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1 Introdução 

Os serviços de saneamento básico estão diretamente ligados à 

promoção da qualidade de vida, sendo um direito do cidadão e um dever do 

Estado. Com a aprovação da Lei n° 11.445 de 2007, a Lei de Saneamento 

básico, o Brasil criou um marco na história, pois definiu-se princípios na 

prestação dos serviços públicos de saneamento básico, objetivando sua 

universalização. De acordo com a lei, o saneamento básico compreende um 

conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais que abarcam 

quarto eixos: Abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas.  

Em consonância com a lei, é estabelecido a competência do titular dos 

serviços na formulação da política pública de saneamento básico, que 

compreende a construção do Plano de Saneamento Básico Sustentável.  Que 

ocorre a partir do exame da realidade do município e da objetivação em 

transformá-lo. A elaboração do plano terá como orientações a Lei nº 11.445, 

que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, o Decreto Nº 

7.217, de 21 de junho de 2010 e o Plano Nacional de Saneamento Básico – 

PLANSAB.  

A construção do plano está compreendida em 12 meses e divide-se nas 

seguintes partes: Produto 01 – Plano de Mobilização Social; Produto 02 – 

Diagnóstico técnico participativo; Produto 03 – Prognósticos e alternativas para 

a universalização, condicionantes, diretrizes, objetivos e metas; Produto 04 – 

Programas, projetos e ações; Produto 05 – Mecanismos e procedimentos para  

a  avaliação  sistemática  da  eficiência,  eficácia  e  efetividade das ações do 

Plano; Produto  06  - Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento 

Básico. 

O desenvolvimento do plano e das ações terá, impreterivelmente, a 

participação popular, pois essa é necessária para o planejamento sustentável 

do município. Sendo de grande importância a garantia de uma participação 

ampla, considerando a sociedade civil organizada, os agentes públicos e a 

população como um todo. A mobilização social compreende o ato de convocar 
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vontades tendo o propósito de almejar um resultado em comum. Para isso, é 

necessária uma ampla divulgação das ações de comunicação.  

Dessa forma, o Produto 1, que configura-se no Plano de Mobilização 

Social, constitui o planejamento para que a participação popular se efetive, 

sensibilizando a população para o envolvimento nas tomadas de decisões que 

irão configurar o sistema de saneamento do município, destacando a 

importância dessa participação e do plano.  

 

Figura 1. Plano de mobilização Social. Fonte: FUNASA 
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2 Objetivo Geral 

A participação é condição fundamental da mobilização. O objetivo 

principal do plano é planejar ações que estimulem a participação da sociedade 

nas atividades relativas ao PMSB. Garantindo a efetividade do controle social 

proposto na Lei de Saneamento básico, Lei 11.445/07, em seu Art. 3º, Inciso 

IV:  

Controle social: 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. 

Dessa forma, a sociedade e o governo podem dialogar de maneira 

organizada e transparente, ocorrendo a corresponsabilidade entre o Estado e 

sociedade civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
PMSB Arapiraca/AL – Plano de Mobilização – Novembro de 2014 

www.pmsbarapiraca.com.br 

3 Objetivos Específicos 

 Sensibilizar a comunidade para a participação na construção do 

Plano Municipal de Saneamento Básico; 

 Realizar audiências e consultas públicas para a ampla divulgação 

das propostas do PMSB; 

 Incentivar a criação do Conselho Municipal de Saneamento 

Básico; 

 Nos fóruns, incentivar que a população contribua no diagnóstico 

dos problemas existentes, assim como, na sugestão de soluções. 

 Promover a participação popular em fases determinadas da 

elaboração do Plano, através de debates, pesquisas, 

apresentações e qualquer mecanismo de expressar opiniões 

individuais ou coletivas; 

 Criar canais para sugestões ou alegações. 

 Sensibilizar a sociedade na responsabilidade coletiva na 

preservação e conservação ambiental. 

 Propor a interlocução de todos os atores sociais nas discursões e 

formulações pertinentes ao Plano. 

 Construir grupos de trabalho para o desenvolvimento de questões 

relativas ao PMSB, quando houver a necessidade de uma 

atuação articulada dos órgãos e instituições. 

 Realizar a conferência Municipal de Saneamento Básico. 

 Articular os conselhos para o acompanhamento e participação na 

construção do PMSB. 
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4 Justificativa 

De acordo com Toro (2007), a mobilização social ocorre quando um 

grupo de pessoas, uma comunidade ou a sociedade agem por um motivo em 

comum, almejando resultados com propósitos universais. Na participação 

popular reside o valor democrático na tomada de decisões, nas quais quanto 

mais participações no processo, maior será refletida a vontade de todos.  

Assim, o plano de mobilização social vem sensibilizar a participação 

popular, demonstrando a importância da elaboração do PMSB. Pois, somente 

através do conhecimento dos problemas e desafios vivenciados pela população 

é que se consegue construir um projeto realmente efetivo, traduzindo os 

anseios dos cidadãos no planejamento das ações. Que aliado com os 

conhecimentos técnicos irão construir as bases fundamentais para a 

construção do plano. A participação dos diversos atores sociais e segmentos é 

imprescindível, pois legitima o processo de planejamento e concretiza a 

construção do PMSB. 

O plano de mobilização social configura-se em um documento técnico 

gerencial que articula as comunidades, através procedimentos, estratégias, 

mecanismos e metodologias que serão aplicados ao decorrer do período de 

elaboração do PMSB, que serão concretizados através das reuniões territoriais, 

encontros técnicos, oficinas e audiências públicas.  

Nessa etapa contemplou-se o decreto nº 7217, de 21 de junho de 2010, 

que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, que no seu 

artigo 26 orienta a ampla participação popular. 

Art. 26. A elaboração e a revisão dos planos de 
saneamento básico deverão efetivar-se, de forma a 
garantir a ampla participação das comunidades, dos 
movimentos e das entidades da sociedade civil, por meio 
de procedimento que, no mínimo, deverá prever fases de:  

I - divulgação, em conjunto com os estudos que os 
fundamentarem;  

II - recebimento de sugestões e críticas por meio de 
consulta ou audiência pública; e  
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III - quando previsto na legislação do titular, análise e 
opinião por órgão colegiado criado nos termos do art. 47 
da Lei nº 11.445, de 2007.  

§ 1º A divulgação das propostas dos planos de 
saneamento básico e dos estudos que as fundamentarem 
dar-se-á por meio da disponibilização integral de seu teor 
a todos os interessados, inclusive por meio da rede 
mundial de computadores - internet e por audiência 
pública 

Além da Lei de Saneamento Básico, Lei nº 11.445/07, também 

contempla-se  o Termo de Referência para elaboração do Plano de 

mobilização social, fornecido pela Prefeitura de Arapiraca. Para que assim se 

atenda as diretrizes para participação e controle social. O plano será elaborado 

pela equipe técnica da LFV Projetos e Consultoria LTDA - Mais Ambiental com 

o apoio do Comitê de coordenação e execução. 
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5 Atores Envolvidos 

Objetiva-se articular toda a população de forma direta e indireta, 

considerando a participação dos diversos segmentos sociais. 

Atores diretos: são aqueles atores que terão uma atuação mais direta e 

efetiva, que se relacionam de alguma forma com o tema saneamento básico. 

Abrangem as organizações sociais, profissionais, políticas, econômicas, 

lideranças comunitárias, movimentos sociais, conselhos municipais, entre 

outros atores sociais. 

Atores indiretos: São considerados os atores que possuem uma relação 

de forma mais passiva com o tema. Entretanto o objetivo do projeto é 

transformar esses atores passivos em ativos, por intermédio das ações do 

plano. 
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6 Descrição das Atividades 

Considerou-se para a elaboração das atividades: o Termo de Referência 

do Plano de Saneamento de Arapiraca; as discussões técnicas com os 

envolvidos diretos no desenvolvimento do Plano, dentre elas os comitês e 

equipe técnica; A bibliografia consultada e as legislações referentes. O 

desenvolvimento do Plano seguiu as técnicas próprias das ciências sociais, 

comunicação e pedagogia. 

A metodologia de mobilização abarca todas as etapas do plano. A 

respeito das ações que serão implantadas para a elaboração do PMSB, 

procurou-se assinalá-las de forma clara e abrangente. Como descritas a seguir: 

 Formação dos grupos de trabalho: Comitês 

Essa primeira etapa consiste na formação dos Comitês e da comissão 

interna do PMSB, por intermédio do decreto assinado pela prefeita, tendo 

participantes do poder executivo, do legislativo, da sociedade civil, e outros 

gestores locais. Através da identificação dos agentes internos à administração 

local e demais órgãos relacionados ao desenvolvimento das políticas de 

saneamento básico. 

Objetivo da atividade 

Expor a proposta de trabalho do Plano Municipal de Saneamento Básico 

à equipe de coordenação e articular um trabalho multidisciplinar que esteja 

atrelado com as demandas e estruturas do município relacionando-as ao 

desenvolvimento do PMSB. 

Metodologia da atividade 

 Convocação e nomeação dos comitês; 

 Apresentação dos produtos do plano; 

 Discussão sobre a importância e funções dos comitês; 

 Esclarecimentos acerca da elaboração do plano e considerações 

gerais; 

 Consolidação dos comitês e início das atividades do plano. 
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Recursos humanos envolvidos 

A equipe dessa etapa será constituída pela equipe técnica da Mais 

Ambiental e a coordenação do Plano Municipal de saneamento básico do 

município de Arapiraca. 

 Entrevistas e consultas as lideranças locais e conselhos municipais 

Nessa etapa a equipe técnica entra em contato com a comunidade, 

articulando as lideranças locais e conselhos, criando espaços de diálogo a 

respeito do processo de construção do PMSB, guiando-se pelo princípio da 

ação participativa. Também será apresentada e discutida a importância da 

articulação com os setores de saúde, educação e assistência social do 

município, além de outros setores da administração, para a realização do Plano 

Municipal de Saneamento Básico, visando a garantia da participação popular 

em todo o processo. Ocorre, assim, o planejamento das atividades, a 

divulgação e apresentação do plano e a identificação territorial. 

Objetivo da atividade 

Colher informações junto as lideranças representativas sobre a situação 

atual do saneamento básico nas localidades, além de ampliar a discussão 

acerca e divulgar o desenvolvimento do PMSB.  

Metodologia da atividade 

Para essa etapa serão realizadas reuniões para a apresentação do 

plano, para esclarecer os objetivos e promover encontros técnicos, e destacar 

a importância da participação popular nas audiências e outros eventos. Além 

de incentivar o grupo a expor ideias.  

Recursos Humanos Envolvidos 

A equipe de trabalho será constituída por um ou mais representantes da 

equipe técnica da Mais Ambiental, podendo, também, ser constituída por algum 

membro dos comitês. 
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 Oficinas com os moradores nos pontos de mobilização 

Atividades a serem desenvolvidas nos pontos de mobilização definidos, 

que tem o objetivo de construção de espaços de diálogos para a elaboração do 

Plano Municipal de Saneamento básico. Para que aconteça o verdadeiro 

envolvimento da população nas tomadas de decisões e se estabeleça o 

controle social. 

Serão estabelecidas 21 reuniões na fase de diagnóstico, 21 na fase de 

prognóstico e 21 na fase de plano de ação. Sendo o total de 63 reuniões ao 

longo da construção do plano. Além desses pontos, serão utilizadas as 

reuniões dos conselhos locais de saúde.  

Objetivos 

Apresentação sobre saneamento básico e esclarecimento sobre os 

objetivos do Plano; Discussão e colher informações junto a população; 

Promover a discussão na formulação de propostas e instrumentos do PMSB; 

Incentivar a participação e comprometimento da comunidade na elaboração do 

PMSB; Apresentação e discussão da metodologia a ser adotada na oficina; 

Coordenar a participação de todos os envolvidos; Realizar o registro 

documental e fotográfico. 

Metodologia da atividade 

As oficinas terão como foco a construção de um espaço para o diálogo e 

a apresentação das particularidades do PMSB. 

 Apresentação da equipe;  

 Esclarecer acerca dos objetivos e metodologia do PMSB;  

 Apontar os Encontros Técnicos e a importância da participação da 

comunidade nas Audiências Públicas e outros eventos;  

 Coordenar o trabalho de grupo garantindo a participação de todos 

os envolvidos;  

 Refletir a respeito dos serviços dos quatro eixos do Plano na 

localidade; 
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 Incentivar o grupo a expor suas ideias e deliberar a respeito das 

soluções dos problemas, prioridades e ações.  

 Registrar as ações e discussões. 

Recursos Humanos Envolvidos 

A equipe de trabalho será constituída por um ou mais representantes da 

equipe técnica da Mais Ambiental, podendo, também, ser constituída por algum 

membro dos comitês. 

 Reuniões com os comitês, execução e coordenação 

As reuniões realizadas com os comitês serão periódicas, farão parte de 

todo o tempo de construção do plano, para o acompanhamento de todas as 

atividades. 

Objetivo da atividade 

Supervisionar e acompanhar os trabalhos referentes ao PMSB, Levantar 

informações para a construção do plano; Informar e discutir sobre as atividades 

desenvolvidas. 

