
101 
PMSB Arapiraca/AL  Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico  Novembro de 2015 

www.pmsbarapiraca.com.br 

Em relação aos demais efluentes líquidos industriais, vale ressaltar que, em 

atendimento da condicionante nº 06 da LO n° 368/2012, foi apresentado o projeto da 

estação de tratamento dos efluentes resultantes do processo de fabricação do 

refresco, no entanto, não foi realizada a caracterização do efluente a ser tratado nem 

apresentado a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do projeto por 

profissional devidamente habilitado. 

A referida estação de tratamento já está em operação e permite o tratamento 

dos efluentes originários do laboratório de premix e da área de lava-botas através de 

por leito de carvão ativado com capacidade para 5 m³/h, controlador automático de 

pH e reservatório de água tratada. O destino final da água tratada será a área de 

irrigação e jardinagem próxima a fábrica de refresco ou lavagem de piso, sendo 

terminantemente proibido o consumo humano da água desta estação sem devidas 

análises por instituições qualificadas e habilitadas. A destinação final do lodo gerado 

na estação pressupõe a secagem prévia devido à segurança ambiental para 

armazenamento, transporte e destino final. 

Resíduos Sólidos 

O gerenciamento dos resíduos sólidos está sendo devidamente executado, 

ento 

dos resíduos perigosos e não perigosos, respectivamente. Os resíduos gerados têm 

sido recolhidos e destinados de maneira ambientalmente correta, conforme 

comprovado através da apresentação de certificados de recolhimentos e/ou 

manifestos de destinação adequada de todos os resíduos sólidos gerados. 

Emissões atmosféricas 

Além do gás natural, a empresa utiliza a lenha como fonte de combustível em 

seu processo produtivo. A lenha é queimada em uma caldeira marca Arauterm, 

modelo CVS-IL-1000, que possui um captador de fuligem tipo multiciclones e um 

sistema de descargas automáticas de fundo. 
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Figura 31. Sistema de Tratamento de Efluentes da Coringa

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

6.1.7 Perfil Sócio Econômico 

6.1.7.1 Produto Interno Bruto 

Como pode ser observado na Tabela seguinte e na Figura a seguir, a maior 

contribuição ao PIB do município de Arapiraca é a área de Serviços 
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Tabela 30. PIB Arapiraca/AL

 
Fonte. IBGE/SEPLANDE 

Figura 32. Participação por setor de atividade no PIB 

 
Fonte. IBGE/SEPLANDE 

6.1.7.2 Agropecuária 

Na Tabela abaixo pode ser observada a distribuição da produção agropecuária 

do município de Arapiraca. 
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Tabela 31. Produção Agropecuária do município de Arapiraca

 
Fonte. IBGE, IBGE / Pesquisa Agropecuária Municipal  PPM, IBGE/ Produção Agrícola 
Municipal  PAM 
*Considerou-se o ranking dos quatro maiores produtos agrícolas, os produtos de origem 
animal e o efetivo de animais, respectivamente.  

6.1.7.3 Finanças Públicas: Receitas Federais 

A próxima Tabela apresenta as receitas federais do município no período entre 

o ano de 2011 e 2014. 

Tabela 32. Receitas Federais 

 
Fonte. Secretaria do Tesouro Nacional  STN 

6.1.7.4 Finanças Públicas: Repasses Estaduais 

A Tabela abaixo mostra o repasse estadual para o município no ano de 2014. 
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Tabela 33. Repasses Estaduais

 
Fonte. Secretaria do Estado da Fazenda  SEFAZ 

A distribuição desses repasses podem ser melhor visualizados na Figura 

abaixo: 

Figura 33. Participação (%) dos repasses estaduais nas finanças do Município 

 
Fonte. Secretaria do Estado da Fazenda  SEFAZ 

6.1.7.5 Finanças Públicas: Receitas e Despesas Municipais 

As receitas e despesas do município no ano de 2013 podem ser visualizados 

na Tabela abaixo: 

Tabela 34. Receitas e Despesas Municipais 

 
Fonte. Perfil Municipal de Arapiraca (2015) 
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6.1.8 Situação Econômico-financeira dos Serviços de Saneamento Básico e do 

Município 

6.1.8.1 Potencial de Investimento do Município 

O município de Arapiraca, segundo o IBGE, possui o 2º maior Produto Interno 

Bruto (PIB) do Estado de Alagoas, atrás apenas da capital Maceió, arrecadando um 

total de R$ 2.416.888,00. 

