAD se configura com execução a curto prazo, quando for 

disponibilizado o aterro sanitário para o encerramento da atividade na área. 

 

10.4.5.2 Projeto 2 – Implantação do PRAD 

 

Com base nos prévios conhecimentos a respeito do lixão, pode-se 

prever, simplificadamente, um conjunto de ações que serão postas no PRAD. 

A implantação do PRAD deverá resolver problemas como o acesso de 

pessoas e animais a área, principalmente para o contato com os resíduos ou 

deposição de novos resíduos. 

Inicialmente como ação de recuperação deverá ser executada uma 

vala para deposição dos resíduos já estabilizados, para compactação e 

recobrimento. A depender das condições dos resíduos, deverá ser executada 

a estrutura de drenagem de gases. 

Este projeto deverá ser implementado em curto prazo, por pessoal 

designado pela Prefeitura Municipal, seja integrante do quadro técnico 

permanente da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, contratado para 

prestação de serviço ou voluntário. 
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A estimativa de custos para implantação deste só será possível após 

elaboração do PRAD. 

 

10.4.5.3 Resumo geral do Programa 5 

 

O programa direcionado a recuperação de passivos ambientais 

deixados pela atividade de lixão do município de Orobó deverá ter início de 

execução em curto prazo. 

O custo total possível de ser estimado para este programa foi de R$ 

15.000 (quinze mil reais). 
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Quadro 6. Resumo dos programas para o abastecimento de água potável. 

Programa Projeto Ação Meta  Custo 

Requalificação 

do Manancial 

de captação 

de água 

Avaliação de impactos causados 

pelas atividades antrópicas na área de 

influência da Barragem Riacho Escuro 

Estudo de impacto de vizinhança E R$ 10.000 

Relatório de impacto de vizinhança E R$ 10.000 

Valor total estimado para o projeto R$ 20.000 

Controle ambiental de atividades que 

degradam o manancial  

Controle do acesso C SPC 

Manutenção da limpeza na bacia C SPC 

Controle do uso de agrotóxico C SPC 

Valor total estimado para o projeto SPC 

Valor total estimado para o programa R$ 20.000 

Melhoria e 

universalização 

dos serviços de 

abastecimento 

de água 

potável 

Construção de novo reservatório Estudo de viabilidade E R$ 10.000 

Elaboração de projeto executivo C R$ 35.000 

Estudo de impacto ambiental C R$ 10.000 

Relatório de impacto de ambiental C R$ 10.000 

Licenciamento ambiental C R$ 30.000 

Captação de recursos C SCA 

Execução da obra M R$ 3.500.000 

Instalação de captação e adução M SPC 

Valor total estimado para o projeto R$ 3.595.000 



PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

 Abílio José Procópio Queiroz 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

RNP CREA 161066002-1 

Programa Projeto Ação Meta  Custo 

Melhoria e 

universalização 

dos serviços de 

abastecimento 

de água 

potável 

Reforma ou construção de ETA Estudo de viabilidade E R$ 5.000 

Elaboração de projeto executivo C R$ 15.000 

Licenciamento ambiental C R$ 12.000 

Captação de recursos C SCA 

Execução da obra M R$ 120.000 

Valor total estimado para o projeto R$ 152.000 

Contínua ampliação do sistema e 

universalização 

Estudos de viabilidade T SPC 

Projeto de expansão – zona urbana T SPC 

Projeto alternativo – zona rural T SPC 

Execução de projetos T SPC 

Valor total estimado para o projeto SPC 

Valor total estimado para o programa R$ 3.747.000 

Monitoramento 

da operação e 

otimização do 

uso da água 

Vigilância da qualidade da água Projeto de sistema de vigilância E SPC 

Instalação de sistema de vigilância T SPC 

Valor total estimado para o projeto SPC 

Manutenção da quantidade de água 

para a população 

Medição de pressão estática T SPC 

Medição de pressão dinâmica T SPC 

Valor total estimado para o projeto SPC 
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Programa Projeto Ação Meta  Custo 

Monitoramento 

da operação e 

otimização do 

uso da água 

Sistema de armazenamento e 

compilação de dados 

Projeto de sistema E R$ 6.000 

Instalação de sistema E R$ 2.000 

Valor total estimado para o projeto R$ 8.000 

Avaliação e divulgação de 

desempenho do SAA 

Operação do sistema T SCA 

Valor total estimado para o projeto SCA 

Sensibilização ambiental para uso 

racional da água distribuída e 

exploração de fontes subterrâneas  

Elaboração de projeto E R$ 10.000 

Implantação de projeto T SPC 

Valor total estimado para o projeto R$ 10.000 

Valor total estimado para o programa R$ 18.000 

Controle de 

perdas e 

estabilização 

Monitoramento de perdas Operação de sistema T SCA 

Valor total estimado para o projeto SCA 

Controle de consumos elevados de 

água 

Operação de sistema T SCA 

Análise prévia a construção T SCA 

Valor total estimado para o projeto SCA 

Valor total estimado para o programa SCA 

Valor total estimado para o abastecimento de água R$ 3.785.000 
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Quadro 7. Resumo dos programas para o esgotamento sanitário. 

Programa Projeto Ação Meta  Custo 

Universalização 

dos serviços de 

esgotamento 

sanitário 

Planejamento de rede de 

esgotamento sanitário 

Estudos topográficos C R$ 125.000 

Elaboração de projetos C R$ 150.000 

Licenciamento ambiental C R$ 25.000 

Valor total estimado para o projeto R$ 300.000 

Instalação de rede de esgotamento 

sanitário 

Captação de recursos E SCA 

Execução das obras C R$ 14.000.000 

Valor total estimado para o projeto R$ 14.000.000 

Produção de efluente com padrão 

para lançamento ou reuso 

Captação de recursos E SCA 

Execução das obras C R$ 2.000.000 

Valor total estimado para o projeto R$ 2.000.000 

Contínua ampliação da rede para 

universalização 

Estudos de viabilidade T SPC 

Projeto de expansão – zona urbana T SPC 

Projeto alternativo – zona rural T SPC 

Execução de projetos T SPC 

Valor total estimado para o projeto SPC 

Valor total estimado para o programa R$ 16.300.000 
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Programa Projeto Ação Meta  Custo 

Melhorias das 

condições 

sanitárias e 

ambientais 

 

Sistema unifamiliar padronizado Elaboração de projeto executivo E R$ 10.000 

Disponibilização de projeto E SCA 

Valor total estimado para o projeto R$ 10.000 

Condicionantes para loteamentos ou 

novas construções 

Exigência legal em Plano Diretor E SCA 

Valor total estimado para o projeto SCA 

Vigilância dos corpos receptores Projeto de sistema de vigilância E SPC 

Instalação de sistema de vigilância T SPC 

Valor total estimado para o projeto SPC 

Sistema de armazenamento e 

compilação de dados 

Projeto de sistema E R$ 6.000 

Instalação de sistema C R$ 2.000 

Valor total estimado para o projeto R$ 8.000 

Planejamento de cobrança pelo 

esgotamento sanitário 

Elaboração de projeto do sistema E SCA 

Valor total estimado para o projeto SCA 

Avaliação e divulgação de 

desempenho do SES 

Operação do sistema T SCA 

Valor total estimado para o projeto SCA 

Implantação de cobrança pelo 

esgotamento sanitário 

Implantação do sistema C SCA 

Valor total estimado para o projeto SCA 

Valor total estimado para o programa R$ 18.000 
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Programa Projeto Ação Meta  Custo 

Monitoramento 

de variações de 

contribuições, 

carências e 

potencialidades 

Orientação para a correta utilização 

de fossas sépticas 

Elaboração de projeto de fossa E R$ 6.000 

Disponibilização de projeto T SCA 

Orientações acerca da utilização T SCA 

Valor total estimado para o projeto R$ 6.000 

Controle de falhas Operação de sistema T SCA 

Valor total estimado para o projeto SCA 

Valor total estimado para o programa R$ 6.000 

Valor total para o esgotamento sanitário R$ 17.192.000 

 

Quadro 8. Resumo dos programas para drenagem e manejo de águas pluviais. 