Metodologia da atividade 

 Convocação prévia dos membros dos Comitês; 

 Apresentação da fase de desenvolvimento do PMSB; 

 Discussão a respeito da metodologia e procedimentos referentes 

a etapa apresentada; 

 Análise dos resultados; 

 Consolidação das informações de campo e pesquisadas em 

outras fontes; 

Recursos humanos envolvidos 

A equipe de trabalho será composta de representantes da Mais 

Ambiental, do coordenador do PMSB da prefeitura de Arapiraca e 

representantes dos comitês. 
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 Atividade técnica de campo e vistoria das infraestruturas existentes 

Essa atividade consiste na realização do reconhecimento que abrange 

todo o município, utilizando-se de levantamento fotográfico e 

georreferenciamento de pontos estratégicos. Como também, será realizada 

atividade para o levantamento da infraestrutura de saneamento básico.  

Objetivo da atividade 

Promover o levantamento de dados primários para a realização do 

plano, além do propósito de construir o conhecimento acerca do territorial do 

município.  

Metodologia da atividade 

 Estabelecer os pontos de mobilização do município; 

 Rotina em todos os pontos de mobilização em todas as etapas do 

plano; 

 Vistoria técnica seguida de levantamento fotográfico e o emprego 

de questionários a população; 

 Levantamento de infraestrutura e existentes e que estejam em 

execução; 

 Compor uma base de informações a respeito do território para 

comparação com os dados disponíveis no IBGE. 

 Consolidar as informações. 

Recursos Humanos Envolvidos 

Essa atividade será composta por representantes técnicos da Mais 

Ambiental, podendo ser acompanhada por algum membro dos comitês.  

 Audiência Pública 

Tem o propósito de apresentar a proposta de trabalho do PMSB, na qual 

se discute os produtos elaborados, com o intuito de legitimar o processo de 

construção coletiva. Sendo aberta a toda a população. 
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A audiência pública administrativa é um instrumento 
colocado à disposição dos órgãos públicos para, dentro 
de sua área de atuação, promover um diálogo com os 
atores sociais, com o escopo de buscar alternativas para 
a solução de problemas que contenham interesse público 
relevante. Também pode servir como instrumento para 
colheita de mais informações ou provas (depoimentos, 
opiniões de especialistas, documentos, etc) sobre 
determinados fatos. Nesse evento, também podem ser 
apresentadas propostas e críticas. (CÉSAR, 2011, p. 359) 

Objetivos 

 Ampliar a discussão acerca do saneamento básico. 

 Promover a interação da comunidade no processo de construção 

do plano. 

Procedimentos Metodológicos 

As audiências públicas terão como bases as seguintes ações:  

 Apresentação da equipe;  

 Esclarecimentos acerca do processo de mobilização social do 

PMSB e a respeito dos canais de comunicação;  

 Apresentação e debates sobre os produtos; 

 Registro em ata e elaboração do relatório fotográfico. 

Recursos Humanos Envolvidos 

As audiências serão constituídas pelos membros da equipe da Mais 

Ambiental e representantes da Secretaria de Meio Ambiente. 

 Conferência municipal de saneamento 

Essa atividade tem o propósito de entregar o produto final do Plano 

Municipal de Saneamento Básico. Para isso serão realizadas, anteriormente, 

pré-conferências para a apresentação e discussão de cada etapa do plano. 

As conferências de políticas públicas são espaços amplos 
e democráticos de discussão das políticas, gestão e 
participação. Sua principal característica é reunir governo 
e sociedade civil organizada para debater e decidir as 
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prioridades nas políticas públicas nos próximos anos. 
(Instituto Pólis, 2005, p. 1) 

Objetivos 

Submeter o PMSB, nas pré-conferências, a uma avaliação pelos 

conselhos municiais e demais atores envolvidos com a política de saneamento 

básico; Ampliar a discussão a respeito do saneamento básico; Estimular o 

diálogo; Discutir as etapas do plano nas pré-conferências. Apresentar para a 

população a versão final do PMSB; 

Procedimentos Metodológicos 

 Abertura do evento com as autoridades locais e representantes 

dos Comitês; 

 Destacar a importância do papel da sociedade na construção do 

PMSB;  

 Eleger representantes das localidades.  

 Apresentar os resultados;  

 Entrega formal da versão final do PMSB. 

Recursos Humanos Envolvidos 

Será composta pelos membros da Mais Ambiental, coordenador do 

Plano Municipal de Saneamento Básico, membros dos comitês, autoridades 

locais.  
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7 Estratégias de Divulgação e Interlocução 

De acordo com Henriques (2007) A comunicação mobilizadora é 

compreendida como uma coordenação de ações, que deve gerar e manter 

canais desobstruídos para a comunicação e que seja de forma ordenada. 

Dessa forma haverá a possibilidade de criação, manutenção e fortalecimento 

de vínculos. 

São traçadas estratégias que sensibilize a população para a importância 

de se planejar o saneamento básico da cidade. E que essa sensibilização 

possua um caráter democrático, evitando-se o efeito contrário.  

Elencou-se diversos canais e estratégias de divulgação que exprimisse a 

realidade local. A seguir são apresentados os instrumentos a serem utilizados 

na atividade de comunicação social. 

 Rádios locais 

Os veículos de comunicação configuram-se em um importante 

instrumento de construção da opinião pública. Dessa forma, de acordo com 

Andi (2009), deve-se buscar parcerias com as rádios locais e planejar um 

roteiro de forma que fique clara a informação.  Na cidade de Arapiraca o rádio é 

um dos veículos de comunicação mais tradicionais existentes. 

O veículo será utilizado para entrevistas e divulgação ampla das 

atividades abertas ao público. 
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Figura 2. Chamada na rádio 96 FM Arapiraca 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca/AL 

 INTERNET 

Com o acesso cada vez mais fácil, a internet tem se tornado uma das 

principais fontes de informação e de compartilhamento de conteúdos da 

atualidade. (ANDI, p. 70, 2009) Assim, serão desenvolvidos diversos canais 

para a veiculação sobre o tema e as atividades relacionadas. 

7.2.1 Página do Plano de Saneamento Básico Sustentável – 

www.pmsbarapiraca.com.br 

A criação da página constitui-se uma plataforma de contínuo contato 

com a população e divulgação de todas as informações relativas ao PMSB. 
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Será um canal de sugestões e coleta de informações, no qual a população 

poderá utilizar como instrumento para expressar opiniões. A página será 

alimentada pela equipe de consultoria contratada, com o endereço: 

http://www.pmsbarapiraca.com.br/ 

 

Figura 3. Layout da Página do Plano Municipal de Saneamento Básico Sustentável de 
Arapiraca. 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca/AL 

7.2.2 Página do Facebook 

O facebook hoje é uma das plataformas digitais de maior interação do 

mundo. Empresas, órgãos governamentais e a sociedade participam e 

interagem diariamente. Assim, propõem criar uma página para auxiliar na 

divulgação e comunicação com a população. 
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Figura 4. Layout da página do facebook 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca/AL 

7.2.3 Divulgação na página da prefeitura de Arapiraca 

A página da prefeitura de Arapiraca, que tem por endereço: 

http://www.arapiraca.al.gov.br/v3/, informará acerca das notícias e eventos 

relacionados ao Plano. Quando necessário direcionará a página específica do 

PMSB. 
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       Figura 5. Notícia do PMSB na página da prefeitura de Arapiraca. 
       Fonte: http://www.arapiraca.al.gov.br 

7.2.4 E-mails 

Através das listas de presença dos encontros e eventos será criado um 

banco de e-mails dos participantes, que será utilizado como mala direta para a 

divulgação de informações sobre os eventos. 

 Carro de som, faixas, informativos, cartazes, convites e demais 

impressos 

A comunicação impressa é outro tipo de estratégia de divulgação, 

permite que o registro das informações seja duradouro e que podem ser 

armazenados e facilmente distribuídos. Tem-se a preocupação com a 

linguagem e o formato para que seja acessível a toda a população. Outro 

instrumento que possui uma tradição na cidade são as mensagens em carro de 

som, parta esse tipo de divulgação a mensagem possui um slogan de fácil 

memorização. 
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7.3.1 Carro de som 

O carro de som percorrerá os pontos de mobilização, anunciará os 

eventos abertos a toda a população, como exemplo as conferências, e a 

respeito das oficinas. 

7.3.2 Faixas, informativos, cartazes, convites e demais impressos 

O material impresso será distribuído em pontos específicos da cidade e 

de acordo com os eventos, oficinas e conferências que serão realizadas. Para 

os eventos serão alocados previamente os cartazes e faixas nos pontos da 

cidade. E o material de apoio como folders e informativos serão distribuídos 

nos pontos de mobilização. 

 Urnas para sugestões 

Tem por objetivo recolher informações junto a população que não 

possuem acesso a plataforma online. Serão utilizadas fichas e será disposto 

em todo o PMSB, em locais específicos e de fácil alcance da população. Será 

um instrumento de sugestões e colhimento de informações. 
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8 Cronograma e Fases de Elaboração  

O Plano de Mobilização será executado em todo o período de 

construção do Plano de Saneamento Básico Sustentável de Arapiraca, que 

será realizado em seis etapas, a previsão de execução é de um ano, com início 

em Outubro de 2014 e término em Agosto de 2015. A seguir são apresentados 

o cronograma e as fases de elaboração do PMSB. 

 

Legenda: P-1, Plano de mobilização social; P-2, Diagnóstico da situação da prestação dos serviços de 

saneamento básico e seus impactos nas condições de vida e no ambiente natural, caracterização 

institucional da prestação dos serviços e capacidade econômico-financeira e de endividamento do 

Município; P-3, Prognósticos e alternativas para universalização dos serviços de saneamento básico. 

Objetivos e Metas; P-4, Concepção dos programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos 

e as metas do PMSB. Definição das ações para emergência e contingência; P-5, Mecanismos e 

procedimentos de controle social e dos instrumentos para o monitoramento e avaliação sistemática da 

eficiência, eficácia e efetividade das ações programadas e P-6, Relatório do Plano Municipal de 

Saneamento Básico 

 Conteúdos geral dos produtos 

8.1.1 PRODUTO 1 – Plano de Mobilização Social 

Definição do processo de mobilização e participação social que definirá 

a cronologia das etapas subsequentes e as metodologias de implantação das 

atividades incluindo a Conferência Municipal de Saneamento; 
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Comunicação social – divulgação do processo, formas e canais de 

comunicação, formas de estimular a participação da sociedade no processo de 

planejamento, fiscalização e regulação dos serviços de saneamento básico. 

8.1.2 PRODUTO 2 – Diagnóstico Técnico Participativo 

Caracterização geral do município; 

Situação Institucional; 

Situação econômico-financeira; 

Sistema de abastecimento de água; 

Sistema de esgotamento sanitário; 

Serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, de Resíduos 

da Construção Civil e de Resíduos dos Serviços de Saúde; 

Serviços de manejo de águas pluviais e drenagem urbana; 

Desenvolvimento urbano e habitação; 

Meio ambiente e recursos hídricos; 

Saúde. 

8.1.3 PRODUTO 3 - Prognósticos e alternativas para a universalização, 

condicionantes, diretrizes, objetivos e metas; 

Modelo de gestão dos serviços de saneamento básico; 

Projeções de demanda de serviços públicos de saneamento básico; 

Modelo de fiscalização e regulação dos serviços locais de saneamento 

básico; 

Estimativa das Demandas por serviços de saneamento básico para todo 

o período do PMSB; 

Definição de responsabilidades dos serviços de saneamento básico 

tratados no PMSB; 
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Alternativas para o atendimento das demandas dos 4 (quatro) eixos dos 

serviços de saneamento básico para atendimento das carências 

existentes, de acordo com a lei 11.445/07; 

Objetivos e metas pretendidas com a implantação do PMSB; 

Análise da viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação dos 

serviços considerando os cenários dos objetivos, metas, programas, 

projetos e ações. 

8.1.4 PRODUTO 4 – Programas, projetos e ações 

Ações imediatas; 

Ações prioritárias; 

Programação das ações do PMSB; 

Cronograma de implantação das ações estabelecidas para o PMSB; 

Mecanismos para a avaliação sistemática da eficácia, eficiência e 

 efetividade das ações programadas; 

Atendimento de demandas temporárias; 

Atendimento e operação em situações críticas; 

Planejamento de planos de riscos para garantia da segurança da água. 

8.1.5 PRODUTO 5 - Mecanismos e procedimentos para a avaliação 

sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das ações do Plano; 

Indicadores de interesse; 

Critérios para avaliação dos resultados do PMSB e suas ações; 

Estruturação local da fiscalização e da regulação no âmbito da Política 

de Saneamento Básico, bem como para acompanhamento das ações do 

PMSB 

8.1.6 PRODUTO 6 - Relatório do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Relatório síntese do PMSB para distribuição aos participantes 

representantes de entidades não pertencentes à administração pública; 
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Conferência Municipal de saneamento para apreciação do PMSB (deve 

incluir análise das propostas apresentadas pela sociedade civil para 

incorporação ou não ao texto do PMSB); 

Minuta do PMSB, para a apreciação da contratante; 

Relatório final do Plano Municipal de Saneamento Básico, contemplando 

todas as etapas e produtos desenvolvidos; 

Proposta de anteprojeto de lei ou de minuta de decreto para aprovação 

do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
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9 Orçamento Geral 

O orçamento para o desenvolvimento do Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Arapiraca está estabelecido de acordo com as etapas e 

produtos derivados de cada uma das etapas (Quadro 1) e no quadro 2 está a 

composição do BDI. 

O quadro 3 mostra também um maior detalhamento no desembolso 

financeiro para cada produto do PMSB de Arapiraca através do cronograma de 

execução e cronograma físico financeiro. 