A composição do PIB local pode ser visualizada na Figura a seguir: 

Figura 34. Composição do PIB de Arapiraca 

 

Fonte. Censo IBGE 2012. 

No tocante ao valor da produção de lavoura temporária, dois produtos se 

destacam, somando cerca de 96% da produção nessas condições: Mandioca (66%) 

e Cana-de-açúcar (30%). Como pode ser visualizado na Figura a seguir. 
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Figura 35. Composição da lavoura temporária do município de Arapiraca 

 

Fonte. Censo Agropecuário IBGE (2006) 

De acordo com os dados do Cadastro Central das Empresas do IBGE (2011), 

Arapiraca possuía 4.109 empresas locais, gerando um montante de pessoal ocupado 

de 33.515, sendo 28.505 assalariados com salário médio de 1.7 salários mínimos. 

6.1.8.2 Arapiraca  Distribuição dos Convênios por Área 1996  2015 

Arapiraca foi contemplada com um total de 294 convênios no período em 

questão, sendo distribuídos em diferentes áreas como pode ser visto na Figura a 

seguir. 
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Figura 36. Distribuição dos convênios entre 1996 e 2015 

 

Fonte. CGU (2015) 

Em termos de números de convênios, as principais contempladas foram 

Educação (66 convênios) e Desenvolvimento Social (50 convênios). 

6.1.8.3 Situação Econômico-financeira da Prestação de Serviços Públicos de 

Água e Esgoto 

A seguir desenvolve-se a análise da situação atual e de viabilidade dos serviços 

(água e esgoto), considerando a sustentabilidade econômico-financeira da prestação 

no curto, médio e longo prazo. 
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6.1.8.3.1 Renda Domiciliar, Taxa de Água e Esgoto e Tarifa Social 

A seguir analisamos a relação entre os tópicos, dando ênfase ao custo do 

serviço para as famílias de baixa renda, a abrangência da tarifa social e o retorno para 

a CASAL. 

A Figura a seguir apresenta a distribuição dos domicílios do município por 

classe de rendimento mensal domiciliar. 

Figura 37. Distribuição dos domicílios por classe de rendimento 

 

Fonte. Censo IBGE (2010) 

Em primeiro lugar, percebe-se que, em 2010, 28% dos domicílios possuíam 

rendimento entre 1 e 2 salários mínimos. A segunda maior participação relativa ficou 

por conta dos domicílios cujo rendimento situou-se entre 2 e 5 salários mínimos, 

perfazendo um total de 24%. Em terceiro lugar figuraram domicílios com rendimento 

mensal entre ½ e 1 salário mínimo. 
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Esses dados contribuem muito para se ver um quadro de grande presença de 

pobreza no município. Tem-se 37% de domicílios com rendimento igual ou inferior a 

um salário mínimo, incluindo-se ai os domicílios sem qualquer rendimento. 

Numa outra agregação possível, pode-se afirmar que mais da metade dos 

domicílios do Município (65%) recebe até 2 salários mínimos. 

A partir do exposto, apresenta-se uma breve análise do impacto da tarifa de 

água em relação aos rendimentos dos domicílios. De início, é importante atentar que, 

segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) para 

o ano de 2010, 97,20% das economias de água em Arapiraca eram de economias 

residenciais. Por conta da tamanha representatividade dentro do total, escolheu-se 

por focar no caso residencial para tarifa social e normal. 

Seguem as tabelas de preços praticados pela CASAL para residência do tipo 

social e do tipo normal em vigor, além das outras economias: 
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Tabela 35. Tarifação da CASAL em Arapiraca

 
Fonte. CASAL (2015) 

Para um domicílio de rendimento igual ao salário mínimo para o ano de 2015, 

no caso da tarifa social e consumo de até 10m³, essa fatura corresponderia a 1,43% 

do rendimento do domicílio. 