Programa Projeto Ação Meta  Custo 

Universalização 

da drenagem 

pluvial 

Pavimentação e estruturas de 

drenagem pluviais na zona urbana e 

aglomerados urbanos 

Estudos de viabilidade T SPC 

Projetos executivos T SPC 

Execução dos projetos T SPC 

Valor total estimado para o projeto SPC 

Combate ao lançamento de esgoto 

sanitário no sistema de drenagem 

Campanha de conscientização da 

população 

T 

SCA 

Valor total estimado para o projeto SCA 
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Programa Projeto Ação Meta  Custo 

Universalização 

da drenagem 

pluvial 

Manutenção de dispositivos de 

drenagem 

Execução de limpeza T SPC 

Valor total estimado para o projeto SPC 

Prevenção e controle das inundações 

e deslizamentos 

Restrição de construções de risco T SCA 

Projeto de minimização de riscos T SPC 

Execução de projeto T SPC 

Monitoramento de vazões T SCA 

Recomposição de APP T SPC 

Contenção de encostas T SPC 

Reflorestamento de margens T SPC 

Valor total estimado para o projeto SPC 

Sistema de retenção para reuso de 

águas pluviais 

Elaboração de projeto T SPC 

Implantação de sistema T SPC 

Conscientização sobre reservação T SCA 

Valor total estimado para o projeto SPC 

Sistema de infiltração e retenção das 

águas pluviais 

Elaboração de projeto T SPC 

Implantação de projeto T SPC 

Valor total estimado para o projeto SPC 
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Programa Projeto Ação Meta  Custo 

Universalização 

da drenagem 

pluvial 

Sistema de armazenamento e 

compilação de dados 

Projeto de sistema E R$ 5.000 

Instalação de sistema C R$ 2.000 

Valor total estimado para o projeto R$ 7.000 

Avaliação e divulgação de 

desempenho do SDMAP 

Operação do sistema T SCA 

Valor total estimado para o projeto SCA 

Valor total estimado para o programa R$ 7.000 

Valor total estimado para drenagem e manejo de águas pluviais R$ 7.000 

 

Quadro 9. Resumo dos programas para limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Programa Projeto Ação Meta  Custo 

Áreas urbanas 

limpas 

Padronização da varrição Capacitação de pessoal  E R$ 1.500 

Aquisição de ferramentas e EPI  E R$ 19.500 

Execução do serviço de varrição T R$ 7.308.600 

Valor total estimado para o projeto R$ 7.329.600 

Padronização da capina, roçada e 

limpeza de meios fios e terrenos 

baldios 

Capacitação de pessoal  E R$ 1.000 

Aquisição de ferramentas e EPI  E R$ 5.200 

Execução dos serviços  T R$ 1.948.960 

Valor total estimado para o projeto R$ 1.955.160 
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Programa Projeto Ação Meta  Custo 

Áreas urbanas 

limpas 

Padronização da poda de árvores Capacitação de pessoal  E R$ 500 

Aquisição de ferramentas e EPI E R$ 1.300 

Execução do serviço  T R$ 487.240 

Valor total estimado para o projeto R$ 489.040 

Valor total estimado para o programa R$ 9.773.800 

Sensibilização 

ambiental e 

comunicação e 

valorização 

social 

Educação ambiental para gestão de 

resíduos 

Elaboração do projeto E R$ 15.000 

Execução do projeto T SPC 

Valor total estimado para o projeto R$ 15.000 

Valorização social Montagem de Associação C SCA 

Valor total estimado para o projeto SCA 

Avaliação e comunicação contínua 

de resultados 

Elaboração do sistema E R$ 7.000 

Operação do sistema T SCA 

Valor total estimado para o projeto R$ 7.000 

Valor total estimado para o programa R$ 22.000 
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Programa Projeto Ação Meta  Custo 

Coleta seletiva 

é valorização 

Instituição da Política Municipal de 

Coleta Seletiva 

Elaboração do projeto de lei E SCA 

Envio de projeto à Câmara E SCA 

Defesa técnica na Câmara E SCA 

Sanção pelo Poder Executivo E SCA 

Valor total estimado para o projeto SCA 

Aparelhamento da coleta seletiva Elaboração de projeto executivo E SCA 

Captação de recursos E SCA 

Aquisição de equipamentos C R$ 300.000 

Instalação de equipamentos C SCA 

Valor total estimado para o projeto R$ 300.000 

Usina de triagem de resíduos com 

pátio de compostagem 

Definição de terreno E SCA 

Elaboração de projeto executivo E R$ 20.000 

Licenciamento ambiental  E R$ 12.000 

Captação de recursos financeiros E SCA 

Construção do empreendimento C R$ 350.000 

Início da operação C R$ 14.992 

Valor total estimado para o projeto R$ 396.992 
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Programa Projeto Ação Meta  Custo 

Coleta seletiva 

é valorização 

Padronização da coleta seletiva Capacitação de pessoal C R$ 1.000 

Valor total estimado para o projeto R$ 1.000 

Valor total estimado para o programa R$ 697.992 

Controle 

logístico e 

deposição 

adequada de 

resíduos 

Estação de transbordo Definição de terreno E SCA 

Elaboração de projeto executivo E R$ 15.000 

Licenciamento ambiental  E R$ 12.000 

Captação de recursos financeiros E SCA 

Construção do empreendimento C R$ 150.000 

Início da operação C R$ 877.032 

Valor total estimado para o projeto R$ 919.032 

Aparelhamento Elaboração de projeto executivo C SCA 

Captação de recursos  C SCA 

Aquisição de equipamentos C R$ 500.000   

Entrega dos caminhões  C SCA 

Valor total estimado para o projeto R$ 500.000   

Padronização dos serviços de 

transbordo e transporte 

Capacitação de pessoal C R$ 1.000 

Valor total estimado para o projeto R$ 1.000 
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Programa Projeto Ação Meta  Custo 

Controle logístico 

e deposição 

adequada de 

resíduos 

Aterro sanitário Definição de terreno C SCA 

Elaboração de projeto executivo C R$ 40.000 

Licenciamento ambiental  C R$ 25.000 

Captação de recursos financeiros C SCA 

Construção do aterro C R$ 1.500.000 

Início da operação T R$ 888.992 

Valor total estimado para o projeto R$ 2.453.992 

Valor total estimado para o programa R$ 3.874.024 

Responsabilidade 

ambiental 

assumida 

Plano de Recuperação de Área 

Degradada 

Elaboração de PRAD C R$ 15.000 

Valor total estimado para o projeto R$ 15.000 

Implantação de PRAD Execução de ações do PRAD C SPC 

Valor total estimado para o projeto SPC 

Valor total estimado para o programa R$ 15.000 

Valor total estimado com limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos R$ 14.382.816 
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Tabela 8. Resumo dos custos com possibilidade de estimativa para implantação do PMSB. 

Sistema Emergencial Curto prazo Médio prazo Longo prazo  Total 

Abastecimento de água potável R$ 33.000 R$ 112.000 R$ 3.620.000 SPC R$ 3.765.000 

Esgotamento sanitário R$ 22.000 R$ 16.302.000 SPC SPC R$ 16.324.000 

Drenagem e manejo de águas pluviais R$ 5.000 R$ 2.000 SPC SPC R$ 7.000 

Limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos 
R$ 1.498.634 R$ 5.392.625 R$ 2.697.668 R$ 5.934.870 R$ 15.523.797 

PMSB R$ 1.558.634 R$ 21.808.625 R$ 6.317.668 R$ 5.934.870 R$ 35.619.797 
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11 GUIA DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

 

Os serviços do saneamento básico, como os de qualquer outra 

atividade, estão sujeitos a sofrerem impactos inesperados ou até mesmo 

previstos que potencialmente requerem ações emergentes e em 

contingência. Se existe planejamento para corrigir falhas em cenários de 

normalidade, deve-se, também, planejar soluções para estes eventos 

anormais. 

Para os eventos que dependem da gestão dos empreendimentos feita 

de forma correta, logo, são mostradas linhas de controle e ações preventivas 

no Quadro 10. Por sua vez, os possíveis eventos que podem causar 

adversidades operacionais na área do saneamento básico são, conforme 

Quadro 11, listados e tem, então, a definição de ações que deverão resolver 

estas, lembrando que todas estas deverão ser precedidas de comunicação 

aos diversos níveis da (s) instituição (ões) responsável (is) e à população, 

sobretudo. 
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Quadro 10. Ações para controle e prevenção. 

Programa Ação 
C

o
n

tr
o

le
 o

p
e

ra
c

io
n

a
l 

Realizar análises e medições qualitativas e quantitativas da água periodicamente 

Realizar vistorias e manutenções não só corretivas, mas também preventivas 

Realizar rotineiras análises e medições qualitativas e quantitativas dos esgotos 

Realizar vistorias e manutenções preventivas e corretivas de unidades de esgotamento 

Vistoriar e manter com prevenção a rede de drenagem 

Medir fluxo de massa no empreendimento de deposição final 

Analisar, periodicamente, águas subterrâneas em poços próximos às unidades componentes do sistema 

Analisar, periodicamente, chorume 

Monitorar potenciais processos erosivos 

C
o

n
tr

o
le

 

fe
rr

a
m

e
n

ta
l Manter disponibilidade de EPI e EPC 

Monitorar consumo energético 

Controlar parâmetros físicos como temperatura, tensão e vibrações 

Monitorar ferramentas reservas 

P
re

v
e

n
ç

ã
o

 

d
e

 

a
c

id
e

n
te

s 

Elaborar e executar plano de prevenção de incêndios para todas unidades ou equipamentos do 

abastecimento, do esgotamento e do manejo de resíduos sólidos que sejam potencialmente inflamáveis 

Gerir fatores ambientais conforme planos apresentados para licenciamento ambiental, seguindo, 

principalmente, recomendações técnicas da CPRH 
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Programa Ação 
A

d
m

in
is

tr
a

ç
ã

o
 d

e
 

m
a

n
u

te
n

ç
õ

e

s 

Manter atualizado o cadastro de ferramentas e unidades físicas dos sistemas do saneamento básico 

Operar o SIMSABO 

Executar planos de manutenção 

Registrar todas atividades realizadas 

 

Quadro 11. Ações de emergência e contingência. 