 

Quadro 1. Orçamento geral do PMSB de Arapiraca 

Produto  Descrição Valor 

1 Plano de Mobilização Social R$ 68.863,85 

2 Diagnóstico R$ 156.008,45 

3 
Prognósticos e alternativas para universalização dos 
serviços de saneamento básico. Objetivos e Metas. 

R$ 68.855,82 

4 

Concepção dos programas, projetos e ações 
necessárias para atingir os objetivos e as metas do 
PMSB. Definição das ações para emergência e 
contingência. 

R$ 57.082,97 

5 

Mecanismos e procedimentos de controle social e dos 
instrumentos para o monitoramento e avaliação 
sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das 
ações programadas. 

R$ 55.089,68 

6 Relatório do Plano Municipal de Saneamento Básico. R$ 55.092,26 

Total R$ 459.073,02 

 

Quadro 2. Composição do BDI 

  Mínimo Máximo Adotado 

AC Administração Central      4.07       4.07        4.07  

DF Despesas Financeiras      0.94       0.94        0.94  

R 
Risco 0.00 0.00 0.00 

Garantia 0.00 0.00 0.00 

L Lucro      6.90       9.96        6.90  

I 

ISS      2.00       5.00        5.00  

COFINS      3.00       3.00        3.00  

PIS      0.65       0.65        0.65  

Total do BDI 19.02% 26.45% 22.93% 

 



 

35 
PMSB Arapiraca/AL – Plano de Mobilização – Novembro de 2014 

www.pmsbarapiraca.com.br 

Quadro 3. Cronograma de Execução e Cronograma Físico Financeiro 

 
Legenda: P-1, Plano de mobilização social; P-2, Diagnóstico da situação da prestação dos serviços de saneamento básico e seus impactos nas condições de vida e 

no ambiente natural, caracterização institucional da prestação dos serviços e capacidade econômico-financeira e de endividamento do Município; P-3, Prognósticos e 
alternativas para universalização dos serviços de saneamento básico. Objetivos e Metas; P-4, Concepção dos programas, projetos e ações necessárias para atingir os 
objetivos e as metas do PMSB. Definição das ações para emergência e contingência; P-5, Mecanismos e procedimentos de controle social e dos instrumentos para o 
monitoramento e avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das ações programadas e P-6, Relatório do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
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10 Ações Gerais a Serem Desenvolvidas 

As seguintes ações visam, de forma complementar e integrada, que os 

objetivos gerais e específicos sejam alcançados de forma mais eficiente, no 

desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento Básico de Arapiraca. 

 Utilizar metodologias que possuam experiências de sucesso em 

relação a participação social no município; 

 Fazer um levantamento das diversas organizações sociais locais 

e realizar o contato com as instituições; 

 Identificar o sistema de comunicação local e fazer uma avaliação 

da disseminação das informações; 

 Disseminar todas as informações relativas ao universo do plano 

para que exista a participação efetiva e qualificada da população 

nos processos, assim como, descentralizar as informações; 

 Promover reuniões de forma dinâmica para estimular a 

participação, sendo levado em consideração o diálogo acessível 

nas reuniões; 

 Estimular o comprometimento da comunidade no processo de 

construção do plano e ampliar a discussão a respeito do 

saneamento básico; 

 Propor o exame do PMSB pelos conselhos municipais e demais 

atores sociais;  

 Utilizar o diálogo com os profissionais de saúde e espaços 

educacionais para ampliar a discussão acerca do saneamento 

local; 

 Coletar informações para elaboração do PMSB, nas localidades 

listar as prioridades e cruzar as diversas informações fornecidas. 

 Contemplar espaços já usualmente utilizados na elaboração de 

outros planos; 
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 Estabelecer parcerias de mobilização com diversos setores da 

sociedade e conselhos; 

 Apresentar a versão final do PMSB para a população. 
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11 Formação dos Grupos de Trabalho 

É estabelecida a formação de grupos de trabalho para ocorra um 

planejamento participativo de forma definitiva, pois em todas as etapas de 

elaboração do Plano contemplam-se as aspirações, anseios e interesses da 

sociedade, assim a formação dos grupos abarcam diversos atores sociais 

interventores para a operacionalização do PMSB.  Os Comitês de Execução e 

Coordenação são estruturas participantes do processo de implementação da 

política pública para a construção do Plano Municipal de Saneamento Básico 

de Arapiraca, com a participação popular. 

O Comitê de Coordenação é a instância deliberativa, que possui a 

atribuição de avaliar o trabalho do Comitê Executivo. É formado por 

representantes das instituições do poder público municipal, assim como 

representantes relacionados ao saneamento básico. Constitui-se, ainda, por 

representantes das organizações da sociedade civil, podendo ter a constituição 

de membros dos conselhos, vereadores, ministério público, dentro outros. 

 Integrará o comitê as instituições abaixo elencadas, cada um com 

o titular e suplente: 

I – Coordenação: Alysson Torres Santos – Engenheiro Sanitarista e 

Ambiental – SEMASA; 

II – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação – 

Ivens Barbosa Leão; 

III – Superintendente do CONAGRESTE – Genaldo Pereira Barbosa; 

IV – Secretaria Municipal de Obras e Viação – Moysés Montenegro 

Neto; 

V – Procuradoria Jurídica – Vitor Carvalho; 

VI – Secretaria Municipal de Saúde – Ubiratan Pedrosa; 

VII – Poder Legislativo Câmara de Vereadores – Vereadora Gilvânia 

Gomes de Barros; 

VIII – Ministério Público Estadual – Adivaldo Batista de Souza Junior; 
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IX – Federação das Associações Comunitárias de Arapiraca – 

FACOMAR – Braz Antônio de Farias; 

X – Conselho de Engenharia e Arquitetura – CREA – Ademar Barboza 

dos Santos. 

O Comitê de Execução é a instância que operacionalizará o processo de 

constituição do Plano. Executará as atividades e observará o cumprimento dos 

prazos pré-estabelecidos. Será formado por uma equipe multidisciplinar, que 

terá uma composição técnica dos representantes das entidades municipais, da 

área de saneamento básico e áreas relacionadas.  

A composição do Comitê terá as seguintes representações: 

Membros titulares: 

I – Coordenação: Eng. Sanitarista e Ambiental Alysson Torres Santos – 

Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento - SEMASA; 

II – Eng. Sanitarista e Ambiental Lívia Maria Alves Lino Acioly de 

Carvalho – Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento - SEMASA; 

III – Eng. Sanitarista e Ambiental Fabrício José Rodrigues de Jesus Lima 

– Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento - SEMASA; 

IV – Arquiteto Thyago Marques Luz – Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano e Habitação - SEDUH; 

V – Engenheira Civil Maria de Fátima Lima – Secretaria do 

Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH; 

VI – Assistente Social Gerlande Fasto Cavalcante – Secretaria Municipal 

de Assistência Social - SEMAS; 

VII – Coordenadora Mônica de Fátima Nunes Alves Pereira – Assessoria 

de Comunicação Social; 

VIII – Bióloga Edione de Araújo Barros – Secretaria de Meio Ambiente e 

Saneamento - SEMASA; 
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IX – Geólogo José Roberto Vieira Lima – Secretaria de Obras e Viação; 

X – Marialice Assumpção Loureiro – Procuradoria Geral; 

XI – Economista Alex Marcelo Brito Santos – Secretaria de 

Planejamento; 

XII – Técnico Antônio Brito Bila – Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

e Habitação – SEDUH; 

XIII – Sub Secretário Diogo Cajueiro – Secretaria de Limpeza e 

Iluminação Pública; 

XIV – Coordenadora Claudimary Bispo – Vigilância Sanitária; 

XV – Engenheiro Civil Francisco Bento Valença Duarte – Secretaria de 

Obras e Viação. 

XVI – Engenheiro Civil Diogo Carlos Henrique - Secretaria de Obras e 

Viação. 

XVII – Engenheiro Civil Eduardo Lucena Cavalcante de Amorim – Mais 

Ambiental Projetos e Consultoria Ambiental (Coordenador). 

XVIII – Engenheiro Sanitarista e Ambiental Tairo do Vale Fonseca – 

Mais Ambiental Projetos e Consultoria Ambiental. 

XIX – Engenheiro Sanitarista e Ambiental Paulo Antonio Ferreira Freire - 

Mais Ambiental Projetos e Consultoria. 

XX – Assistente Social Moniza Amaral Fausto Lira – Mais Ambiental 

Projetos e Consultoria. 

XXI – Estagiário de Engenharia Sanitária e Ambiental Rodolfo Vinícius 

de Aguiar Melo. 

XXII - Estagiário de Engenharia Sanitária e Ambiental Alane Patrícia de 

Melo Souza. 

Membros suplentes: 
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I – Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação – Ivens Barbosa 

Leão; 

II – Secretaria de Limpeza e Iluminação Pública – Rita Nunes; 

III – Secretaria de Obras e Viação – Moysés Montenegro Neto; 

IV – Ministério Público Estadual – Adivaldo Batista de Souza Junior; 

V – Federação das Associações Comunitárias de Arapiraca – 

FACOMAR – Braz Antônio de Farias; 

VI – Secretaria de Saúde – Ubiratan Pedrosa 
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12 Setores de mobilização e rotinas de oficinas com as comunidades 

locais 

Serão realizadas 4 oficinas nos setores definidos. Para auxílio na 

realização das oficinas e eventos nas comunidades, foram escolhidos 21 

pontos estratégicos, distribuídos nos quatro setores pré-definidos pelo comitê 

executivo e de coordenação, para reuniões prévias com caráter informativo e 

de coleta de dados. São 9 pontos estratégicos na zona urbana e 12 na zona 

rural, que receberão reuniões nas fases de diagnóstico, prognóstico e na 

finalização do plano. Conforme a necessidade os pontos podem ser ampliados. 

Quadro 4. Pontos estratégicos 

URBANA 

1 Canafístula 

2 São Luiz I 

3 Primavera 

4 Brasília 

5 Alto Do Cruzeiro 

6 Santa Edwiges 

7 Baixa Grande 

8 Planalto 

9 Senador Arnon de Melo 

  

RURAL 

1 Canãa 

2 Vila São Francisco 

3 Baixa da Onça 

4 Pau d’arco 

5 Vila São José 

6 Bananeiras 

7 Cangandú 

8 Massaranduba 

9 Capim 

10 Vila Aparecida 

11 Pau Ferro/ Laranjeiras 

12 Batingas 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca/AL 

A divisão dos Setores de Mobilização foi realizada através da localização 

das comunidades e tomando como base o macrozoneamento rural juntamente 

com a zona urbana já definida no Plano Diretor de Arapiraca. O resultado foi a 

divisão do município de Arapiraca em quatros Setores de Mobilização Social 

(Figura 5). 
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Figura 6. Mapa de Setorização 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca/AL 

Na fase de Diagnóstico haverá apresentação, consulta e a consolidação 

do diagnóstico; na fase de prognóstico serão analisadas e selecionadas 

alternativas para a melhoria das condições do saneamento básico e, por fim, 

no plano de ação será a consolidação final do PMSB. Ainda serão realizadas 

as conferências municipais com a participação de toda a população.   
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13 Leitura preliminar do contexto local 

Com base no Anuário Estatístico de Alagoas 2008, Arapiraca está 

localizada na Mesorregião do Agreste Alagoano e na Microrregião Geográfica 

de Arapiraca, distando 135,7 Km da capital Maceió e possui uma área total de 

356,181 km² (IBGE, 2010). O acesso ao município se dá através das rodovias 

AL-220, AL-115 e AL-110. 

 

 
Figura 7: Mapa de localização de Arapiraca e do estado de Alagoas 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca/AL 
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Figura 8. Rodovias de acesso ao município de Arapiraca/AL 
Fonte: AGB Peixe Vivo 

Sua população é estimada para o ano de 2014 é de 229.329 habitantes 

(IBGE 2010), apresenta uma densidade demográfica de 600,83 hab/km², e um 

total de 58.277 domicílios particulares permanentes (IBGE 2010). 

O índice de desenvolvimento humano municipal é de 0,649 (IDHM 

2010), representando uma grande evolução quando comparado ao índice de 

0,476 de 2000 (IBGE). Sua população é atendida por 85 estabelecimentos de 

saúde. 

 Abastecimento 

A principal companhia responsável pelo abastecimento de água na 

cidade de Arapiraca é a CASAL -Companhia de Abastecimento de Água e 

Saneamento do Estado de Alagoas- sob supervisão da UNAG – Unidade de 

Negócios do Agreste. Na cidade, a principal fonte de captação de água é o Rio 

São Francisco, no Morro da Gaia, município de São Brás, realizada pelo 

sistema coletivo do Agreste (Plano Municipal de Saúde de Arapiraca - PMSA, 

2014).  
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Segundo o Plano de Saneamento Básico de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário realizado em 2010, o Sistema Coletivo do Agreste 

bombeia cerca de 1.800 m³/h de água bruta. Destes, 816 m³/h são destinados 

à cidade de Arapiraca, atendendo cerca de 80,1% da população urbana 

(PMSA, 2014), dispondo de 54.112 economias ativas de água, onde 51.178 

são residenciais (Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento-SNIS, 

2012). A população rural e o restante da população urbana utilizam de fontes 

alternativas, como cisternas e poços. 