6.1.8.3.2 Orçamento Anual de Custos e Investimentos 

Até este ponto deu-se ênfase para a situação de domicílios e famílias, 

consumidoras do serviço de abastecimento de água de Arapiraca. Mostra-se relevante 
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tecer alguns comentários sobre a situação econômico-financeira da empresa 

responsável pelo serviço, a CASAL. Para tanto, serão utilizados indicadores do SNIS 

para o ano de 2010. 

Em primeiro lugar, é necessário deixar explícito que a operação da CASAL 

resume-se, até então, em essência à atividade de abastecimento de água, com as 

atividades relativas à operação com esgoto mostrando representatividade nula nas 

receitas operacionais da empresa. 

As Figuras a seguir mostram a distribuição dos gastos da CASAL de acordo 

com o SNIS para os anos de 2011, 2012 e 2013.  

Figura 38. Despesa total por componente 2011 

 

Fonte. SNIS (2015) 
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Figura 39. Despesa Total por componente 2012

Fonte. SNIS (2015) 
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Figura 40. Despesa total por componente 2013

 

Fonte. SNIS (2015) 

Se a situação econômica da empresa atualmente é satisfatória, a expansão 

dos serviços e a melhoria de sua qualidade são desafios segundo membros da 

direção. Cabe apontar ainda possíveis fontes futuras de tensão. Acredita-se que a 

futura operação e tratamento do esgoto possam, de início, pressionar os gastos 

operacionais. A recuperação desse gasto, repassado à tarifa, deve acentuar a pressão 

que o gasto com água e esgoto tem sobre os orçamentos familiares, especialmente 

no cenário de desigualdade social e presença marcante de rendimentos inferiores a 2 

salários mínimos. 
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6.1.8.4 Análise Geral da Sustentabilidade Econômica da Prestação dos Serviços 

de Limpeza Urbana e de Manejos de Resíduos Urbanos 

Já em relação aos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos, 

identifica-se primeiramente que este serviço não é cobrado diretamente através de 

tarifas, como ocorre nos serviços de água e esgoto, estando regulado atualmente por 

contrato administrativo que corresponde ao custo médio anual de R$267.861.811,30 

para a Prefeitura Municipal de Arapiraca, sendo que o potencial de retorno gerado 

pela reciclagem superaria tal cifra. 

6.1.8.5 Endividamento e Fontes de Financiamento 

Segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Arapiraca, 

aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, serão garantidos recursos para o 

pagamento de despesas decorrente de débitos refinanciados, inclusive com a 

previdência social, dotações relativas às operações de crédito contratadas e a 

realização de operações de crédito por antecipação da receita. Sendo assim, observa-

se a seguir fontes de financiamento que podem proporcionar a implantação, gestão e 

melhoramento do Saneamento Básico no município de Arapiraca. 

Os recursos de terceiros destinados ao Saneamento Básico, no âmbito do 

mercado interno de recursos financeiros, provem em sua maior parte, dos recursos 

do FGTS, aportes do BNDES e outras fontes de recursos, como os obtidos pela 

cobrança pelo uso da água. 

Existem, também, outras fontes externas de recursos de terceiros, 

representadas pelas agências multilaterais de crédito, tais como: o BIRD (Banco 

Mundial), BID e JBIC (Banco Japonês), os mais importantes, de acesso mais restrito 

aos agentes prestadores dos serviços. 

Porém, a fonte primária de recursos para o setor se constitui nas tarifas, taxas 

e preços públicos. Estes se constituem na principal fonte de canalização de recursos 

financeiros para a exploração dos serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário, que, além de recuperar as despesas de exploração dos 

serviços, podem gerar um excedente que fornece a base de sustentação para 

alavancar investimentos, quer sejam com recursos próprios e/ou de terceiros. 
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Nas demais vertentes do saneamento básico, representadas pelos resíduos 

sólidos e drenagem, que ainda funciona de forma incipiente no estado em termos de 

uma organização mais efetiva visando a melhoria do meio ambiente, deve predominar 

as taxas, impostos específicos ou gerais. 