Serviços Adversidade Ação emergencial/contingencial 

Abastecimento de água potável 

Armazenamento 

em manancial 

Colapso por falta 

de recarga em 

longa estiagem 

Instalar adutora de engate rápido do sistema de abastecimento mais próximo 

Estudar a viabilidade e, em caso satisfatório, utilizar mananciais subterrâneos 

como fontes de água bruta 

Poluição criminosa 

ou por acidente 

natural 

Instalar adutora de engate rápido do sistema de abastecimento mais próximo 

Estudar a viabilidade e, em caso satisfatório, utilizar mananciais subterrâneos 

como fontes de água bruta 

Adução de 

água bruta 

Vazamento ou 

entupimento 

Realizar ação corretiva de vedação, desentupimento ou substituição da 

tubulação com problemas 

Furto de água Contatar polícia 

Tratamento 
Interrupção pessoal Fornecer soluções alternativas para população receptora de água  

Falta de energia Utilizar gerador e contatar Companhia Energética de Pernambuco (CELPE) 
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Serviços Adversidade Ação emergencial/contingencial 

Abastecimento de água potável 

Reservação Vazamento Interromper o fluxo de água, esvaziar e vedar o reservatório 

Poluição Interromper o fluxo de água, esvaziar e despoluir o reservatório 

Distribuição Vazamento Interromper o fluxo de água no trecho danificado 

Realizar a vedação ou substituição da tubulação danificada 

Interrupção Oferecer fontes alternativas como carros pipas para abastecimento das 

residências 

Esgotamento sanitário 

Rede de coleta 

e transporte 

Entupimentos ou 

vazamentos 

Realizar ação corretiva de vedação, desentupimento ou substituição da 

tubulação com problemas 

Utilizar sistema by-pass ou coletor móvel para sucção do efluente acumulado 

ou espalhado 

Defeitos em 

acessórios como 

poços de visita 

Interdição do local para evitar acidentes ou contaminação 

Execução de obra de manutenção imediatamente 

Falta de energia, 

caso existam 

elevatórias 

Utilizar gerador de energia elétrica 

Contatar Companhia Energética de Pernambuco (CELPE) 
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Serviços Adversidade Ação emergencial/contingencial 

Esgotamento sanitário 

Tratamento  Interrupção por 

pessoal 

Contratar serviço excepcional ou pessoal extraordinariamente 

Contratar serviço especializado para remoção do efluente excedente sem 

tratamento para ETE mais próxima 

Vazamento, 

entupimento ou 

assoreamento de 

unidade 

Utilização de unidade em by-pass 

Contratar serviço especializado para remoção do efluente excedente sem 

tratamento para ETE mais próxima 

Sinalizar área do corpo receptor sobre o risco de contaminação e informar à 

CPRH 

Drenagem e manejo de águas pluviais 

Pavimentação Danificação da 

cobertura 

Sinalização do local a fim de evitar acidentes 

Destinação de equipe ou contratação de serviço especializado para reparo 

imediato 

Equipamentos 

da rede 

Vazamento, 

entupimento ou 

assoreamento de 

manilhas ou 

pequenos canais 

Sinalização do local a fim de evitar acidentes 

Limpeza 

Avaliar necessidade de ampliação do sistema  
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Serviços Adversidade Ação emergencial/contingencial 

Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

Varrição Interrupção por 

problemas de 

recursos humanos 

Contratação de serviço especializado para limpeza, priorizando locais com 

maior acúmulo e próximos a importantes equipamentos de serviços essenciais 

Capina e 

roçada 

Interrupção dos 

serviços 

Informar a prefeitura e solicitar regularização 

Contratar serviço especializado para regularização 

Poda de árvores Interrupção dos 

serviços 

Mobilização da equipe 

Acionamento da CELPE, se interferir na rede 

Tombamento de 

árvores 

Mobilização da equipe 

Acionamento da CELPE, se interferir na rede  

Coleta de 

resíduos 

Interrupção da 

coleta domiciliar 

Contratar serviço especializado para coleta 

Decreto de estado de calamidade, em caso extremo 

Interrupção da 

coleta de RSS 

Contratar serviço especializado em coleta de RSS 

Acúmulo de 

resíduos volumosos 

em locais 

inadequados 

Contratar serviço especializado para remoção 
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Serviços Adversidade Ação emergencial/contingencial 

Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

Transporte Interrupção de rota Abertura de rota alternativa 

Transporte para local alternativo adequado, podendo ser em município 

vizinho, com autorização formal  

Quebra de veículo Substituição imediata de veículo  

Contratar serviço especializado para limpeza dos locais mais críticos 

Destinação final Falhas na 

operação 

Intervenção de técnico-operacional 

Destinação para empreendimento alternativo adequado, podendo ser em 

município vizinho, desde que haja autorização formal 

Explosão ou 

incêndio 

Remoção de pessoas da área e da vizinhança 

Contatar Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de jurisdição mais próxima 

Alagamento Contatar Defesa Civil de jurisdição mais próxima 
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12 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

 

O Sistema de Indicadores e de Monitoramento do Saneamento Básico 

de Orobó (SIMSABO) é a ferramenta que fará o armazenamento, a 

compilação e a impressão das informações sobre abastecimento de água 

potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos na região ou municípios 

integrantes.  

A implementação do SIMSABO se dará de forma gradativa, pois, pela 

ausência de alguns serviços que serão implantados pouco depois, não haverá 

algumas informações necessárias para alimentação do banco de dados. 

São grupos que enquadrarão os indicadores do SIMSABO: 

 Acompanhamento de despesas: indicarão, principalmente, as 

relações de custos com serviços executados quantitativamente; 

 Operacionais: indicarão, principalmente, a qualidade da 

operação e os índices de cobertura destes; 

 Trabalho e produtividade: indicarão, especialmente, como estão 

se comportando os operadores, em termos de produção e de eficiência 

operacional; 

 Ambientais: indicarão, nomeadamente, a quantificação da 

aplicação de ações de controle e proteção do meio ambiente; e 

 Satisfação: indicarão, sobretudo, como os clientes estão 

classificando a execução dos serviços. 

 

O SIMSABO deve ser operado ininterruptamente e as informações 

devem ser divulgadas, no máximo, a cada 3 meses. 

Os quadros a seguir detalham os indicadores do saneamento básico de 

Orobó.
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Quadro 12. Indicadores gerais de acompanhamento de despesas. 

Código Indicador Definição Fórmula de cálculo 

AD001 Despesa total do 

município com 

abastecimento de 

água potável 

Soma dos gastos do 

município com o 

manancial e com os 

serviços de captação, 

adução, tratamento, 

reservação e 

distribuição 

𝑫𝑨𝑨𝑷 = 𝑫𝒎𝒂𝒏 + 𝑫𝒄𝒂𝒑 + 𝑫𝑨𝑨𝑩 + 𝑫𝑬𝑻𝑨 + 𝑫𝒓𝒆𝒔 + 𝑫𝒅𝒊𝒔 

Onde: DAAP  despesa com abastecimento de água 

potável (R$); Dman  despesa com manancial (R$); Dcap  

despesa com captação (R$); DAAB  despesa com adução 

de água bruta (R$); DETA  despesa com estação de 

tratamento de água (R$); Dres  despesa com reservação 

de água (R$); Ddis  despesa com distribuição de água 

potável (R$) 

AD002 Despesa total do 

município com 

esgotamento sanitário 

Soma dos gastos do 

município com os 

serviços de coleta e 

transporte e tratamento  

𝑫𝑬𝑺 = 𝑫𝑪𝒆𝑻 + 𝑫𝑬𝑻𝑬 

Onde: DES  despesa do município com esgotamento 

sanitário (R$); DCeT  despesa com rede de coleta e 

transporte (R$); DETE  despesa com tratamento de esgotos 

(R$) 

AD003 Despesa total do 

município com 

drenagem e manejo 

de águas pluviais 

Soma dos gastos do 

município com a 

drenagem e o manejo 

de águas pluviais 

𝑫𝑻𝑫𝑴𝑨𝑷 = 𝑫𝑫 + 𝑫𝑴𝑨𝑷 

Onde: DDMAP  despesa drenagem e manejo de águas 

pluviais (R$); DLU  despesa com serviços da drenagem 

(R$); DMAP  despesa com manejo de águas pluviais (R$) 
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Código Indicador Definição Fórmula de cálculo 