No Sistema Coletivo do Agreste, a água bruta captada no município de 

São Brás é levada a uma adutora que interliga a torre de captação à caixa 

distribuidora de vazões da estação de tratamento. Na estação de tratamento a 

água bruta passa por processos de ajuste do pH, coagulação, floculação, 

decantação, filtração e cloração. Após o tratamento, a água é distribuída em 

cinco grandes elevatórias, das quais duas estão situadas em Arapiraca. A água 

de uma das elevatórias abastece 90% da cidade de Arapiraca e a outra é 

recalcada para abastecer os municípios de Craíbas, Igaci e povoados (Plano 

de Saneamento Básico de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, 

2010). 

Além do sistema coletivo do Agreste, Arapiraca conta com uma Parceria 

Pública Privada entre a Companhia de Águas do Brasil – CAB – e a CASAL, 

com início de operação em 2012 e com prazo de funcionamento de 30 anos. 

Como resultado dessa parceria foi construída uma estação de tratamento de 

água em Arapiraca com capacidade de 1.500 m³/h, além do abastecimento de 

água em mais dez municípios de Alagoas: Arapiraca, Campo Grande, Coité do 

Noia, Craíbas, Feira Grande, Girau do Ponciano, Igaci, Lagoas da Canoa, Olho 

D’água Grande e São Brás. 

Além destes dois grandes sistemas, atualmente foi inaugurada uma 

estação de tratamento de água localizada na Vila Bananeira. Esta estação 

conta com dois filtros, dois decantadores, uma casa de química, e um 

reservatório já existente com capacidade de 350 mil litros de água e irá 

beneficiar uma população estimada em três mil pessoas. 

De acordo com os dados censitários de 2010 quanto ao abastecimento 

de água, dos 58.258 domicílios de Arapiraca, 47.231 são abastecidos pela rede 
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geral, 7.926 por poço ou nascente na propriedade, 1.717 por poço ou nascente 

fora da propriedade, 237 por carro-pipa, 70 por água da chuva armazenada em 

cisterna, 28 por água da chuva armazenada de outra forma, 216 por rio, açude, 

lago ou igarapé e 833 por outras fontes. 

 
Figura 9: Distribuição das fontes de abastecimento de água em Arapiraca. 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca. 
 

 Esgotamento Sanitário 

Arapiraca não possui sistema público de esgotamento sanitário. 

Segundo a Secretaria de Planejamento do município, sistemas coletivos 

pontuais e independentes foram instalados, por intermédio de novos 

empreendimentos, atendendo cerca de 5,5% da população; os demais 

habitantes da zona urbana lançam o esgoto de forma clandestina em vias 

públicas ou utilizam de sistemas individuais, como fossas sépticas ou com 

sumidouro. Na zona rural, os habitantes utilizam fossas negras ou, em sua 

maioria, lançam o esgoto a céu aberto (PMSA, 2014). 

Um projeto de esgotamento sanitário beneficiando 60% da população de 

Arapiraca, com vida útil de vinte anos, foi elaborado no ano de 2003 com 

recursos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. A rede foi 

construída, porém, como não há estação de tratamento de esgoto no município 

as ligações com residências e empreendimentos não foram realizadas (PMSA, 

2014). 
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Observando os dados censitários de 2010, quanto ao esgotamento 

sanitário, nota-se a urgência da implantação de um sistema coletivo de 

tratamento de águas residuárias. Em Arapiraca, do total de 53.896 domicílios 

com banheiro de uso exclusivo, 41.866 lançavam dejetos em fossa rudimentar, 

5.758 na rede geral de esgoto ou pluvial, 4.959 lançavam fossa séptica, 587 

em vala, 367 em rio, lago ou mar e 359 lançavam em outro tipo de dispositivo 

não definido na pesquisa. Dos 3.775 domicílios que tinham sanitário, 360 

lançavam em rede geral de esgoto ou pluvial, 116 em fossa séptica, 3.041 em 

fossa rudimentar, 104 em vala, 23 em rio, lago ou mar, 131 em outro tipo não 

determinado na pesquisa. Além de possuir 587 domicílios que não tinham nem 

banheiro nem sanitário. 

Figura 10: Distribuição do esgotamento sanitário em Arapiraca 
Fonte: IBGE (2010), adaptado pela equipe elaboradora do PMSB Arapiraca/AL 
 

Domicílios com banheiro de uso 
exclusivo                    53.896 

Rede geral de esgoto ou pluvial 5.758 

Fossa séptica 4.959 

Fossa rudimentar 41.866 

Vala 587 

Rio, lago ou mar 367 

Outro 359 

Tabela 1. Quantitativo dos domicílios com banheiro de uso exclusivo 
Fonte: IBGE (2010), adaptado pela equipe elaboradora do PMSB Arapiraca/AL 

Esgotamento Sanitário
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Figura 11. Domicílios com banheiro de uso exclusivo 
Fonte: IBGE (2010), adaptado pela equipe elaboradora do PMSB Arapiraca/AL 

Domicílios com sanitário 3.775 

Rede geral de esgoto ou pluvial 360 

Fossa séptica 116 

Fossa rudimentar 3.041 

Vala 104 

Rio, lago ou mar 23 

Outro 131 

Tabela 2. Quantitativo dos domicílios com sanitário 
Fonte: IBGE (2010), adaptado pela equipe elaboradora do PMSB Arapiraca/AL 

 
Figura 12. Domicílios com sanitário 
Fonte: IBGE (2010), adaptado pela equipe elaboradora do PMSB Arapiraca/AL 
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 Resíduos Sólidos 

Quanto à gestão de resíduos sólidos, Arapiraca dispõe de um aterro 

controlado. Aterros controlados são considerados como uma solução de 

disposição de lixo intermediária entre o lixão e o aterro sanitário. Como medida 

básica, recobre o lixo com uma camada de solo visando à diminuição da 

lixiviação, de vetores e do mau cheiro.  

O aterro, localizado na Serra da Mangabeira, recebe diariamente, em 

média, 150 toneladas de resíduos domiciliares, 130 toneladas de resíduos da 

construção civil e 3,5 toneladas de podas de árvores. Atualmente os serviços 

de coleta e varrição de ruas são terceirizados e realizados pela empresa 

Limpel.  Quanto aos resíduos sólidos da saúde, a empresa Serquip, 

especializada nesse tipo de coleta, transporta o material até a cidade de 

Maceió para a devida disposição (PMSA, 2014). 

 
Figura 13. Mapa de Localização do aterro controlado 
Fonte: IBGE (2010), adaptado pela equipe elaboradora do PMSB Arapiraca/AL 
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Segundo o censo de 2010 realizado pelo IBGE, 53.170 domicílios têm os 

resíduos coletados. Destes, 49.845 são coletados por serviços de limpeza e 

3.325 coletados em caçambas de serviço de limpeza; 3.966 de domicílios 

queimam o lixo na propriedade, 153 enterram, 847 jogam em terreno baldio ou 

logradouro, 16 jogam em rio, lago ou mar e 106 dão outro destino (figura 12). 

 

Figura 14. Destinação dos resíduos sólidos 
Fonte: IBGE (2010), adaptado pela equipe elaboradora do PMSB Arapiraca/AL 

12.3.1 Implantação do Aterro Sanitário - Consórcio Regional de Resíduos 

Sólidos do Agreste Alagoano (CONAGRESTE) 

As dificuldades financeiras e a fragilidade da gestão de grande parte dos 

municípios brasileiros para a solução dos problemas relacionados aos resíduos 

sólidos abrem espaço para que as cidades se organizem coletivamente 

visando a construção de planos intermunicipais de gestão integrada de 

resíduos sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos incentiva a formação 

de associações intermunicipais que possibilitem o compartilhamento das 

tarefas de planejamento, regulação, fiscalização e prestação de serviços de 

acordo com tecnologias adequadas à realidade regional. 

O Governo Federal tem priorizado a aplicação de recursos na área de 

resíduos sólidos por meio de consórcios públicos, constituídos com base na Lei 
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nº 11.107/2005, visando fortalecer a gestão de resíduos sólidos nos 

municípios. É uma forma de induzir a formação de consórcios públicos que 

congreguem diversos municípios para planejar, regular, fiscalizar e prestar os 

serviços de acordo com tecnologias adequadas a cada realidade, com um 

quadro permanente de técnicos capacitados, potencializando os investimentos 

realizados, e profissionalizando a gestão. 

Quando comparada ao modelo atual, no qual os municípios manejam 

seus resíduos sólidos isoladamente, a gestão associada possibilita reduzir 

custos. O ganho de escala no manejo dos resíduos, conjugado à implantação 

da cobrança pela prestação dos serviços, garante a sustentabilidade 

econômica dos consórcios e a manutenção de pessoal especializado na gestão 

de resíduos sólidos. 

Os estudos de regionalização são importantes para viabilizar a 

constituição de consórcios públicos, pois fornecem uma base de dados capaz 

de facilitar o entendimento ou as negociações entre os diferentes gestores 

municipais, agilizando o processo de constituição de consórcios. O Estudo de 

Regionalização consiste na identificação de arranjos territoriais (microrregiões) 

entre municípios, contíguos ou não, com o objetivo de compartilhar serviços, ou 

atividades de interesse comum, permitindo, dessa forma, maximizar os 

recursos humanos, de infraestrutura e financeiros existentes em cada um 

deles, gerando economia de escala. 

Neste âmbito, o município de Arapiraca encontra-se inserido no 

Consórcio Regional de Resíduos Sólidos do Agreste Alagoano 

(CONAGRESTE). Pode-se observar que o consórcio já está regularizado como 

pessoa jurídica (Figura 13), sendo formado pelos municípios de Arapiraca, 

Estrela de Alagoas, Palmeira dos Índios, Igaci, Minador do Negrão, São 

Sebastião, Traipu, Olho D´Agua Grane, Limoeiro de Anadia, Craíbas, Tanque 

D´Arca, Belém, Taquarana, Lagoa da Canoa, Feira Grande, Coité do Nóia, 

Quebrangulo, Girau do Ponciano, Maribondo e Campo Grande. 

O Consórcio Regional de Resíduos Sólidos do Agreste Alagoano deverá 

executar as tarefas de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços 

públicos de resíduos sólidos bem como prestar parte desses serviços e delegar 

sua prestação por meio de contrato de programa ou contrato de concessão. Tal 
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iniciativa qualificará as relações entre os municípios desta região com seus 

prestadores, resultando em um forte estimulo para a universalização do 

atendimento, e, assim, beneficiando a população mais pobre e desassistida 

dessa região.   

 
Figura 15. CNPJ CONAGRESTE – ALAGOAS 
Fonte: Receita Federal. http://www.receita.fazenda.gov.br/ 

Tendo com o objetivo além do incentivo à implantação de consórcios 

intermunicipais de aterros sanitários que atenda a região para o encerramento 

de todas as atividades dos “Lixões”, destacam-se: 

 Melhoria da qualidade da operação dos aterros, evitando que se 

tornem lixões e gerem desperdício do dinheiro público investido 

na sua implantação; 

 Menor número de áreas utilizadas como aterros sanitários 

(possíveis focos de contaminação quando mal operados); 
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 Ganhos de escala de operação e rateio dos custos 

administrativos e operacionais; 

 Otimização do uso de máquinas e equipamentos no aterro; 

 Maior disponibilidade de recursos para proteção ambiental; 

 Maior representatividade na solução de problemas locais. 

O que será realizado em Arapiraca é um novo modelo denominado de 

Modelo Compartilhado de Gestão de Resíduos, que tem aplicação esparsa no 

cenário nacional. Ele se caracteriza pela utilização de uma estrutura de manejo 

de RSU compartilhada por diversos municípios, que possuem “interesses 

comuns, afinidades urbano-geográficas, administrativo-financeiras e 

principalmente político-sociais e se unem para gerenciar os seus resíduos por 

meio de um modelo de gestão compartilhado” (LIMA, 2003, p. 55). 

 
Figura 16. Modelo Compartilhado de Gestão de Resíduos Sólidos 
Fonte: Lima (2003) 
 

 Drenagem 

Uma avaliação prévia do sistema de drenagem de Arapiraca mostra uma 

deficiência de dados que dificultam a avaliação da condição atual do sistema, 

nesta forma apontados alguns pontos de alagamento nas duas principais 

bacias da área urbana: 
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 Na bacia do Perucaba ocorrem alagamentos, na maioria dos 

eventos de precipitação, na Rua Teodorico Costa, nas 

proximidades do mercado público no centro da cidade, região 

esta que funciona como exutório da bacia. 

 Na bacia do Piauí o ponto de maior alagamento fica na Rua Santa 

Maria, no bairro Alto do Cruzeiro, próximo ao centro, nas 

imediações da praça do artesanato e no bairro da Cafístola, e na 

calha do riacho Piauí, onde ocorre a confluência do sistema de 

drenagem mais antigo com a drenagem dos novos 

empreendimentos construídos nos últimos anos, na parte alta da 

cidade, tais como empreendimentos comerciais, o novo Shopping, 

Atacadão, Maxi e Centro Administrativo, que contribuíram com a 

impermeabilização da parte alta da cidade. 

Informações levantadas com membros da equipe técnica responsável 

pela ampliação e manutenção da rede drenagem apontaram que: 

 Não existe, no município, um plano diretor de drenagem, 

tampouco, normas que norteiem às novas ampliações da rede. 

 Não existe uma divisão administrativa, em sub-bacias como 

unidades de planejamento e gestão, de modo a fornecer 

parâmetros a serem utilizados para planejamento a curto, médio e 

logo prazo das deficiências e demandas dos novos sistemas de 

drenagem da cidade; 

 Os projetos de drenagem são conduzidos conforme a execução 

das pavimentações ou em detrimento dos vários alagamentos 

ocorridos em tempos de chuva. 