Sobre a parcela dos serviços com possibilidades de individualização, coleta 

doméstica, hospitalar, industrial e inerte de resíduos, pode ser definido preço 

público/taxa/tarifa específico. 

Para a parcela difusa, como, por exemplo, a varrição, poda de árvores, limpeza 

de jardins e a drenagem, cuja particularização para um determinado munícipe é de 

difícil identificação, deve predominar o financiamento da prestação dos serviços 

mediante a cobrança de um tributo especifico e/ou geral. 

A seguir apresenta-se um quadro resumo das principais fontes de captação de 

recursos financeiros para as ações necessárias no âmbito do Saneamento Básico nos 

municípios. 

Tabela 36. Fontes de Financiamento 
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6.1.8.5.1 Tarifas, Taxas, Preços Públicos, Transferências e Subsídios 

O sistema de tarifas, taxas e preços públicos são as fontes primárias para o 

financiamento das ações do Saneamento Básico. As tarifas, taxas e preços públicos 

devem, além de recuperar os custos operacionais, gerar um excedente para alavancar 

investimentos, quer sejam diretos (recursos próprios) e/ou com financiamentos, para 

compor a contrapartida de empréstimos e o posterior pagamento do serviço da dívida. 

O sistema de tarifas, taxas e preços públicos tem sempre uma restrição básica 

na capacidade de pagamento da população e, além disso, por se tratar de um serviço 

essencial a ser estendido a todos os munícipes, deve-se contemplar algum nível de 

subsídio, os quais assumem três modalidades. 

Subsídios à oferta, no qual o poder público transfere recursos do orçamento 

fiscal para financiar a implantação, expansão ou ampliação dos sistemas de 

Saneamento Básico, indo até o financiamento de parte ou do total da operação e 

manutenção dos sistemas, onde existir baixa sustentabilidade financeira, o que 

ocorre, em geral, nos municípios de pequeno porte. 

Subsídios à demanda, através do qual o poder público transfere diretamente 

ao usuário parte ou toda a cobrança pelos serviços dirigidos a ele, de acordo com 

critérios de necessidade estabelecidos a priori. Este é pouco difundido no sistema 

brasileiro de financiamento do Saneamento Básico. 

Estas duas modalidades de subsídios provem do orçamento fiscal das 

unidades federadas e, portanto, o financiamento do sistema depende de toda a 

sociedade que paga impostos. 

A outra modalidade são os subsídios cruzados onde os custos dos serviços são 

rateados entre os usuários do sistema de Saneamento Básico, em proporções 

diferentes, mediante critérios que reproduzam a diferenciação de renda da 

comunidade beneficiada. Esta modalidade é bastante utilizada no sistema tarifário dos 

serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, mediante a 

classificação dos usuários em categorias e faixas de consumo. 

As diretrizes para a cobrança pelos serviços de Saneamento Básico estão 

definidas na lei 11445/07, cujos principais artigos estão listados a seguir: 
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 Art. 29 - Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 

econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante 

remuneração pela cobrança dos serviços 

I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na 

forma de tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada 

um dos serviços ou para ambos conjuntamente; 

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas 

e outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço 

ou de suas atividades; 

III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, 

em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades. 

§ 1º Observado o disposto nos incisos I a III do caput deste artigo, a instituição 

das tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de saneamento básico 

observará as seguintes diretrizes: 

I -prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde 

pública; 

II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos 

serviços; 

III - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, 

objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço; 

IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos; 

V - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de 

eficiência; 

VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos 

serviços; 

VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com 

os 
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níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos 

serviços; 

VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços. 

§ 2o Poderão ser adotados subsídios tarifários (cruzados) e não tarifários 

(tributos) para os usuários e localidades que não tenham capacidade de pagamento 

ou escala econômica suficiente para cobrir o custo integral dos serviços. 