AD004 Despesa total do 

município com limpeza 

urbana 

Soma dos gastos do 

município com os 

serviços de varrição, 

capina e roçada, poda 

de árvores, limpeza de 

meios-fios e limpeza de 

terrenos baldios 

𝑫𝑳𝑼 = 𝑫𝑽𝒂𝒓 + 𝑫𝑪𝑹 + 𝑫𝑷𝒐𝒅𝒂 + 𝑫𝑳𝒎𝒇 + 𝑫𝑳𝒕𝒃 

Onde: DLU  despesa do município com serviços de limpeza 

urbana (R$); DVar  despesa com varrição (R$); DCR  

despesa com capina e roçada (R$); DPoda  despesa com 

poda de árvores (R$); DLmf  despesa com limpeza de 

meios-fios (R$); DLtb  despesa com limpeza de terrenos 

baldios (R$) 

AD005 Despesa total do 

município com manejo 

de resíduos sólidos 

Soma dos gastos do 

município com os 

serviços de coleta, 

triagem, gerenciamento 

de resíduos diversos (RSS, 

RCC, RESP), logística 

(transbordo e 

transporte), 

compostagem e aterro 

sanitário 

𝑫𝑴𝑹𝑺 = 𝑫𝒄𝒐𝒍 + 𝑫𝒕𝒓𝒊𝒂𝒈 + 𝑫𝑮𝑹𝑫 + 𝑫𝒍𝒐𝒈 + 𝑫𝒄𝒐𝒎𝒑 + 𝑫𝒂𝒕𝒆𝒓𝒓𝒐 

Onde: DMRS  despesa do município com manejo de RS 

(R$); Dcol  despesa com coleta de RS (R$); Dtriag  despesa 

com triagem de RS (R$); DRSD  despesa com 

gerenciamento de resíduos diversos (R$); Dlog  despesa 

com transbordo e/ou transporte de RS (R$); Dcomp  

despesa com compostagem de RS (R$); Daterro  despesa 

com aterro sanitário (R$) 
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Código Indicador Definição Fórmula de cálculo 

AD006 Despesa total do 

município com limpeza 

urbana e manejo de 

resíduos sólidos 

Soma dos gastos do 

município com os 

serviços da limpeza 

urbana e do manejo de 

resíduos sólidos 

𝑫𝑻𝑹𝑺 = 𝑫𝑳𝑼 + 𝑫𝑴𝑹𝑺 

Onde: DTRS  despesa total do município com a gestão de 

RS (R$); DLU  despesa com serviços de limpeza urbana (R$); 

DMRS  despesa com manejo de RS (R$) 

AD007 Despesa total no 

município com 

saneamento básico 

Soma dos gastos do 

município com 

abastecimento de água 

potável, esgotamento 

sanitário, drenagem de 

águas pluviais e limpeza 

urbana e manejo de 

resíduos sólidos 

𝑫𝑻𝑺𝑩 = 𝑫𝑨𝑨𝑷 + 𝑫𝑬𝑺 + 𝑫𝑫𝑴𝑨𝑷 + 𝑫𝑹𝑺 

Onde: DTSB  despesa total do município com saneamento 

básico (R$); DAAP  despesa com abastecimento de água 

potável (R$); DES  despesa com esgotamento sanitário 

(R$); DDMAP  despesa com drenagem e manejo de águas 

pluviais (R$); DRS  despesa com gestão de RS (R$) 

AD008 Incidência das 

despesas com 

saneamento básico 

nas despesas correntes 

do município 

 

Porcentagem do total 

de despesas com 

saneamento básico no 

universo de despesas 

totais da gestão pública 

municipal 

𝑰𝑫𝑺𝑩 =
𝑫𝑻𝑺𝑩

𝑫𝑻𝑴𝒖𝒏
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Onde: IDSB  índice de despesas com saneamento básico 

(%); DTSB  despesa total do município com saneamento 

básico (R$); DTMun  despesa total corrente do município 

(R$) 
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Código Indicador Definição Fórmula de cálculo 

AD009 Incidência das 

despesas com 

abastecimento de 

água potável nas 

despesas correntes do 

município 

 

Porcentagem do total 

de despesas com 

abastecimento de água 

potável entre as 

despesas totais da 

gestão municipal 

𝑰𝑫𝑨𝑨𝑷 =
𝑫𝑻𝑨𝑨𝑷

𝑫𝑻𝑴𝒖𝒏
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Onde: IDAAP  índice de despesas com abastecimento de 

água potável (%); DTAAP  despesa total do município com 

abastecimento de água potável (R$); DTMun  despesa 

total corrente do município (R$) 

AD010 Incidência das 

despesas com 

esgotamento sanitário 

nas despesas correntes 

do município 

 

Porcentagem do total 

de despesas com 

esgotamento sanitário 

entre as despesas totais 

da gestão municipal 

𝑰𝑫𝑬𝑺 =
𝑫𝑻𝑬𝑺

𝑫𝑻𝑴𝒖𝒏
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Onde: IDES  índice de despesas com esgotamento 

sanitário (%); DTES  despesa total do município com 

esgotamento sanitário (R$); DTMun  despesa total corrente 

do município (R$) 

AD011 Incidência das 

despesas com 

drenagem e manejo 

de águas pluviais nas 

despesas correntes do 

município 

Porcentagem do total 

de despesas com 

drenagem e manejo de 

águas pluviais entre as 

despesas totais da 

gestão municipal 

𝑰𝑫𝑫𝑴𝑨𝑷 =
𝑫𝑻𝑫𝑴𝑨𝑷

𝑫𝑻𝑴𝒖𝒏
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Onde: IDDMAP  índice de despesas com drenagem e 

manejo de águas pluviais (%); DTDMAP  despesa total do 

município com drenagem e manejo de águas pluviais (R$); 

DTMun  despesa total corrente do município (R$) 
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Código Indicador Definição Fórmula de cálculo 

AD012 Incidência das 

despesas com gestão 

de RS nas despesas 

correntes do município 

 

Porcentagem do total 

de despesas com 

gestão de RS entre as 

despesas totais da 

gestão pública 

municipal 

𝑰𝑫𝑹𝑺 =
𝑫𝑻𝑹𝑺

𝑫𝑻𝑴𝒖𝒏
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Onde: IDRS  índice de despesas com gestão de RS (%); DTRS 

 despesa total do município com gestão de RS (R$); DTMun 

 despesa total corrente do município (R$) 

AD013 Despesa per capita 

com abastecimento de 

água potável 

Despesa com 

abastecimento de água 

potável em relação à 

população do 

município e ao espaço 

de tempo 

𝑫𝒑𝒆𝒓 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂 𝑨𝑨𝑷 =
𝑫𝑨𝑨𝑷

𝑷𝒐𝒑 𝒙 𝑵𝒅𝒊𝒂𝒔
 

Onde: Dper capita AAP  despesa per capita com 

abastecimento de água potável (R$/hab.dia); DAAP  

despesa total do município com abastecimento de água 

potável (R$); Pop  população do município (habitantes); 

Ndias  número de dias (dias) 

AD014 Despesa per capita 

com esgotamento 

sanitário 

Despesa com 

esgotamento sanitário 

em relação à 

população do 

município e ao espaço 

de tempo 

𝑫𝒑𝒆𝒓 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂 𝑬𝑺 =
𝑫𝑬𝑺

𝑷𝒐𝒑 𝒙 𝑵𝒅𝒊𝒂𝒔
 

Onde: Dper capita ES  despesa per capita com esgotamento 

sanitário (R$/hab.dia); DES  despesa total do município 

com esgotamento sanitário (R$); Pop  população do 

município (habitantes); Ndias  número de dias (dias) 
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Código Indicador Definição Fórmula de cálculo 

AD015 Despesa per capita 

com drenagem e 

manejo de águas 

pluviais 

Despesa com 

drenagem e manejo de 

águas pluviais em 

relação à população 

do município e ao 

espaço de tempo 

𝑫𝒑𝒆𝒓 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂 𝑹𝑺 =
𝑫𝑻𝑫𝑴𝑨𝑷

𝑷𝒐𝒑 𝒙 𝑵𝒅𝒊𝒂𝒔
 

Onde: Dper capita DMAP  despesa per capita com drenagem 

e manejo de águas pluviais (R$/hab.dia); DTDMAP  despesa 

total do município com drenagem e manejo de águas 

pluviais (R$); Pop  população do município (habitantes); 

Ndias  número de dias (dias) 

AD016 Despesa per capita 

com limpeza urbana e 

manejo de resíduos 

sólidos 

Despesa com a gestão 

de resíduos sólidos em 

relação à população 

do município e ao 

espaço de tempo 

𝑫𝒑𝒆𝒓 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂 𝑹𝑺 =
𝑫𝑻𝑹𝑺

𝑷𝒐𝒑 𝒙 𝑵𝒅𝒊𝒂𝒔
 

Onde: Dper capita RS  despesa per capita com gestão de RS 

(R$/hab.dia); DTRS  despesa total do município com a 

gestão de RS (R$); Pop  população do município 

(habitantes); Ndias  número de dias (dias) 