 Não existe um cadastro do sistema de drenagem atual, 

excetuando os projetos mais recentes, que podem ser acessadas 

em formato .dwg. 

 A definição de medidas estruturais e não estruturais para a 

drenagem do município necessita de um minucioso levantamento 

de campo e análise documental dos projetos já executados e a 
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compatibilização das novas redes com as já existentes no sentido 

de jusante para montante. 

 Em detrimento do crescimento atípico enfrentado pelo município, 

a população tem sido afetada constantemente por alagamentos 

decorrentes da incapacidade do atual sistema de drenagem em 

escoar o deflúvio gerado (Figura 15) durante os eventos. 

 

Figura 17. Alagamento na Rua Benjamin Freire de Amorim, Baixa Grande. 
Fonte: Secretaria de Obras e Infraestrutura de Arapiraca/AL 

De janeiro a Outubro de 2014 já foram drenados 4.112,30 metros de 

algumas ruas e avenidas nos bairros e comunidades Zélia Barbosa Rocha,Bom 

Sucesso, Baixa Grande, Itapoã, São Luiz I e Canafístula I e II, rua 

Expedicionários Brasileiros e trecho da Ângelo Sobrinho, no bairro Baixa 

Grande (Figura 16). 
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Figura 18. Ampliação da rede de drenagem na cidade de Arapiraca. 
Fonte: Secretaria de Obras e Infraestrutura de Arapiraca/AL 

Arapiraca adota o sistema separativo de drenagem constituído por duas 

redes de coletores distintos, uma destinada à drenagem das águas residuais 

domésticas, comerciais e industriais, e outra à drenagem das águas pluviais ou 

similares.  

O sistema da cidade é formado por redes de coletores, ramais de 

ligação, e seus órgãos acessórios tais como dispositivos de entrada (sarjetas 

de passeio) e câmaras de visita, não foram detectados órgãos especiais e 

instalações complementares como desarenadores, bacias de retenção 

destinadas a regularizar os deflúvios pluviais afluentes, restituindo, a jusante, 

volumes compatíveis com a capacidade de transporte da rede de drenagem ou 

curso de água, nem câmaras drenantes que constituem dispositivos de 

retenção e infiltração da água pluvial. Estima-se que apenas 40% da zona 

urbana dispõe de rede de drenagem, já na zona rural não existe nenhum tipo 

de rede e o escoamento dos deflúvios ocorrem à linha d´água, sendo 

conduzida pelo meio fio e sem uma destinação final adequada. 

Quanto à macrodrenagem, não foram identificadas galerias de grandes 

dimensões, exceto a canalização do riacho que atravessa o parque Ceci 

Cunha, estrutura de canalização de córregos ou tratamento de margens dos 

corpos d’água que pudessem ser considerados importantes.  
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Quanto à macrodrenagem, é possível afirmar que a infraestrutura de 

drenagem de águas pluviais de Arapiraca medianamente extensa, abrangendo 

os principais bairros da cidade, más a rede carece de manutenção, e apresenta 

muitos trechos obstruídos.  

No município, existe grandes quantidade de trechos de vias sem 

pavimentação e com grande deterioração. 

Propostas de diretrizes mínimas a serem observadas na elaboração de 

projetos de drenagem urbana e manejo de águas pluviais da cidade de 

Arapiraca: 

 Solução dos problemas de drenagem, sendo as sub-bacias 

utilizadas como unidades de planejamento e gestão, 

considerando interfaces com sub-bacias vizinhas e com os 

principais corpos hídricos; 

 Minimização do custo econômico dos investimentos;  

 Minimização dos impactos sociais e dos prejuízos decorrentes 

das inundações;  

 Adequação e harmonização com os aspectos ambientais, 

urbanísticos, viários, habitacionais e de saneamento;  

 Concepção das obras propostas de acordo com os padrões 

locais, seguindo normas municipais, estaduais e federais;  

 Hierarquização das intervenções de forma a maximizar as 

relações benefício/custo e/ou antecipar benefícios significativos;  

 Pesquisa e consulta a projetos localizados junto aos diversos 

Órgãos Municipais, Estaduais e Federais; 

 Consideração de sistema de avaliação permanente de resultados, 

retroalimentando o programa. 
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15 ANEXOS 
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ANEXO 1: Artes realizadas para o Plano Municipal de Saneamento Básico de 

Arapiraca, capa do Plano de Mobilização Social, cartaz divulgação da primeira 

audiência pública, Cartaz para divulgações gerais, convites da primeira 

audiência Pública e faixas de divulgação da primeira audiência pública. 

 

FIGURA: Capa do Plano de Mobilização Social 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca/AL 
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FIGURA:  Cartaz de divulgação da primeira audiência pública 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca/AL 
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FIGURA:  Cartaz de divulgações gerais 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca/AL 
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FIGURA: Convites 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca/AL 

 

 
FIGURA: Faixa de divulgação da primeira audiência pública 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca/AL   
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ANEXO 2: RELATÓRIO DAS ATIVIDADES 
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Atividade nº 1: Primeira reunião e formação dos comitês do PMSB 

Data: 03/10/2014 – 10h 

Local: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Arapiraca 

 Este evento, realizado às 10h na Prefeitura Municipal, localizada 

na Rua Samaritana, 1185, Bairro Santa Edwiges, Arapiraca – Alagoas, contou 

com a presença fundamental da Prefeita Célia Rocha, os secretários 

Municipais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Ivens Barbosa, e de 

Iluminação e Limpeza Pública (Selip), Rita Nunes, e o subsecretário da pasta, 

Diogo Cajueiro, além de representantes da Procuradoria Geral do Município e 

secretarias de Planejamento, Obras, Educação e Assistência Social. 

 
FIGURA: Reunião com representantes da Prefeitura e Secretarias. 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca 

Com a palavra, a Prefeita do Município, Célia Rocha explicou a 

relevância deste plano destacando a importância do saneamento básico para 

melhoria da saúde da população. Também ressaltou a função do planejamento 

das ações para que as melhorias no município ocorram de fato. 

Em seguida, o professor da UFAL e doutor em Engenharia Hidráulica e 

Saneamento pela Universidade de São Paulo, Eduardo Lucena, em nome da 

Mais Ambiental, fez uma apresentação para os presentes a respeito do Plano 
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Municipal de Saneamento Básico e suas premissas, enfatizando os quatro 

eixos do saneamento e os produtos a serem realizados durante a execução do 

PMSB. 

 
FIGURA: Professor Dr. Eduardo Lucena apresentando o Plano Municipal de Saneamento 
Básico 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca 
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FIGURA: Lista de presença da 1ª reunião 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca 
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Apresentação utilizada na 1ª Reunião: 
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Por fim, foram criados os comitês de execução e coordenação do Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Arapiraca – AL. 
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Atividade n° 2: Segunda Reunião na Prefeitura Municipal de Arapiraca 

Data: 17/10/2014 – 09h 

Local: Prefeitura Municipal de Arapiraca 

A segunda reunião com o Comitê de Coordenação do Plano Municipal 

de Saneamento Básico foi realizada às 09h, na Prefeitura Municipal de 

Arapiraca, localizada na Rua Samaritana, 1185, Bairro Santa Edwiges, 

Arapiraca - Alagoas. Estiveram reunidos o Sr. Alysson Torres Santos, a Sra. 

Edione de Araújo Ramos, o Sr. Fabrício José Rodrigues de Jesus Lima, o Sr. 

Ivens Barbosa e a Sra. Lívia Maria Acioly, da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Saneamento – SEMASA, a Sra. Maria de Fátima Lima, da 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH, a Sra. 

Claudimary dos Santos, da Secretaria Municipal de Saúde – SMS/VISA, a Sra. 

Thaís Omena, da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, o Sr. 

Tairo do Vale Fonseca e a Sra. Moniza Amaral Fausto Lira, da Mais Ambiental, 

o Sr. Ismar Macário Pinto, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

do Estado de Alagoas – CREA/AL, o Sr. Francisco Duarte e o Sr. Diogo Carlos 

Henrique.  
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FIGURA: Lista de presença da 2ª Reunião. 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca 
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Nesta, foram apresentados os produtos da pauta da primeira reunião, 

que se configuraram na finalização do novo decreto do PMSB – Arapiraca 

(Figura 7), Mapa de Setorização (Figura 8) e o Cronograma PMSB – Arapiraca. 
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FIGURA: Decreto do PMSB - Arapiraca 
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FIGURA: Mapa de Setorização da Mobilização Social do Município de Arapiraca 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca
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Cronograma do Plano Municipal de Saneamento Básico de Arapiraca- AL 

MÊS DATA HORA ATIVIDADES Locais MATERIAIS 

O
u

tu
b

ro
 2

0
1
4
 

02 - 
Ordem de Serviço; 

Início dos Trabalhos 

PM de 
Arapiraca 

Mais 
Ambiental 

 

06 9h 

1ª Reunião – 
Nivelamento/Encaminhamentos 

Equipe técnica/Representantes 
Prefeitura 

Formação do Comitê de 
Coordenação 

Formação do Comitê Executivo 

PM de 
Arapiraca 

 

07 9h 

Reunião Institucional – Equipe 
Técnica 

Início da Elaboração do Plano 
de Mobilização Social (PMS), 
Coleta de Dados – Equipe 
Técnica. 

MAIS 
AMBIENTAL 

 

09  

Preparar material gráfico para 
1ª Audiência Pública. 

Início da Coleta de dados 
secundários por eixo: 
Abastecimento de água, 
Esgotamento sanitário, Gestão 
dos resíduos sólidos, Gestão 
de drenagem de águas 
pluviais. 

Início do diagnóstico 
participativo 

MAIS 
AMBIENTAL 

E 
ENTIDADES 

Arte, Convites, Folder, faixas e 
carro de som. 

10  

Elaborar roteiro de dados por 
eixos 

Coleta de cartografia básica 

Reconhecimento território 
urbano/rural 

Acervo fotográfico, coleta 
dados primários – diagnóstico 
participativo por eixo. 

Arapiraca  

13  
Programação audiência – 
encontro; lideranças 
comunitárias. 

Mais 
Ambiental 

Arapiraca 

 

17 9h 

2ª Reunião - Formalização do 
Ato Público – Decreto, 
Detalhamento Estratégico do 
PMS. 

PM 
Arapiraca 

Mais 
Ambiental 
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20 - 

Formação de Grupos de 
Trabalho com lideranças 
comunitárias, agentes de 
saúde, etc. 

MAIS 
AMBIENTAL 

Arapiraca 

 

31 9h 

Envio da minuta do Plano de 
Mobilização Social – PMS aos 
Comitês 

Elaboração de Relatório 
Mensal 

Mais 
Ambiental 

A validação será virtual 
realizada pelos comitês. Prazo 
de 6 dias. 

 

N
o

v
e

m
b

ro
 2

0
1

4
  

6-7  

Retorno do PMS pelos Comitês  

Enviar Convites 1ª Audiência 
Pública 

PM de 
Arapiraca 

Ajuste das contribuições 

13 9h 1º Audiência Pública Arapiraca Validação do PMS 

20  

Entrega da versão final do 
Produto 1 – Plano de 
Mobilização Social - à PM de 
Arapiraca 

PM de 
Arapiraca 

Impressão do Produto 1  

24  

Continuação do 
Reconhecimento território 
urbano/rural 

Acervo fotográfico, coleta 
dados primários – diagnóstico 
participativo por eixo. 

Mais 
Ambiental 

 

29  

Sistematização dados – 
diagnóstico por eixo 

Formatar Sistema de 
Informações 

Mais 
Ambiental 

 

29  Relatório Mensal Simplificado 
Mais 

Ambiental 
Elaboração do Relatório 

D
e
z
e

m
b

ro
 2

0
1
4
 

01  

Continuação do 
Reconhecimento território 
urbano/rural 

Acervo fotográfico, coleta 
dados primários – diagnóstico 
participativo por eixo. 

Continuação do Diagnóstico 
Técnico 

Mais 
Ambiental 

Arapiraca 

 

29  
Elaboração de Relatório 
Mensal 

Mais 
Ambiental 

Impressão do Relatório Mensal. 

J
a

n
e

ir
o

 2
0

1
5
 

05  
Envio da versão preliminar do 
Diagnóstico Técnico aos 
Comitês 

Arapiraca 
O envio será virtual aos 
comitês. 

12-13  
Retorno do Diagnóstico 
Técnico pelos Comitês  

Mais 
Ambiental 

Enviar convite para reunião com 
Comitês para a Reunião de 
Validação. 

19  
Reunião Comitês: Validação do 
Diagnóstico 

Mais 
Ambiental 

 



 

82 
PMSB Arapiraca/AL – Plano de Mobilização – Novembro de 2014 

www.pmsbarapiraca.com.br 

Relatório Reunião Comitês Arapiraca 

26  

Entrega da versão final do 
Produto 2 – Diagnóstico 
Técnico-Participativo - à PM de 
Arapiraca 

PM de 
Arapiraca 

Impressão do Produto 2. 

28  

Prospectivas e Planejamento 
Estratégico 

Início do Produto 3 - 
Prognóstico 

Mais 
Ambiental 

Agenda com equipe Técnica 
para planejamento do escopo 
do Produto, delimitação das 
responsabilidades e definição 
dos cenários de referência. 