 Art. 30. Observado o disposto no art. 29 desta Lei, a estrutura de remuneração 

e cobrança dos serviços públicos de saneamento básico poderá levar em 

consideração os seguintes fatores: 

I - categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de 

utilização ou de consumo; 

II - padrões de uso ou de qualidade requeridos; 

III - quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à 

garantia de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado 

atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente; 

IV - custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e 

qualidade adequadas; 

V - ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos 

distintos; e 

VI - capacidade de pagamento dos consumidores. 

 Art. 31. Os subsídios necessários ao atendimento de usuários e localidades de 

baixa renda serão, dependendo das características dos beneficiários e da 

origem dos recursos: 

I - diretos, quando destinados a usuários determinados, ou indiretos, quando 

destinados ao prestador dos serviços; 
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II - tarifários, quando integrarem a estrutura tarifária, ou fiscais, quando 

decorrerem da alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio de 

subvenções; 

III - internos a cada titular ou entre localidades, nas hipóteses de gestão 

associada e de prestação regional. 

 Art. 35. As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em conta 

a adequada destinação dos resíduos coletados e poderão considerar: 

I - o nível de renda da população da área atendida; 

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles 

edificadas; 

III - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio. 

 Art. 36. A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e manejo 

de águas pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote urbano, os 

percentuais de impermeabilização e a existência de dispositivos de 

amortecimento ou de retenção de água de chuva, bem como poderá 

considerar: 

I - o nível de renda da população da área atendida; 

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles 

edificadas. 

A sustentabilidade financeira dos empreendimentos em Saneamento Básico 

está fortemente correlacionada com os conceitos e diretrizes expostos, onde deve 

estar sempre presente os aspectos de eficiência, alocativa e técnica, na prestação 

dos serviços consubstanciados em bases econômicas de custo de oportunidade, 

escolhendo-se a tecnologia mais adequada às possibilidades financeiras da 

comunidade, cuja finalidade mor consiste na melhoria ambiental com reflexos sobre a 

qualidade de vida e de saúde da população beneficiada. 
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6.1.8.5.2 Recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Saneamento 

para Todos) 

a) Projetos Financiáveis 

O Programa Saneamento para Todos financia os projetos abaixo relacionados, 

divididos em grupos de acordo com as distintas taxas de juros e prazos de 

amortização: 

GRUPO 1 

Abastecimento de Água 

Esgotamento Sanitário 

Manejo de Águas Pluviais 

Tratamento Industrial de Água e Efluentes Líquidos e Reuso de Água 

GRUPO 2 

Saneamento Integrado 

GRUPO 3 

Desenvolvimento Institucional 

Preservação de Recuperação de Mananciais 

Redução e Controle de Perdas 

GRUPO 4 

Manejo de Resíduos Sólidos 

GRUPO 5 

Estudos e Projetos 

Plano de Saneamento 

b) Fonte de Recursos 
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Os recursos são provenientes do Orçamento do Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FTGS) e de recursos de contrapartida aos empréstimos obtidos. 

c) Participantes 

Gestor da Operação  Ministério das Cidades 

Agente Operador  Caixa Econômica Federal (CEF) 

Agente Financeiro  Instituições Financeiras delegadas da CEF 

Agente Promotor e Mutuário  Estados, Municípios e Distrito Federal, 

Entidades da Administração Indireta, inclusive Empresas Públicas e de Economia 

Mista. 

Agente Garantidor  União, Estados e Municípios e Sociedades de Economia 

Mista 

d) Contrapartida 

A contrapartida consiste em recursos e outras fontes próprias do mutuário, 

financeiros ou não, destinados a compor o valor dos investimentos. O valor da 

contrapartida mínima é de 5% do valor do investimento, exceto para a modalidade 

Abastecimento de Água que é de 10%. Ao critério do Agente Financeiro poderá ser 

aceito como contrapartida recursos oriundos das seguintes fontes: 

Cobrança pelo uso da água; 

Comitês e Agências de Bacias Hidrográficas; 

Fundos destinados ao Saneamento; 

Entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos. 