AD017 Despesa específica 

com abastecimento de 

água  

Custo atribuído ao 

volume de água 

distribuído 

𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄í𝒇𝒊𝒄𝒂 á𝒈𝒖𝒂 =
𝑫𝑨𝑨𝑷

𝑽á𝒈𝒖𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒊𝒅𝒐
  

Onde: Despecífica água  despesa específica do 

abastecimento de água (R$/l); DAAP  despesa total do 

município com abastecimento de água potável (R$); Vágua 

distribuido  volume de água distribuido (l) 
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Código Indicador Definição Fórmula de cálculo 

AD018 Despesa específica 

com esgotamento 

sanitário  

Custo atribuído ao 

volume de esgoto 

coletado e tratado 

𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄í𝒇𝒊𝒄𝒂 𝒆𝒔𝒈𝒐𝒕𝒐 =
𝑫𝑬𝑺

𝑽𝒆𝒔𝒈𝒐𝒕𝒐 𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒐
  

Onde: Despecífica esgoto  despesa específica do 

esgotamento (R$/l); DAAP  despesa total do município com 

esgotamento sanitário (R$); Vesgoto tratado volume de esgoto 

tratado (l) 

AD019 Despesa total do 

município com 

drenagem 

Custo atribuído ao 

volume de água 

drenado 

𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄í𝒇𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒓𝒆𝒏𝒂𝒈𝒆𝒎 =
𝑫𝑻𝑫𝑴𝑨𝑷

𝑽á𝒈𝒖𝒂 𝒅𝒓𝒆𝒏𝒂𝒅𝒐
 

Onde: Despecífica drenagem  despesa específica da drenagem 

(R$/l); DTDMAP  despesa total do município com drenagem 

e manejo de águas pluviais (R$); Vágua drenado  volume de 

água drenado (l) 

AD020 Despesa específica 

com varrição 

Custo atribuído a 

extensão de 

logradouros públicos 

varridos no município 

𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂 𝑽𝒂𝒓 =
𝑫𝑽𝒂𝒓

𝑬𝒙𝒕𝒗𝒂𝒓𝒓𝒊𝒅𝒂
 

Onde: Despecífica Var  despesa específica com varrição 

(R$/km); DVar  despesa com varrição (R$); Extvarrida  

extensão de logradouros atendidos com varrição (km) 
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Código Indicador Definição Fórmula de cálculo 

AD021 Despesa específica dos 

resíduos sólidos 

Custo atribuído a massa 

de resíduos sólidos 

manejada no município 

𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄í𝒇𝒊𝒄𝒂 𝑹𝑺 =
𝑫𝑴𝑹𝑺

𝑴𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒂 𝑹𝑺
 

Onde: Despecífica RS  despesa específica da massa RS 

(R$/kg); DMRS  despesa com manejo de RS (R$); Mcoletada RS 

 massa coletada de RS (kg) 

AD022 Despesa específica dos 

resíduos diversificados 

Custo atribuído a massa 

de resíduos sólidos 

diversificados (RSS, RCC 

e RESP) gerada no 

município 

𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄í𝒇𝒊𝒄𝒂 𝑹𝑫 =
𝑫𝑮𝑹𝑫

𝑴𝒈𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 𝑹𝑫
 

Onde: Despecífica RD  despesa específica da massa resíduos 

diversificados (R$/kg); DGRD  despesa com resíduos 

diversificados (R$); Mgerada RD  massa coletada de RS (kg) 

AD023 Despesa específica 

com rejeitos  

Custo atribuído a massa 

de resíduos triados que 

são destinados ao (s) 

aterro (s) sanitário (s) 

𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄í𝒇𝒊𝒄𝒂 𝒓𝒆𝒋𝒆𝒊𝒕𝒐𝒔 = 𝑫𝑴𝑹𝑺 𝒙 𝑰𝒓𝒆𝒋𝒆𝒊𝒕𝒐𝒔  

Onde: Despecífica rejeitos  despesa específica da massa de 

rejeitos (R$); DMRS  despesa com manejo de RS (R$); Irejeitos 

 índice de rejeitos (%) 
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Quadro 13. Indicadores operacionais. 

Código Indicador Definição Fórmula de cálculo 

OP001 Cobertura dos serviços 

de abastecimento de 

água potável 

Porcentagem da 

população atendida 

com abastecimento de 

água potável 

𝑪𝑨𝑨𝑷 =
𝑷𝒐𝒑𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝑨𝑨𝑷

𝑷𝒐𝒑
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Onde: CAAP  índice de cobertura do abastecimento de 

água potável (%); Popatendida AAP  população atendida 

com abastecimento de água potável no município 

(habitantes); Pop  população do município (habitantes) 

OP002 Cobertura dos serviços 

de esgotamento 

sanitário 

Porcentagem da 

população atendida 

com esgotamento 

sanitário 

𝑪𝑬𝑺 =
𝑷𝒐𝒑𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝑬𝑺

𝑷𝒐𝒑
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Onde: CES  índice de cobertura do esgotamento sanitário 

(%); Popatendida ES  população atendida com esgotamento 

sanitário no município (habitantes); Pop  população do 

município (habitantes) 

OP003 Cobertura dos serviços 

de drenagem e 

manejo de águas 

pluviais 

Porcentagem da 

população atendida 

com drenagem e 

manejo de águas 

pluviais 

𝑪𝑬𝑺 =
𝑷𝒐𝒑𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝑫𝑴𝑨𝑷

𝑷𝒐𝒑
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Onde: CDMAP  índice de cobertura do drenagem e manejo 

de águas pluviais (%); Popatendida DMAP  população 

atendida com drenagem e manejo de águas pluviais no 

município (habitantes); Pop  população do município 

(habitantes) 
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Código Indicador Definição Fórmula de cálculo 

OP004 Cobertura dos serviços 

de coleta de resíduos 

sólidos  

Porcentagem da 

população atendida 

com serviços de coleta 

de resíduos sólidos 

𝑪𝑪𝑹𝑺 =
𝑷𝒐𝒑𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝑪𝑹𝑺

𝑷𝒐𝒑
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Onde: CCRS  índice de cobertura da coleta de RS (%); 

Popatendida  população com coleta de RS (habitantes); 

Pop  população total do município (habitantes) 

OP005 Índice de esgotos 

tratados  

Porcentagem dos 

esgotos coletados 

destinada a ETE 

𝑰𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑬𝑺 =
𝑽𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒐 𝑬𝑺

𝑽𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒐 𝑬𝑺
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Onde: Itratamento ES  índice de esgotos tratados (%); Vtratado ES 

 volume de esgotos tratado (l); Vcoletado ES  volume de 

esgotos coletados (l) 

OP006 Índice de resíduos 

sólidos triados  

Porcentagem dos 

resíduos sólidos 

coletados destinada à 

triagem 

𝑰𝒕𝒓𝒊𝒂𝒈𝒆𝒎 𝑹𝑺 =
𝑴𝒕𝒓𝒊𝒂𝒈𝒆𝒎 𝑹𝑺

𝑴𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒂 𝑹𝑺
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Onde: Itriagem RS  índice de resíduos triada (%); Mtriagem RS  

massa de resíduos coletada e destinada à triagem (kg); 

Mcoletada RS  massa coletada de RS (kg) 

OP007 Índice de resíduos 

sólidos recicláveis 

Porcentagem dos 

resíduos sólidos 

coletados destinada à 

reciclagem 

𝑰𝒓𝒆𝒄𝒊𝒄𝒍á𝒗𝒆𝒊𝒔 𝑹𝑺 =
𝑴𝒓𝒆𝒄𝒊𝒄𝒍á𝒗𝒆𝒊𝒔 𝑹𝑺

𝑴𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒂 𝑹𝑺
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Onde: Irecicláveis RS  índice de resíduos recicláveis (%); 

Mrecicláveis RS  massa de resíduos coletada e destinada à 

reciclagem (kg); Mcoletada RS  massa coletada de RS (kg) 
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Código Indicador Definição Fórmula de cálculo 

OP008 Índice de resíduos 

sólidos putrescíveis  

Porcentagem dos 

resíduos sólidos 

coletados destinada à 

compostagem em pátio 

(s) 

𝑰𝒑𝒖𝒕𝒓𝒆𝒔𝒄í𝒗𝒆𝒊𝒔 𝑹𝑺 =
𝑴𝒑𝒖𝒕𝒓𝒆𝒔𝒄í𝒗𝒆𝒊𝒔 𝑹𝑺

𝑴𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒂 𝑹𝑺
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Onde: Iputrescíveis RS  índice de resíduos coletados destinados 

à compostagem (%); Mputrescíveis RS  massa de resíduos 

coletada e destinada à compostagem (kg); Mcoletada RS  

massa coletada de RS (kg) 