30  Elaboração Relatório Mensal 
Mais 

Ambiental 
Impressão do Relatório  

F
e

v
e

re
ir

o
 2

0
1
5
 

03  
Continuação da elaboração do 
Produto 3 

Mais 
Ambiental 

 

27 - Elaboração Relatório Mensal 
Mais 

Ambiental 
Impressão do Relatório  

M
a

rç
o

 2
0

1
5
 

2  

Início das Definições dos 
programas, projetos e ações 
necessárias para atingir os 
objetivos e as metas do PMSB 
– Produto 4 

Mais 
Ambiental 

Agenda com equipe Técnica 
para planejamento do escopo 
do trabalho, delimitação das 
responsabilidades e definição 
dos programas projetos e ações 
do Produto 4 

9  
Envio da versão preliminar do 
Prognóstico – Produto 3 

Arapiraca 
O envio será virtual aos 
comitês. 

15-16  
Retorno do Prognóstico pelos 
Comitês  

Mais 
Ambiental 

Enviar convite para reunião com 
Comitês para a Reunião de 
Validação. 

23 9h 

Reunião Comitês: Validação do 
Prognóstico 

Relatório Reunião Comitês 

Mais 
Ambiental 

Arapiraca 

 

30  

Entrega da versão final do 
Produto 3 – Prognóstico - à PM 
de Arapiraca 

Elaboração Relatório Mensal 

PM de 
Arapiraca 

Mais 
Ambiental 

Impressão do Produto 3 e do 
Relatório. 

 

A
b

ri
l 

2
0

1
5
 

1  

Continuação dos programas, 
projetos e ações necessárias 
para atingir os objetivos e as 
metas do PMSB – Produto 4 

Mais 
Ambiental 

Arapiraca 

Agenda com equipe Técnica 
para planejamento do escopo 
do trabalho, delimitação das 
responsabilidades e definição 
dos programas projetos e ações 
do Produto 4 

30  Elaboração Relatório Mensal 
Mais 

Ambiental 

Impressão do Relatório. 
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M
a

io
 2

0
1

5
 

4  

Início das definições dos 
Mecanismos e procedimentos 
de controle social e dos 
instrumentos para o 
monitoramento e avaliação 
sistemática da eficiência, 
eficácia e efetividade das 
ações programadas – Produto 
5 

Mais 
Ambiental 

Agenda com equipe Técnica 
para planejamento do escopo 
do trabalho, delimitação das 
responsabilidades e definição 
dos programas projetos e ações 
do Produto 5 

Contratação de advogado para 
auxílio na elaboração da Lei. 

 

4  
Envio da versão preliminar do 
Produto 4 

Arapiraca 
O envio será virtual aos 
comitês. 

11-12  
Retorno do Prognóstico pelos 
Comitês  

Mais 
Ambiental 

Enviar convite para reunião com 
Comitês para a Reunião de 
Validação. 

18 9h 

Reunião Comitês: Validação do 
Produto 4 

Relatório Reunião Comitês 

Mais 
Ambiental 

Arapiraca 

 

25  

Entrega da versão final do 
Produto 4 – Concepção dos 
programas, projetos e ações - à 
PM de Arapiraca. 

Elaboração Relatório Mensal 

PM de 
Arapiraca 

Mais 
Ambiental 

Impressão do Produto 4 e do 
Relatório. 

 

J
u

n
h

o
 2

0
1

5
 

1  

Continuação das definições 
dos Mecanismos e 
procedimentos de controle 
social e dos instrumentos para 
o monitoramento e avaliação 
sistemática da eficiência, 
eficácia e efetividade das 
ações programadas – Produto 
5 

Mais 
Ambiental 

Agenda com equipe Técnica 
para planejamento do escopo 
do trabalho, delimitação das 
responsabilidades e definição 
dos programas projetos e ações 
do Produto 5. 

 

8  

Início da Minuta do Projeto de 
Lei do PMSB 

Sistema de Informações para 
auxílio à tomada de decisões – 
PMSB 

 

 

Contratação de advogado para 
auxílio na elaboração da Lei. 

 

30  Elaboração Relatório Mensal 
Mais 

Ambiental 
Impressão do Relatório. 

J
u

lh
o

 2
0

1
5
 

1  

Início do Relatório Final do 
Plano Municipal de 
Saneamento Básico – Produto 
6 

  



 

84 
PMSB Arapiraca/AL – Plano de Mobilização – Novembro de 2014 

www.pmsbarapiraca.com.br 

6  
Envio da versão preliminar do 
Produto 5 

Arapiraca 
O envio será virtual aos 
comitês. 

13  
Retorno do Prognóstico pelos 
Comitês  

Mais 
Ambiental 

Enviar convite para reunião com 
Comitês para a Reunião de 
Validação. 

20 9h 

Reunião Comitês: Validação do 
Produto 5 

Relatório Reunião Comitês 

Mais 
Ambiental 

Arapiraca 

 

27  

Entrega da versão final do 
Produto 5 – à PM de Arapiraca 

Elaboração Relatório Mensal 

PM de 
Arapiraca 

Mais 
Ambiental 

Impressão do Produto 5 e do 
Relatório. 

 

A
g

o
s

to
 2

0
1

5
 

3  

Envio da versão preliminar do 
Produto 6 

Finalização do Projeto de Lei  

Arapiraca 

Mais 
Ambiental 

O envio será virtual aos 
comitês. 

7  
Retorno do Produto 6 pelos 
Comitês  

Mais 
Ambiental 

Enviar convite para reunião com 
Comitês para a Reunião de 
Validação. 

10  2ª Audiência Pública 

Mais 
Ambiental 

Arapiraca 

Validação do Relatório Final do 
PMSB 

11  
Encaminhamentos do PMSB a 
Câmara Municipal 

  

17  

Entrega da versão final do 
Produto 6 - à PM de Arapiraca 

Elaboração Relatório Mensal 

PM de 
Arapiraca 

Mais 
Ambiental 

Impressão do Produto 6 e do 
Relatório. 

 

 

Após isso, foi discutido sobre o início da elaboração do Plano de 

Mobilização Social, parcerias com as associações, particularidades do 

cronograma, a respeito da validação do PMS pelo comitê de coordenação e 
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impressão do material de leitura. Nada mais tendo a tratar, encerrou-se a 

reunião. 
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Atividade n° 3: Reunião com o Conselho de Desenvolvimento Econômico 

e Social de Arapiraca 

Data: 20/10/2014 – 14h30min 

Local: Câmara dos Dirigentes Lojistas 

Este evento, realizado às 14h30min, na Câmara dos Dirigentes Lojistas, 

localizada na Rua Professor Domingos Corrêa, Centro, Arapiraca - Alagoas, 

contou com a presença de representantes da Procuradoria do Município de 

Arapiraca, Secretaria do Meio Ambiente, SEBRAE-AL e outros.  
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FIGURA: Lista de presença da 3ª reunião 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca 
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Após as atividades do conselho presididas pela Sra. Myrka Lúcio, houve 

a apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico, foi explanado as 

particularidades do plano, dentre elas: os comitês, a mobilização social, as 

quatro vertentes do saneamento básico, mapeamento, apresentou as 

dificuldades e descreveu os produtos. 

 
FIGURA: Reunião na Câmara dos Dirigentes Lojistas 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca 
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Atividade n° 4: Reunião com o Presidente da Federação das 
Associações Comunitárias de Arapiraca - FACOMAR 

 

Data: 21/10/2014 – 09h 

Local: Sede da Federação das Associações Comunitárias dos 

Moradores do Município de Arapiraca  

Este evento, realizado às 09h, na Sede da FACOMAR, Rua Vicente 

Nunes de Albuquerque, 780, Jardim de Maria, Arapiraca-AL, entre membros do 

comitê executivo do Plano de Saneamento Básico Sustentável de Arapiraca e o 

presidente da Federação das Associações Comunitárias de Arapiraca, Brás 

Antônio de Farias, teve com o objetivo de promover a participação da 

população de maneira efetiva. A importância de realizar atividades como essa 

é de disseminar o conhecimento sobre o direito ao saneamento básico, bem 

saber quais os principais problemas e necessidades apontados pelos 

moradores. 

 
FIGURA: Reunião entre membros do Comitê de execução do PMSB de Arapiraca e o 
presidente da FACOMAR 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca 

Como resposta positiva inicial à essa reunião, serão realizadas outras 

reuniões com todos os representantes das associações, urbanas e rurais, afim 

de envolvê-los na etapa de mobilização social do Plano Municipal de 

Saneamento Básico.  
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Relação das Associações Comunitárias Urbanas e Rurais de Arapiraca 
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Atividade n° 5: Reunião com a Secretaria de Saúde 

Data: 21/10/2014 – 14h  

Local: Sede da Secretaria de Saúde 

Esta atividade ocorreu às 14h, reuniu-se o Comitê Executivo do Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Arapiraca com a subsecretária de saúde, 

Cida Bento, e a enfermeira coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), Jenice, na sede da Secretaria de Saúde do município, 

localizada no Centro Administrativo, Rua Samaritana, 1.185, Santa Edwiges, 

Arapiraca-AL. 

 
FIGURA: Reunião entre comitê executivo do PMSB e representantes da secretaria de 
saúde 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca 

Devido à vinculação direta entre saneamento e saúde, a Secretaria de 

Saúde torna-se uma das principais aliadas no diagnóstico da situação do 

saneamento no município, bem como na divulgação dos produtos. 

Um dos motivos desta reunião é a mobilização da população de forma 

efetiva para os diversos eventos que serão realizados ao longo do processo de 

elaboração do Plano, principalmente na disseminação do saneamento básico e 

identificação dos principais problemas e necessidades enfrentados pelos 

usuários.  

O próximo passo a ser dado nesta parceria será uma reunião no dia 

06/11/2014 com a equipe de saúde do município para que possam ser traçadas 
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estratégias de mobilização da população para as futuras atividades a serem 

realizadas. Assim que realizada a reunião, os resultados serão divulgados. 
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Atividade n° 6: Visita às Secretarias de Assistência Social e de 

Educação e à CASAL – Arapiraca 

Data: 21 e 22/10/2014 – Manhã e tarde. 

Locais: Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação e 

CASAL - Arapiraca. 

Nos dias 21 e 22 de outubro foram realizadas visitas nas secretarias de 

assistência social e de educação com o objetivo de divulgar o Plano Municipal 

de Saneamento Básico e promover parcerias com as mesmas para uma 

melhor divulgação e mobilização da sociedade nas diversas atividades a serem 

realizadas, além da obtenção de dados secundários que possam auxiliar no 

diagnóstico do município. 

 Em seguida foi feita uma reunião com o gerente da unidade 

regional do agreste, Júlio César Moura Menezes Júnior, a fim de obtermos 

dados e informações acerca da situação atual de abastecimento de água e 

esgotamento do município. 

 Por fim, foram realizadas visitas a pontos de poluição e com 

problemas de drenagem para realização do diagnóstico do município, como por 

exemplo, a descarga de efluentes municipais no Lago da Perucaba. 

 
FIGURA: Descargas de Efluentes no Lago da Perucaba, Arapiraca-AL 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca. 
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Atividade n° 7: Divulgação da Primeira Audiência Pública 

Data: 22/10/2014 – O dia todo 

Local: Município de Arapiraca 

A divulgação da primeira audiência pública deu início no dia 22/10/2014 

na forma de distribuição de convites e propagação de cartazes em locais 

públicos: secretarias municipais, campi das universidades e faculdades, sede 

da federação das associações (FACOMAR), Câmara dos Dirigentes Lojistas 

(CDL), Câmara dos Vereadores e Centro de Referência Integrado de Arapiraca 

(CRIA), além de exposição de faixas em locais de grande movimentação. 

 
FIGURA: Divulgação da primeira audiência pública 
Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB Arapiraca 



 

101 
PMSB Arapiraca/AL – Plano de Mobilização – Novembro de 2014 

www.pmsbarapiraca.com.br 

 
FIGURA: Divulgação da primeira audiência pública 
Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB Arapiraca 

 

 
FIGURA: Divulgação da primeira audiência pública 
Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB Arapiraca 
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Atividade n° 8: Visita ao Aterro Sanitário de Arapiraca 

Data: 22/10/2014 – 15:30 h 

Local: Aterro Sanitário de Arapiraca 

Na tarde do dia 22 de outubro foi realizada uma visita técnica ao antigo 

Aterro Sanitário de Arapiraca (atualmente lixão) na companhia do superintende 

do Consócio Regional de Resíduos Sólidos do Agreste Alagoano 

(CONAGRESTE) e Engenheiro responsável pelo antigo aterro, Genaldo 

Pereira Barbosa. Nesta visita foi feito um reconhecimento do local e da 

situação em que o mesmo se encontra, possibilitando assim, realizar um 

diagnóstico prévio da área. 