OP009 Índice de rejeitos  Porcentagem dos 

resíduos sólidos 

coletados destinada ao 

(s) aterro (s) sanitário (s) 

𝑰𝒓𝒆𝒋𝒆𝒊𝒕𝒐𝒔 =
𝑴𝒓𝒆𝒋𝒆𝒊𝒕𝒐𝒔

𝑴𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒂 𝑹𝑺
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Onde: Irejeitos  índice de rejeitos (%); Mrejeitos  massa de 

rejeitos (kg); Mcoletada RS  massa coletada de RS (kg) 

OP010 Demanda per capita 

de agua potável 

Volume de água 

potável distribuída em 

relação à população 

do município e ao 

espaço de tempo 

𝑫𝒑𝒆𝒓 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂 𝑨𝑷 =
𝑽𝒅𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖í𝒅𝒐 𝑨𝑷

𝑷𝒐𝒑 𝒙 𝑵𝒅𝒊𝒂𝒔
 

Onde: Dper capita AP  produção per capita de RS (l/hab.dia); 

Vdistribuído AP  volume de água distribuído (l); Pop  

população do município (habitantes); Ndias  número de 

dias (dias) 
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Código Indicador Definição Fórmula de cálculo 

OP011 Geração per capita de 

esgotos 

Volume de esgotos 

gerado em relação à 

população do 

município e ao espaço 

de tempo 

𝑷𝒑𝒆𝒓 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂 𝑬𝑺 =
𝑽𝒈𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐 𝑬𝑺

𝑷𝒐𝒑 𝒙 𝑵𝒅𝒊𝒂𝒔
 

Onde: Pper capita ES  produção per capita de esgotos 

(l/hab.dia); Vgerado ES  volume de esgoto gerado (l); Pop  

população do município (habitantes); Ndias  número de 

dias (dias) 

OP012 Produção per capita 

de resíduos sólidos 

Massa de resíduos 

sólidos produzida em 

relação à população 

do município e ao 

espaço de tempo 

𝑷𝒑𝒆𝒓 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂 𝑹𝑺 =
𝑴𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒂 𝑹𝑺

𝑷𝒐𝒑 𝒙 𝑵𝒅𝒊𝒂𝒔
 

Onde: Pper capita RS  produção per capita de RS 

(kg/hab.dia); Mcoletada RS  massa coletada de RS (kg); Pop 

 população do município (habitantes); Ndias  número de 

dias (dias) 
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Quadro 14. Indicadores de trabalho e produtividade. 

Código Indicador Definição Fórmula de cálculo 

TP001 Produtividade dos 

empregados da 

varrição  

Extensão média 

varrida por cada 

empregado em um 

dia 

𝑷𝑬𝑽 =
𝑬𝒙𝒕𝒗𝒂𝒓𝒓𝒊𝒅𝒂

𝑵𝑬𝒎𝒑𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔 𝑽𝒂𝒓 𝒙 𝑵𝒅𝒊𝒂𝒔
 

Onde: PEV  produtividade dos empregados da varrição 

(km/empregado.dia); Extvarrida  Extensão de logradouros atendidos 

com varrição (km); NEmp Var  número de empregados ativos na 

varrição (empregado); Ndias  número de dias trabalhados (dia) 

TP002 Produtividade dos 

empregados da 

coleta  

Massa coletada por 

cada empregado 

em um dia 

𝑷𝑪𝑹𝑺 =
𝑴𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒂 𝑹𝑺

𝑵𝑬𝒎𝒑 𝑪𝒐𝒍 𝒙 𝑵𝒅𝒊𝒂𝒔
 

Onde: PCRS  produtividade dos empregados da coleta 

(kg/empregado.dia); Mcoletada RS  massa coletada de RS (kg); NEmp 

Col  número de empregados ativos na coleta (empregado); Ndias 

 número de dias (dia) 

TP003 Produtividade dos 

empregados da 

triagem  

Massa separada por 

cada empregado 

em um dia 

𝑷𝑻𝑹𝑺 =
𝑴𝒕𝒓𝒊𝒂𝒅𝒂 𝑹𝑺

𝑵𝑬𝒎𝒑 𝑻𝒓𝒊𝒂𝒈 𝒙 𝑵𝒅𝒊𝒂𝒔
 

Onde: PTRS  produtividade dos empregados da triagem 

(kg/empregado.dia); Mtriada RS  massa triada de RS (kg); NEmp Triag  

número de empregados ativos na triagem (empregado); Ndias  

número de dias (dia) 
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Código Indicador Definição Fórmula de cálculo 

TP004 Índice de resíduos 

sólidos recicláveis 

Porcentagem dos 

resíduos sólidos 

coletados destinada 

à reciclagem 

𝑰𝒓𝒆𝒄𝒊𝒄𝒍á𝒗𝒆𝒊𝒔 𝑹𝑺 =
𝑴𝒓𝒆𝒄𝒊𝒄𝒍á𝒗𝒆𝒊𝒔 𝑹𝑺

𝑴𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒂 𝑹𝑺
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Onde: Irecicláveis RS  índice de resíduos coletados destinados à 

reciclagem (%); Mrecicláveis RS  massa de resíduos coletada e 

destinada à reciclagem (kg); Mcoletada RS  massa coletada de RS 

(kg) 

TP005 Índice de resíduos 

sólidos 

putrescíveis  

Porcentagem dos 

resíduos sólidos 

coletados destinada 

à compostagem em 

pátio (s) 

𝑰𝒑𝒖𝒕𝒓𝒆𝒔𝒄í𝒗𝒆𝒊𝒔 𝑹𝑺 =
𝑴𝒑𝒖𝒕𝒓𝒆𝒔𝒄í𝒗𝒆𝒊𝒔 𝑹𝑺

𝑴𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒂 𝑹𝑺
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Onde: Iputrescíveis RS  índice de resíduos coletados destinados à 

compostagem (%); Mputrescíveis RS  massa de resíduos coletada e 

destinada à compostagem (kg); Mcoletada RS  massa coletada de RS 

(kg) 

TP006 Índice de rejeitos  Porcentagem dos 

resíduos sólidos 

coletados destinada 

ao (s) aterro (s) 

sanitário (s) 

𝑰𝒓𝒆𝒋𝒆𝒊𝒕𝒐𝒔 =
𝑴𝒓𝒆𝒋𝒆𝒊𝒕𝒐𝒔

𝑴𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒂 𝑹𝑺
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Onde: Irejeitos  índice de rejeitos (%); Mrejeitos  massa de rejeitos (kg); 

Mcoletada RS  massa coletada de RS (kg) 
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Quadro 15. Indicadores ambientais. 

Código Indicador Definição Fórmula de cálculo 

AM001 Taxa de 

remediação de 

áreas  

Porcentagem de áreas 

remediadas entre as identificadas 

e rotuladas como degradadas por 

atividades ligadas ao saneamento 

básico ou falta deste  

𝑻𝑹𝒆𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂çã𝒐 =
𝑨𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂

𝑨𝒅𝒆𝒈𝒓𝒂𝒅𝒂𝒅𝒂
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Onde: TRemediação  taxa de remediação de áreas 

degradadas (%); Arecuperada  área recuperada 

(habitantes); Adegradada  área degradada 

(habitantes) 

AM002 Área impactada 

por habitante  

Razão da área impactada com a 

má gestão do saneamento por 

habitante  

𝑰𝑨𝑰 𝒑𝒆𝒓 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂 =
𝑨𝒊𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒂𝒅𝒂

𝑷𝒐𝒑𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂
 

Onde: IAI per capita  índice de área impactada por 

habitante (ha/hab); AImpactada Área impactada por 

unidades do saneamento básico (ha); Popatendida  

população total atendida pelos serviços (habitantes) 
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Quadro 16. Indicadores de satisfação. 

Código Indicador Definição Fórmula de cálculo 

SA001 Índice de 

satisfação com 

abastecimento de 

água potável  

Porcentagem de usuários satisfeitos 

com o abastecimento de água 

potável 

𝑰𝑺𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒂çã𝒐 𝑨𝑨𝑷 =
𝑷𝒔𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒆𝒊𝒕𝒂 𝑨𝑨𝑷

𝑷𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝑨𝑨𝑷
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Onde: ISatisfação AAP  índice de satisfação com 

abastecimento de água potável (%); PSatisfeita AAP  

população atendida com abastecimento de água 

potável e satisfeita (habitantes); Patentida AAP  

população atendida com abastecimento de água 

potável (habitantes) 

SA002 Índice de 

satisfação com o 

esgotamento 

sanitário 

Porcentagem de usuários satisfeitos 

com o esgotamento sanitário 

𝑰𝑺𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒂çã𝒐 𝑬𝑺 =
𝑷𝒔𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒆𝒊𝒕𝒂 𝑬𝑺

𝑷𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝑬𝑺
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Onde: ISatisfação ES  índice de satisfação com 

esgotamento sanitário (%); PSatisfeita ES  população 

atendida com esgotamento sanitário e satisfeita 

(habitantes); Patentida ES  população atendida com 

esgotamento sanitário (habitantes) 
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Código Indicador Definição Fórmula de cálculo 

SA003 Índice de 

satisfação com 

drenagem e 

manejo de águas 

pluviais  

Porcentagem de usuários satisfeitos 

com drenagem e manejo de 

águas pluviais 

𝑰𝑺𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒂çã𝒐 𝑫𝑴𝑨𝑷 =
𝑷𝒔𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒆𝒊𝒕𝒂 𝑫𝑴𝑨𝑷

𝑷𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝑫𝑴𝑨𝑷
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Onde: ISatisfação DMAP  índice de satisfação com 

drenagem e manejo de águas pluviais (%); PSatisfeita DMAP 

 população atendida com drenagem e manejo de 

águas pluviais e satisfeita (habitantes); Patentida DMAP  

população atendida com drenagem e manejo de 

águas pluviais (habitantes) 

SA004 Índice de 

satisfação com 

limpeza urbana e 

manejo de 

resíduos sólidos 

Porcentagem de usuários satisfeitos 

com limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos 

𝑰𝑺𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒂çã𝒐 𝑳𝑼𝑴𝑹𝑺 =
𝑷𝒔𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒆𝒊𝒕𝒂 𝑳𝑼𝑴𝑹𝑺

𝑷𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝑳𝑼𝑴𝑹𝑺
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Onde: ISatisfação LUMRS  índice de satisfação com 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (%); 

PSatisfeita LUMRS  população atendida com limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos e satisfeita 

(habitantes); Patentida LUMRS  população atendida com 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

(habitantes) 
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13 RESPONSABILIDADES 

 

O completo funcionamento dos sistemas com a implementação dos 

programas citados no PMSB está condicionado à definição das 

responsabilidades dos diversos atores municipais que se resumem a: setor 

público, setor privado e sociedade civil. 

O setor público tem responsabilidade sobre o oferecimento dos serviços 

universalmente nos domicílios, principalmente, dos aglomerados urbanos que 

fazem parte de seu território, bem como dos empreendimentos e atividades 

administrados e operados por ele.  As responsabilidades desse setor só podem 

ser cumpridas com a integra participação da sociedade civil. 

Por sua vez, o setor privado deve se responsabilizar pela gestão dos 

resíduos sólidos e líquidos, a depender de características quantitativas e 

qualitativas, produzidos em suas atividades, fazendo a completa gestão 

destes, sejam estas industriais, comerciais ou de serviços. 

A critério dos poderes municipais devem ser postos parâmetros e 

critérios, em termos qualitativos e quantitativos, que permitam definir se os 

resíduos produzidos pelo setor privado poderão ser enquadrados como 

resíduos domiciliares e coletados pelo serviço municipal, assim como efluentes 

como esgotos domésticos. Em casos que não haja enquadramento, a 

administração do empreendimento deverá contar com um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e um Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Líquidos (PGRL) que defina a correta gestão do que for produzido e 

que sejam os documentos parâmetros para cobranças da gestão. 

A execução do PMSB é, portanto, de responsabilidade do Município, 

podendo haver a execução de ações individualmente ou em grupo, quando 

formado consórcio, desde que haja compensação financeira para Orobó. 

Por sua vez, a execução de um eventual PGRS ou PGRL de um 

estabelecimento industrial, comercial ou de serviços é de responsabilidade da 

administração deste, porém necessitando ser anexado aos documentos que 

formam o PMSB para que haja uma fiscalização de sua plena execução.  
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O Quadro 17, por sua vez, tem as normas a serem seguidas, 

impreterivelmente, em cada etapa da gestão de resíduos sólidos em 

particular. 

 

Quadro 17. Normas básica para gestão de resíduos sólidos. 

Coleta Transporte Transbordo Tratamento Destinação 

NBR 10.004/04 – Resíduos sólidos - Classificação 

NBR 13.463/95 

– Coleta de 

Resíduos 

Sólidos 

NBR 7.500/11 

– 

Identificação 

para o 

transporte 

terrestre, 

manuseio, 

movimentaç

ão e 

armazename

nto de 

produtos 

NBR 

15.112/04 – 

Resíduos da 

construção 

civil e 

resíduos 

volumosos – 

Áreas de 

transbordo 

e triagem – 

Diretrizes 

para projeto 

NBR 11.175 

– 

Incineraçã

o de 

resíduos 

sólidos 

perigosos – 

padrões 

de 

desempen

ho - 

procedime

nto 

NBR 10.157/87 

– Aterros de 

resíduos 

perigosos – 

critérios para 

projeto, 

construção e 

operação 

NBR 12.810/93 

– Coleta de 

Resíduos de 

Serviços de 

Saúde - 

Procedimento 

NBR 7.501/03 

- Transporte 

terrestre de 

produtos 

perigosos - 

Terminologia 

EPA 

(Agência de 

Proteção 

Ambiental 

Norte 

Americana) 

– Transfer 

Station 

Design and 

Operation 

NBR 

13.894/87 – 

Tratament

o no solo 

(landfarnin

g) - 

procedime

nto 

NBR 15.113/04 

– Resíduos da 

construção 

civil e resíduos 

inertes – 

Aterros – 

Diretrizes para 

projeto, 

implantação e 

operação 
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Coleta Transporte Transbordo Tratamento Destinação 

Resolução CONAMA Nº 358 de 29 de abril de 2005 – Dispõe sobre o 

tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá 

outras providências 

Resolução CONAMA Nº 307 de 5 de julho de 2002 e Nº 448 de 18 de janeiro 

de 2013 – Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 

resíduos da construção civil 

NBR 12.980/93 

– Coleta, 

varrição e 

acondicionam

ento de 

resíduos sólidos 

urbanos 

NBR 

13.221/07 – 

Transporte 

terrestre de 

resíduos 

- 

NBR 

14.283/99 – 

Resíduos 

em solo – 

determina

ção da 

biodegrad

ação pelo 

método 

respirométr

ico 

NBR 13.741/96 

– Destinação 

de bifenilas 

policloradas - 

procedimento 

 

O Quadro 18 traz, de forma resumida, as principais responsabilidades de 

cada ator da nova gestão intermunicipal a ser estabelecida, sendo estas 

todas impostas de com base na Leis Federais n° 11.445/07 e n° 12.305/10.  
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Quadro 18. Principais responsabilidades sobre saneamento básico. 

Setor Responsabilidades 

Público 

 Elaborar o PMSB 

 Implantar o PMSB 

 Fiscalizar gestão dos resíduos e efluentes do setor privado 

 Cobrar da população pelos serviços prestados 

 Avaliar anualmente o PMSB 

 Revisar a cada quatro anos o PMSB 

Privado 

 Elaborar planos de gerenciamento de resíduos sólidos e 

líquidos 

 Executar planos de gerenciamento de resíduos sólidos e 

líquidos 

 Fazer acordos setoriais 

 Estruturar e implementar a logística reversa dos resíduos 

sólidos 

 Fazer trabalhos internos de educação ambiental 

Sociedade 

Civil 

 Participar dos programas de educação ambiental 

 Participar dos programas de coleta seletiva 

 Participar da preservação da qualidade da água 

 Cobrar do setor público qualidade nos serviços prestados 
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14 RECURSOS FINANCEIROS 

 

O Município De Orobó deverá buscar soluções para os problemas 

relacionados à falta ou inadequação do saneamento básico, o que irá 

necessitar da busca por recursos financeiros. Mesmo conhecendo da 

priorização dos consórcios públicos, prevista no Art. 45 da Lei Federal n° 12.305, 

de 2 de agosto de 2010, na obtenção dos incentivos instituídos pelo Governo 

Federal, para implantação de equipamentos de infraestrutura em 

saneamento, as ações do PMSB devem ser implementadas captando recursos 

de instituições com linhas de fomento nesta área.  

O Quadro 17 indica possíveis parceiros em termos de destinação de 

recursos ou financiamento de ações previstas no PMSB nos próximos 20 anos. 

 

Quadro 19. Potenciais parceiros de Orobó na implantação do PMSB. 