Diagnóstico Prévio do Aterro Controlado (Lixão) de Arapiraca 

LOCALIZAÇÃO 

A área objeto deste prévio diagnóstico encontra-se na Rua Manoel 

Pereira dos Santos, bairro Senador Arnon de Melo (Serra da Mangabeira), 

Arapiraca. Suas coordenadas estão situadas à 9°43'20.7" de latitude sul e 

36°38'35.3" de longitude oeste. Pelo mapa de localização, podemos identificar 

as principais vias de acesso do ATERRO, onde os acessos se dão pela AL-220 

e pela rua Manoel Pereira dos Santos.  
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FIGURA: Mapa ilustrativo do Aterro 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca 

 

SITUAÇÃO ATUAL 

Devido à grande expansão urbana em que o município vem sofrendo 

nos últimos anos, segundo Genaldo Pereira Barbosa, engenheiro responsável 

pelo antigo Aterro Sanitário de Arapiraca e atualmente superintende do 

Consócio Regional de Resíduos Sólidos do Agreste Alagoano 

(CONAGRESTE), o aterro encontra-se saturado e o município está a procura 

de uma nova área para instalação de um novo aterro. Outro problema urbano e 

social é a invasão de pessoas que se instalam e passam a construir suas 

residências no entorno do lixão. 



 

104 
PMSB Arapiraca/AL – Plano de Mobilização – Novembro de 2014 

www.pmsbarapiraca.com.br 

 
FIGURA: Invasão da área do lixão pela comunidade 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca 

No município de Arapiraca existe Uma Associação de Catadores que 

leva o nome de ASCARA (Associação dos Catadores do Município de 

Arapiraca), onde esta sofre com a falta de catadores associados para fazer o 

trabalho no município. Esta resistência dos catadores em associar-se se dá 

pelo fato deles conseguirem uma renda maior com este tipo de trabalho no 

lixão, vendendo os resíduos diretamente para atravessadores. Pode-se 

observar que existe no entorno do lixão vários atravessadores, catadores que 

coletam e armazenam os resíduos recicláveis do lixão para posterior 

comercialização. Esta atividade é saldável ao aterro, desde que realizada de 

forma correta, uma vez que reduz a quantidade de resíduos disposto e 

aumenta a vida útil do aterro.  Entretanto, na situação de Arapiraca, além da 

falta de estrutura para os catadores, estes não fazem a separação correta e ao 

verificar nos locais de armazenamento que trouxeram resíduos não recicláveis 

jogam estes restos ao longo das estradas, tornando essas áreas verdadeiros 

depósitos de lixo. 
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Outro problema observado foi a grande quantidade de crianças e 

adolescentes trabalhando e realizando atividades de lazer dentro da área 

destinada pelo município para depositar seus resíduos. Além da utilização de 

águas de chuva que ficam acumuladas no local para banho e lavagem de 

roupas. 

 
FIGURA: População lavando roupa no aterro 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca 
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FIGURA: Crianças brincando e tomando banho do aterro 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca 

 
FIGURA: Crianças e adolescentes trabalhando no aterro 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca. 
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FIGURA: Armazenamento de resíduos recicláveis por atravessadores 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca. 

Outro grande problema gerado pela expansão urbana foi a proximidade 

da zona urbana com o antigo aterro. Atualmente é possível encontrar no seu 

entorno alguns loteamentos já ocupados e outros sendo construídos, bem 

como atividades agrícolas e torres de comunicação. 
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FIGURA: Mapa ilustrativo do entorno do Aterro. 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca. 

Na visita constatamos inúmeras irregularidades na área do lixão de 

Arapiraca, dentre elas podemos destacar: A Existência de uma comunidade de 

catadores morando e trabalhando em condições inadequadas na localidade do 

lixão; os drenos de gás existentes não recebem manutenção, e muitos foram 

danificados; A quantidade de máquinas suficiente para fazer a compactação e 

cobertura do lixo, acarreta na grande quantidade na proliferação de vetores e 

mau cheiro, atraindo animais à procura de comida e pondo em risco a 

qualidade de vida da população que vive nos arredores; a rede de drenagem 

que fazia o transporte de chorume para as lagoas de tratamento está 

comprometida, e as lagoas que deveriam tratar apenas o chorume, recebem 

cerca de dois milhões de litros de efluentes sanitários por mês, provenientes do 

esgotamento de fossas no município deixando-as sem condições para 

operação. 
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FIGURA: Dreno danificado. 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca 

 

 
FIGURA: Dreno modificado pelos catadores 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca 
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FIGURA: Dreno queimando os gases e servindo de churrasqueira para os catadores 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca 

 
FIGURA: Resíduo descoberto 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca 
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FIGURA: Animais mortos, proliferação de vetores e mau cheiro. 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca 

 

 
FIGURA: Lagoas de tratamento de chorume recebendo efluente sanitário 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca 
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Atividade nº 10: Reconhecimento de áreas 

RELATÓRIO DE CAMPO 

INTRODUÇÃO 

Nos dias 3, 4, 5 e 6 do mês de novembro foram realizadas visitas de 

campo no município de Arapiraca com o objetivo de dar início ao diagnóstico 

do saneamento básico do município. 

Nessas visitas foram levantadas informações a respeito da situação dos 

quatro eixos do saneamento básico, abastecimento de água, esgotamento 

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

dos resíduos sólidos, sempre utilizando como fonte de dados o diálogo com a 

população além das vistorias de campo. 

Nesses quatro dias foram priorizadas as visitas nos 12 pontos 

estratégicos, distribuídos nos três setores da zona rural pré-definidos pelos 

comitês executivo e de coordenação, assim como consta no Plano de 

Mobilização Social (PMS). São 12 na zona rural, sendo contempladas 11 das 

localidades nessas atividades, ficando de fora o Pau D’árco e o Pau Ferro. 

Foi dada prioridade ao reconhecimento do sistema de abastecimento de 

água do município. Sendo neste período visitado apenas o sistema da nova 

adutora, parte operada pela Companhia de Águas do Brasil – CAB. 

QUADRO. Pontos estratégicos da zona rural 

RURAL 

1 Canãa 

2 Vila São Francisco 

3 Baixa da Onça 

4 Pau d’arco 

5 Vila São José 

6 Bananeiras 

7 Cangandú 

8 Massaranduba 

9 Capim 

10 Vila Aparecida 

11 Pau Ferro/ Laranjeiras 

12 Batingas 
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ZONA RURAL 

Vila Bananeiras 

O primeiro local a ser visitado foi a Vila Bananeiras, nela foi observada a 

presença de uma grande barragem antes da chegada a vila. Mesmo sem ser 

feita análises físico química da água desta barragem pôde ser constatado que 

a mesma se encontra em estado avançado de eutrofização, uma vez que 

grande parte do esgoto gerado no município é despejado no corpo d’água que 

alimenta a barragem promovendo uma coloração esverdeada e fortes odores 

na água (Figura 1 e 2). 

 
FIGURA. Local de despejo dos efluentes urbanos de Arapiraca 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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FIGURA. Local de despejo dos efluentes urbanos de Arapiraca 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 
FIGURA. Barragem da Vila Bananeiras 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

A água proveniente desta barragem não é utilizada para consumo 

humano, todavia é utilizada na agricultura da região do entorno. 
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Para consumo humano, a Vila Bananeira conta com a distribuição da 

concessionária do município, a CASAL. A água utilizada para este fim é 

captada na própria Vila em nascentes e bombeada para uma pequena ETA 

localizada no vilarejo, nesta estação a água passa por um simples processo de 

desinfecção e é distribuída para a população. 

 
FIGURA. Nascente da Vila Bananeiras 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 
FIGURA. Captação na nascente 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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FIGURA. Sistema de bombeamento da captação 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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FIGURA. ETA Vila Bananeiras 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 
FIGURA. Reservatório da ETA da Vila Bananeiras 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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Em relação ao esgotamento sanitário, foi detectado que a Vila não 

possui Infraestrutura de esgotamento e por isso utiliza fossas e/ou despejam 

seus efluentes nas ruas. 

 
FIGURA. Fossa em residência da Vila Bananeiras 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 
FIGURA. Destinação errada das águas cinzas em residência da Vila Bananeiras  
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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FIGURA. Despejo de esgoto nas ruas da Vila Bananeiras 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

Foi observado, nas ruas pavimentadas na Vila, a presença de sistema 

de drenagem de águas pluviais. Entretanto, devido à falta de estrutura para 

esgotamento, a maioria dos efluentes gerados pela população caem na 

drenagem. 
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FIGURA. Entrada de efluentes no sistema de drenagem 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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FIGURA. Ponto de junção das águas pluviais 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 

 
FIGURA. Galeria final da drenagem pluvial 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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FIGURA. Destinação final da drenagem 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

Como pode ser visto na Figura 13 e 14, há escoamento nas galerias de 

águas pluviais mesmo em períodos de seca, este é um fator que confirma a 

falta de estrutura para esgotamento sanitário fazendo com que os efluentes 

gerados sejam despejados nas galerias de águas pluviais e destinados de 

forma errada. 

Também foi detectada a presença de resíduos sólidos nas galerias 

pluviais (Figura 14. Um dos fatores que contribuem para essa inconformidade, 

além da falta de consciência da população, é a disposição de forma errada 

desses resíduos, como pode ser visto na figura 15, onde o lixo é depositado no 

sistema de drenagem do local. Foi observado que a pratica da queima do lixo 

ainda é utilizada na Vila Bananeira apesar de ter coleta de lixo duas vezes por 

semana. 
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FIGURA. Disposição errada de resíduos no sistema de drenagem 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 
FIGURA. Queima de lixo 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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Vila Canaã 

Na Vila Canaã, assim como na grande maioria dos povoados de 

Arapiraca, a distribuição de água é realizada pela CASAL. Segundo moradores 

locais, houve uma grande melhora em relação ao abastecimento de água 

depois que a nova adutora entrou em operação, entretanto, houveram 

reclamações em relação a canos estourando com uma certa frequência. 

 
FIGURA. Cano da CASAL estourado na Vila Canaã 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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FIGURA. Consulta à população da Vila Canaã 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

Em relação ao esgotamento sanitário, foi detectado que a Vila não 

possui Infraestrutura de esgotamento e por isso utiliza fossas e/ou despejam 

seus efluentes nas ruas. 
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FIGURA. Efluentes despejados nas ruas da Vila Canaã 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 
FIGURA. Fossa em residência da Vila Canaã 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

Com relação aos resíduos sólidos foi observado, assim como em outros 

locais, a disposição irregular do lixo, bem como a prática de queimar o lixo 

mesmo tendo coleta de lixo duas vezes na semana. 
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FIGURA. Disposição irregular dos resíduos 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 
FIGURA. Queima de lixo na Vila Canaã 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

Não foi detectada na Vila sistema de drenagem de águas pluviais. 

Todavia, foi observado um grande ponto de poluição do solo e das águas 

subterrâneas e superficiais, uma casa de farinha onde todo o resíduo, inclusive 

a manipueira que tem um grande potencial poluidor, é despejado diretamente 

no solo. 
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FIGURA. Casa de Farinha na Vila Canaã 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 
FIGURA. Destinação da manipueira 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

Vila Capim 

A Vila Capim é abastecida pela CASAL e assim como em todo o 

município teve uma grande melhora com a operação da nova adutora. Porém 

foi observado em alguns locais o uso de poços e cacimbas (Figura 27). 
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FIGURA. Cacimba localizada em residência da Vila Capim 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 
FIGURA. Cacimba localizada em residência da Vila Capim 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

Por não possuir sistema de esgotamento sanitário a população local 

utiliza fossas ou simplesmente despejam seus efluentes nas ruas. Um 

agravante para a população local que ainda utiliza água de cacimbas, pois foi 

observado a presença de fossas a poucos metros de cacimbas. 



 

130 
PMSB Arapiraca/AL – Plano de Mobilização – Novembro de 2014 

www.pmsbarapiraca.com.br 

 
FIGURA. Fossa localizada a poucos metros de cacimba 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 

 
FIGURA. Disposição errada de efluentes no sistema de drenagem 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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Todo o sistema de drenagem da Vila é superficial e drena toda a água 

para um ponto mais baixo do local que possui um bueiro que transporta a água 

da Vila para o outro lado da Rodovia onde existe apenas vegetação rasteira. 

Segundo moradores locais em épocas de muita chuva ocorre 

alagamento a montante do bueiro, ainda segundo os moradores esse 

alagamento ocorre pela falta de limpeza no mesmo. 

 
FIGURA. Bueiro responsável pela drenagem da Vila Capim 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

Assim como na maioria do território de Arapiraca, existe a coleta de lixo 

duas vezes na semana, entretanto pôde ser observado a queima de lixo, bem 

como a disposição incorreta do mesmo. 

 
FIGURA. Queima de lixo na Vila Capim 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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FIGURA. Disposição irregular de resíduos na Vila Capim 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

Vila São Francisco 

Na Vila São Francisco, assim como nas demais visitadas, o 

abastecimento de água é feito pela CASAL. Entretanto, segundo moradores e 

agente de saúde (Figura 33) algumas famílias ainda utilizam água de uma 

barragem próxima (Figura 34), costume comum antes da operação da nova 

adutora que ainda pode ser visto com certa frequência. 

 
FIGURA. Conversa com moradora e agente de saúde 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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FIGURA. Barragem na Vila São Francisco 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 
FIGURA. Reservatório da Vila São Francisco 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

Assim como em grande parte a zona rural, a Vila São Francisco não 

possui sistema de esgotamento sanitário. Sendo assim, a população utiliza 

fossas e/ou despejam seus efluentes diretamente nas ruas. 
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FIGURA. Efluentes despejados na rua 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 
FIGURA. Fossa na calçada de residência 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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Em relação à drenagem, a vila possui apenas sarjetas nas ruas calçadas 

para guiar as águas, e consequentemente os efluentes das residências, para 

locais de menor cota. 

 
FIGURA. Efluentes despejados na rua 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 
FIGURA. Efluentes despejados nas sarjetas 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

Assim como a maioria das localidades do município de Arapiraca, a Vila 

São Francisco possui coleta de lixo duas vezes na semana. Mesmo assim, 

pôde ser visto que a prática da queima do lixo é constante e a disposição do 

mesmo é feito de forma errada. 
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FIGURA. Queima de lixo 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 
FIGURA. Disposição errada dos resíduos 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

Massaranduba 

O povoado Massaranduba, conta apenas com o abastecimento de água, 

realizado pela CASAl, e a coleta de lixo realizada duas vezes por semana. 

Sendo assim, o diagnóstico do local é semelhante aos demais lugares, existe o 

uso de fossas e a maioria das residências despejam suas águas cinzas nas 

ruas. Em relação aos resíduos, a problemática é a mesma, disposição irregular 

dos resíduos, principalmente os de poda. 
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FIGURA. Bate papo com moradores 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 
FIGURA. Efluentes despejados na rua 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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FIGURA. Fossa na frente das residências 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 
FIGURA. Resíduos de poda ao longo da via 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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FIGURA. Resíduos de poda ao longo da via 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

Vila São José 

A vila São José, apesar de ser mais distante da zona urbana, mostra-se 

mais desenvolvida que outras localidades próximas ao meio urbano. 

Existe sistema de drenagem nas ruas pavimentadas, porém, assim como 

nos demais locais, existe o uso indevido da rede para drenagem de efluentes 

domésticos, uma vez que não existe sistema de esgotamento sanitário e os 

dejetos acabam sendo drenado pela drenagem de águas pluviais. 
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FIGURA. Sistema de drenagem de águas pluviais com acúmulo de esgoto 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 
FIGURA. Drenagem da Vila São José 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 
FIGURA. Efluentes despejados na rua e entrando no sistema de drenagem 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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FIGURA. Efluentes despejados na rua 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

Apesar da coleta de lixo ser feita duas vezes por semana, a população 

da Vila ainda pratica a queima do lixo e a disposição errada dos mesmos. 

 
FIGURA. Disposição de resíduos 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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FIGURA. Resíduos dispostos ao longo da via 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

Vila Aparecida 

Apesar de diversas casas ainda possuírem cisternas do programa Água 

para todos, a vila Aparecida atualmente é abastecida por pela CASAL e não 

possui mais reclamações de falta de água após a nova adutora entrar em 

operação. Além desse serviço a Vila possui coleta de lixo duas vezes na 

semana, sendo carente em drenagem de águas pluviais e esgotamento 

sanitário. 

 
FIGURA. Cisternas do programa Águas para todos - CODEVASF 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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FIGURA. Entulho disposto na via 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

A Vila Aparecida apresenta duas peculiaridades, a presença de duas 

fontes poluidoras.  A primeira de menor porte, uma fábrica de farinha de 

mandioca (Figura 55), onde todos os resíduos e efluentes gerados são 

dispostos diretamente no solo. E uma mineradora, que retira da região rochas 

para diversas atividades, promovendo uma grande geração de particulados na 

região (Figura 56). 

 
FIGURA. Fábrica de farrinha 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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FIGURA. Mineradora 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

Cangandu 

Assim como os demais povoados, o Cangandu possui apenas a coleta de 

lixo duas vezes na semana e o abastecimento de água da CASAL. 

Além da coleta dos resíduos domiciliares, o povoado possui uma unidade 

básica de saúde e a coleta dos resíduos gerados por este é feita a cada 15 

dias por uma empresa especializada. 

 Apesar do abastecimento de água ter sido regularizado após a nova 

adutora entrar em operação, a maioria das residências possuem poços ou 

cacimbas e muitos destes estão localizados próximos de fossas. 

 
FIGURA. Unidade Básica de saúde 
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Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 
FIGURA. Resíduo do Serviço de Saúde armazenado separadamente do Resíduo Comum 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 
FIGURA. Poço próximo a três fossas 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 
FIGURA. Poço residencial próximo de fossa 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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Um ponto a ser destacado no povoado é a erosão provocada pela falta 

de um sistema de drenagem de águas pluviais. Atualmente o local possui 

apenas drenagem superficial por sarjetas que drenam as águas e, 

consequentemente, efluentes residenciais para a parte mais baixa do povoado, 

um corpo d’água. Neste percurso, a água drenada em épocas de chuvas 

intensas está provocando uma grande erosão a medida que passa a escoar em 

uma rua não pavimentada como pode ser visto a seguir. 

 
FIGURA. Início da erosão 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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FIGURA. Erosão no povoado Cangandu 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 
FIGURA. Ponto crítico da erosão 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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FIGURA. Destino final da drenagem 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

Batingas 

O povoado Batingas, por estar as margens da rodovia AL – 110, 

apresenta-se um pouco mais desenvolvida que as localidades mais distantes. 

O abastecimento é feito pela CASAL, apesar de algumas residências 

possuírem cacimbas ou poços. 

 
FIGURA. Poço em residência do povoado Batingas 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

A localidade apresenta sistema de drenagem nas suas principais vias, 

porém, assim como nas outras localidades que possuem esse sistema, os 

efluentes residenciais, por serem despejados nas ruas, acabam sendo 

escoados pela drenagem de águas pluviais. 
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FIGURA. Escoamento de efluentes para o sistema de drenagem 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 
FIGURA. Sistema de Drenagem de Águas Pluviais 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 
FIGURA. Boca de lobo em péssimo estado de conservação e recebendo efluentes 
domésticos 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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FIGURA. Boca de lobo obstruída por resíduos e vegetação 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

Apesar de detectado um poço de visita de uma rede de esgotamento 

sanitário, a população local diz não conhecer a mesma, não saber do que se 

trata e nenhuma residência ter ligação com a rede.  

Por não possuir um sistema de esgotamento sanitário ativo, a população 

local utiliza fossas e despeja seus efluentes domésticos na rua. 

 
FIGURA. Rede de esgotamento sanitário 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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FIGURA. Fossa em residência 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

Os resíduos são coletados duas vezes na semana, e quinzenalmente é 

coletado o resíduo proveniente da Unidade Básica de Saúde local. Apesar da 

coleta realizada pelo município, foi observado a destinação errada do lixo por 

parte da população. 
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FIGURA. Resíduo do Serviço de Saúde 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 
FIGURA. Resíduos dispostos de forma errada no sistema de drenagem 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

Baixa da Onça 

A comunidade Baixa da Onça possui abastecimento de água da CASAL e 

coleta de lixo duas vezes na semana, segundo alguns moradores a coleta não 
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alcança todas as ruas do povoado, o que faz com que alguns moradores 

queimem seus resíduos. 

Não existe no local sistema de drenagem de águas pluviais nem de 

esgotamento sanitário, o que promove o uso de fossas e despejo de efluentes 

nas ruas. A falta de drenagem está promovendo a erosão de algumas ruas sem 

pavimentação. 

 
FIGURA. Erosão causada pelo escoamento de água e efluentes 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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FIGURA. Queima de lixo 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 
FIGURA. Despejo de efluentes domésticos na rua 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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NOVA ADUTORA – CAB 

A captação da nova adutora é feita no rio São Francisco, mais 

precisamente no município de Traipu. Neste local a água bruta é coletada e 

passa por um booster, segue para um reservatório e posteriormente vai por 

gravidade até a Estação de Tratamento de Água de Arapiraca. 

 
FIGURA. Local da captação da água bruta 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 
FIGURA. Sistema de gradeamento 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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FIGURA. Grades 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 
FIGURA. Local de sucção da água 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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FIGURA. Sistema de bombas 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 
FIGURA.. Sistema de bombas 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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FIGURA. Tubulação que leva a água para o reservatório 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 
FIGURA. Reservatório 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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FIGURA. Local de chegada da água bruta na ETA de Arapiraca 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 
FIGURA. Sistema de tratamento da água 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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FIGURA. Reservatório de água tratada para distribuição 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

 

 
FIGURA. Sala de controle de operação do tratamento 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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Atividade nº 11: Participação na Assembleia Geral Ordinária da 

FACOMAR 

Data: 10/11/2014 – 10h   

Local: Sede da FACOMAR 

Este evento ocorreu no dia 10 de Novembro de 2014, com início às 

10h, na sede da Federação das Associações Comunitárias de Arapiraca, 

localizada na Rua Vicente Nunes de Albuquerque, 780, Jardim de Maria, 

Arapiraca-AL, entre representantes da empresa Mais Ambiental e os 

presidentes e representantes das associações comunitárias de Arapiraca. Foi 

cedido um espaço na Assembleia Geral Ordinária da FACOMAR para os 

representantes da empresa responsável pela elaboração deste PMSB, o 

engenheiro sanitarista e ambiental Paulo Freire e a assistente social 

Moniza Amaral. Uma breve apresentação sobre o Plano de Saneamento 

Básico Sustentável de Arapiraca e a etapa que está em execução, o 

Plano de Mobilização Social, foi feita com o objetivo de convidar toda a 

comunidade a participar da Primeira Audiência Pública que será 

realizada na próxima quinta-feira, dia 13. A comunidade participou 

fazendo questionamentos e observações. 
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FIGURA: Apresentação do Sr. Paulo Freire na Assembleia Geral da FACOMAR. 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca/AL 
 

 
FIGURA: Apresentação da Srta. Moniza Amaral na Assembleia Geral da FACOMAR. 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca/AL 
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FIGURA: Representantes das Associações Comunitárias de Arapiraca na Assembleia 
Geral da FACOMAR. 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca/AL 
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Atividade nº 12: Entrevista na Rádio Novo Nordeste para 

divulgação do PMSB 

No dia 12 de novembro foi realizada, na rádio Novo Nordeste, entrevista 

sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, comparticipações do 

Secretario de Meio Ambiente e Saneamento Ivens Barbosa Leão e o 

engenheiro sanitarista e ambiental Paulo Freire, responsável da empresa 

consultora do PMSB de Arapiraca. 

 
FIGURA: Entrevista na Rádio Novo Nordeste para divulgação do PMSB. 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca/AL 
 
 

 

Atividade nº 13: Primeira Audiência Pública 
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Data: 13/11/2014 – 09h30 

Local: Auditório do Centro de Referência Integrado de Arapiraca – 

CRIA. 

No dia 13 do mês de novembro de 2014, no auditório do Centro de 

Referência Integrado de Arapiraca – CRIA, localizado na Rua José Jailson 

Nunes, s/n, Santa Edwirges, Arapiraca, Alagoas, às 09h30, foi realizada a 

primeira audiência pública, referente a validação do Plano de Mobilização 

Social do Plano de Saneamento Básico Sustentável de Arapiraca. 

A audiência foi iniciada com a seguinte composição de mesa de 

abertura: o secretário de desenvolvimento urbano e habitacional e do meio 

ambiente e saneamento, Ivens Barbosa Leão; a secretária de planejamento, 

Cícera Pinheiro; o engenheiro civil e professor, Dr. Eduardo Lucena; o 

engenheiro sanitarista e ambiental, Paulo Freire; a assistente social, Moniza 

Amaral e o presidente da Federação das Associações Comunitárias de 

Arapiraca, Brás Antônio de Farias. A mesa foi desfeita após as considerações 

dos participantes, que frisaram a importância do PMSB Arapiraca e da 

participação da comunidade. 

 
FIGURA: Composição da mesa de abertura da primeira audiência pública do PMSB 
Arapiraca. 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca/AL 
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A audiência foi seguida pela apresentação do Professor Dr. Eduardo 

Lucena sobre o Plano de Saneamento Básico: o que o é, o que faz, o que o 

define, a lei o rege, os principais eixos que compõem o saneamento básico, 

seu financiamento, elaboração e execução, sobre o termo de referência da 

Prefeitura Municipal de Arapiraca e as considerações gerais do plano, também 

foram apresentados os objetivos do plano de mobilização social, a metodologia 

que será executada na etapa do diagnóstico participativo, o mapa de 

setorização e algumas imagens das problemáticas observadas durante o 

reconhecimento territorial prévio em algumas comunidades do município.  

 
FIGURA: Apresentação do Professor Doutor Eduardo Lucena. 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca/AL 

Em seguida foi apresentado o Plano de Mobilização Social pela 

assistente social Moniza Amaral, que iniciou caracterizando o que seria o plano 

de mobilização, apresentou os objetivos, a justificativa, elencou os atores 

envolvidos, expôs as atividades que serão realizadas, apresentou as 

estratégias de divulgação e interlocução, o cronograma, a formação dos grupos 

de trabalho e, por fim, os setores de mobilização e rotinas de oficinas com as 

comunidades locais. 
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FIGURA: Apresentação da Assistente Social Moniza Amaral. 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca 

Encerradas as apresentações, foi aberto o espaço para discussões e 

questionamentos entre a população e representantes do município e da 

empresa responsável pela elaboração do PMSB de Arapiraca, Mais Ambiental. 

 
FIGURA: População participando da plenária. 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB Arapiraca. 
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Apresentação utilizada na Primeira Audiência Pública: 
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Regimento Interno Referente à Primeira Audiência Pública 

 
FIGURA: Regimento interno relativo à Primeira Audiência Pública 
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Agenda com Programação da Primeira Audiência Pública 

 
FIGURA: Cronograma que regeu a Primeira Audiência Pública 
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Ata Referente à Primeira Audiência Pública 
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FIGURA: Ata da Primeira Audiência Pública 
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Lista de Presença Referente a Primeira Audiência Pública 
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FIGURA: Lista de presença da Primeira Audiência Pública 
 