Instituição Informações gerais 

Fundação 

Nacional de 

Saúde 

A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) abre 

rotineiramente editais para disponibilização de recursos, 

sobretudo no que concerne ao saneamento básico 

Ministério da 

Integração 

Nacional 

O Ministério da Integração Nacional (MI) tem fomentado 

diversos projetos de infraestrutura, especificamente na 

área de saneamento básico, como, por exemplo, para 

construção de aterro sanitário 

Ministério do 

Meio Ambiente 

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) se configura como 

parceiro à medida em que abre possibilidades para 

financiamento de ações voltadas a preservação do 

meio ambiente e à recuperação de passivos ambientais 

Ministério das 

Cidades 

O Ministério das Cidades (MC) é mais um que trabalha 

na área do saneamento básico, tendo disponibilidade 

para subsidiar programas, projetos e ações em qualquer 

linha, ou seja, trabalhando não somente a infraestrutura, 

mas também o social (catadores)  
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Instituição Informações gerais 

Banco Nacional 

de 

Desenvolvimento 

Econômico e 

Social 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) aparece como um agente financiador de 

ações de saneamento básico, sobretudo com os 

resíduos sólidos 

Caixa 

Econômica 

Federal 

A Caixa Econômica Federal (CEF) direta ou 

indiretamente, através de ministérios, trabalha com 

recursos da União voltados às melhorias das condições 

ambientais e sociais da população 

Banco do Brasil 

O Branco do Brasil (BB) é uma instituição que disponibiliza 

linhas de crédito para estruturação de atividades de 

associações, por exemplo, financiando a aquisição de 

máquinas ou equipamentos como caminhões e até 

mesmo a construção de espaços essenciais para os 

serviços 

 

É válido destacar que o leque de possíveis parceiros é maior, pois além 

da parte diretamente de infraestrutura, existem trabalhos sociais, econômicos 

– como programas de economia solidária – e de condicionamento do 

trabalho, assim abrindo possibilidades para buscas em outras linhas de 

financiamento e em outros programas ministeriais.  

Por fim, de forma difícil, por aspectos da política brasileira, mas não 

impossível, aparecem, como fontes de recursos para implantação, as 

emendas parlamentares, sejam estaduais ou federais, justificando que as 

ações não têm benefícios restritivos territorialmente, se estendem por longos 

espaços, como toda a bacia hidrográfica do Rio Goiana, e diversos extratos 

populacionais. 
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15 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Significando o saneamento básico uma importantíssima ferramenta de 

preservação ambiental, foram identificadas, em Orobó, como um todo, várias 

deficiências nos serviços relacionados às quatro vertentes quando foram 

trabalhados. 

Dos diagnósticos sobre os serviços de abastecimento de água potável, 

de esgotamento sanitário, de drenagem e manejo de águas pluviais e limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos do município, pode ser concluído 

sucintamente: 

 Não há serviços de abastecimento de água potável de forma 

universal e ininterrupta, como impõe a Lei Federal 11.445 de 2007, pois 

tanto a zona urbana quanto algumas comunidades rurais ainda têm 

dificuldade de acesso, sendo visíveis também falhas estruturais e 

operacionais, principalmente no que diz respeito a 

ausência/insuficiência de tratamento adequado e distribuição; 

 Dos serviços de esgotamento sanitário, atribuídos pela Política 

Nacional de Saneamento Básico, apenas a Comunidade Feira Nova 

possui um sistema em operação, inexistindo nas demais comunidades 

rurais e na sede municipal, um atendimento de apenas 5,7% da 

população; 

 Da drenagem e manejo de águas pluviais há a pavimentação 

das ruas com calhas e bocas de lobo (grande parte desses 

equipamentos mal alocados) acompanhando os declives, porém não 

chega a atender todos os logradouros, não contém todos os 

equipamentos infraestruturais requeridos e existe lançamento de 

efluentes sanitários na rede de drenagem;  

 Da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que deve seguir, 

além da PNSB, a PNRS, considera-se adequada apenas a frequência de 

varrição e coleta, porém até estes serviços apresentam inconsistências, 

por não haver planejamento, convergindo a má gestão de resíduos 
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sólidos na operação de uma área como lixão, pior destino que pode ser 

dado a este material.  

 

Em relação ao que se identificou como pontos positivos no diagnóstico, 

destaca-se: 

 O potencial para mananciais superficiais é considerado bom, por 

ser uma região chuvosa e com relevo bastante acidentado, o que 

favorece a construção de sistemas de barragens em série a reduzido 

custo; 

 A água dos mananciais subterrâneos já existentes tem qualidade 

que exige apenas sistemas simplificados de tratamento de águas para 

que se ofereça potabilidade; 

 Grande parte do município dispõe, mesmo que de forma 

insatisfatória em relação aos padrões técnicos, de sistemas de 

abastecimento de água que com pequenos ajustes se tornariam 

eficazes; 

 Nos entornos dos perímetros definidos como urbanos da zona 

urbana e de comunidades rurais existem áreas disponíveis para 

implantação de unidades de esgotamento sanitário, como estações de 

tratamento de esgotos; 

 A drenagem de águas pluviais é facilitada pelo relevo, não 

havendo registros de deslizamentos de terra ou alagamentos, e a pré-

existência de rede de drenagem que deve, com eventual instalação 

de esgotamento sanitário, ser utilizada apenas para sua finalidade; 

 A Prefeitura oferece serviços de limpeza urbana e coleta não 

somente a zona urbana, sendo algumas comunidades da zona rural 

contempladas com estes; 

 Os resíduos de serviços de saúde estão sendo coletados, tratados 

e/ou destinados adequadamente, pois o município tem contrato com 

empresa especializada no serviço com certificação; e 
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 Os resíduos de construção civil, em sua maioria, já estão sendo 

destinados a reutilização como material de aterro para obras da própria 

construção civil e para reparos em estradas vicinais. 

 

Com base no exposto, pode ser afirmada a necessidade urgente de 

executar as ações do Plano Municipal de Saneamento Básico que, 

sinteticamente, impulsiona melhorias para o armazenamento, a captação, a 

adução, o tratamento e a distribuição de água potável, a coleta, o transporte 

e o tratamento de esgotos sanitários, a drenagem e o manejo de águas 

pluviais, a limpeza urbana, a coleta, o tratamento e a destinação final 

adequada dos resíduos sólidos, e deve contar com a participação funcional 

de políticos, técnicos e população, para o bom funcionamento, pois cada um 

desses grupos tem papel fundamental no sistema. 

Para que se execute o PMSB, a Prefeitura deve contar com instrumentos 

jurídicos que permitam ou facilitem a adoção de medidas que venham a 

promover a implantação das metas, um deles é a Lei Municipal de 

Saneamento Básico. Nesse sentido, deve a prefeitura sugerir ao legislativo 

municipal, uma proposta de elaboração de um Decreto Municipal que 

institua a política municipal de saneamento básico, a qual deve ser 

abrangente e permita uma completa gestão, tendo este PMSB como anexo. 

As implantações do Sistema de Indicadores e de Monitoramento do 

Saneamento Básico de Orobó e do Sistema de Cobrança deverão dar o 

suporte para controle quantitativo, qualitativo e financeiro do saneamento 

básico do município.  

Deve ser destacado que qualquer serviço público que vise o 

funcionamento adequado, em tempos de fortes crises ético-moral na política 

e econômica, deve presar pelo fundamento da informação (transparência) 

caminhando paralelo à sustentabilidade econômico-financeira. Assim, entre 

tantos pontos importantes que o Plano aborda, destacam-se: 
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  A implantação do SIMSABO oferecerá suporte para controle dos 

aspectos quantitativos e qualitativos em termos operacionais, 

ambientais e financeiro; 

 A implementação do Sistema de Cobrança pela Prestação dos 

Serviços ligados ao saneamento básico do será a ação que irá 

assegurar a sustentabilidade econômico-financeira, conforme PNSB;  

 A instituição de associação de catadores no município trará 

louváveis benefícios sociais como a retirada de pessoas de locais 

altamente insalubres e a oportunidade de empregos formais, bem 

como irá acelerar o tratamento de resíduos e gerar receitas para a 

gestão de resíduos sólidos; e 

 Projetar, licenciar e a instalar sistemas de tratamento de água, 

sistemas de esgotamento sanitário, sistemas de drenagem e uma 

unidade de tratamento e destinação final de resíduos sólidos, ao longo 

dos 20 anos, será altamente impactante para Orobó de forma positiva, 

pois melhorará a saúde da população, reduzirá impactos ambientais e 

proporcionará recuperação de áreas degradadas pela falta de 

saneamento básico.  

 

Considerando os prazos legais e a disponibilidade financeira da 

Prefeitura, como comentado ao longo deste trabalho, bem como o Convênio 

de Cooperação com o Estado de Pernambuco para gerir serviços de 

abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, através da 

COMPESA que é titular do abastecimento de água na zona urbana deste 

município, surge como a opção para o município no prazo de 20 (vinte) anos, 

desde que a mesma se mantenha pautada nos aspectos jurídicos necessários 

para a sua implantação, assim como todo o processo seja transparente. 

As metas foram definidas criteriosamente, porém não são inalteráveis ou 

irrevogáveis, já que a cada ano deve ser realizada a avaliação da 

implantação do PMSB e a cada quatro anos a revisão do documento. Nesse 

sentido, o Município deve dispor de instrumentos administrativos e jurídicos que 
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permitam ou facilitem a adoção de medidas que venham a promover a 

implantação e o cumprimento das metas. 

A velocidade da melhoria na qualidade de vida do município será 

proporcional à velocidade da implantação do PMSB. 

O PMSB é um instrumento de gestão pública e uma importante ação do 

Município de Orobó e sua implantação qualificará este como um dos poucos 

que entendem as vantagens da prevenção. 
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