Restrições 

Não serão aceitos como contrapartida os recursos oriundos do Orçamento 

Geral da União (OGU) e de Organismos Multilaterais de Crédito, Nacionais e 

Internacionais; 
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e) Condições Financeiras 

Tabela 37. Modalidade de Financiamento  Saneamento para Todos 

 
Fonte. Ministério das Cidades 

O prazo de carência é contado a partir da assinatura do contrato e poderá ser 

prorrogado por até a metade do prazo pactuado originalmente, porém a prorrogação, 

eventualmente concedida, será deduzida do prazo de amortização pactuado com 

mesmo número de meses. 

A fonte das informações é a Instrução Normativa n 20 de 10/05/2010, que 

regulamentou a Resolução n 476 de 31/05/2005. 

f) Encaminhamento 

Os encaminhamentos dos pedidos de financiamento são efetuados através da 

Secretaria de Saneamento do Ministério das Cidades  Brasília DF. 

6.1.8.5.3 Orçamento Geral da União  OGU 

Os recursos não onerosos para o município, destinados ao setor de 

saneamento e contidos no OGU, são mobilizados por meio de diretrizes contidas no 

Programa de Aceleração do Crescimento  PAC2, por meio do Ministério das Cidades 

e da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA. 

Ministério das Cidades 

a) Participantes 
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Ministério das Cidades  planejar, regular e normatizar a aplicação dos 

recursos. 

Caixa Econômica Federal  Operacionalizar o programa. 

Entes Federados  Municípios, Estados, Distrito Federal e Consórcios Públicos. 

Para efeito de aplicação dos recursos do PAC2 o país foi dividido em grupos 

de acordo com a concentração da população em regiões metropolitanas e porte dos 

municípios em termos populacionais. 

Grupo 1  Regiões Metropolitanas e municípios com população superior a 70 

mil habitantes nas regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste e superior a 100 mil 

habitantes nas regiões Sul e Sudeste. 

Grupo 2  Municípios com população entre 50 a 70 mil habitantes, nas regiões: 

Norte, Nordeste e Centro Oeste e Municípios com população entre 50 e 100 mil 

habitantes nas regiões Sul e Sudeste. 

Grupo 3  Municípios com população inferior a 50 mil habitantes, em qualquer 

região. 

b) Contrapartida 

A contrapartida, como percentagem dos investimentos, é definida para recursos 

destinados a Municípios, Estados e ao Distrito Federal em função do IDH  Índice de 

Desenvolvimento Humano, de acordo com a Figura a seguir. 

Figura 41. Contrapartida  Orçamento Geral da União 

 
Fonte. Ministério das Cidades 
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c) Encaminhamento 

Os pedidos devem ser encaminhados através da Secretaria Nacional de 

Saneamento do Ministério das Cidades apoiados na portaria 40 de 31/01/2011, que 

aprovou o Manual de Instruções para contratação e execução das ações do Ministério 

das Cidades inseridas na segunda fase do PAC2. 

Funasa 

Os recursos alocados no OGU para a FUNASA aplicar nos setores de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, se destinam, prioritariamente, aos 

municípios com menos de 50 mil habitantes (censo do IBGE  2010), exceto os 

municípios das Regiões Metropolitanas, mediante os seguintes critérios de 

priorização: 

Municípios que contam com projetos de engenharia devidamente elaborados e 

com plena condição de viabilidade das obras; 

Municípios que contam com gestão estruturada de serviços públicos de 

saneamento básico com entidade ou órgão especializado (autarquia, empresa 

pública, sociedade de economia mista, consórcio público) e concessão regularizada, 

nos casos em que couber; 

Complementação de empreendimentos inseridos na primeira fase do Programa 

deAceleração do Crescimento  PAC1; 

Empreendimentos que promovam a universalização do abastecimento de 

água; 

Municípios com elevado risco de transmissão de doenças relacionadas à falta 

ou inadequação das condições de saneamento, em especial, esquistossomose, 

tracoma e dengue, conforme classificação do Ministério da Saúde; 

Municípios com menores Índices de Desenvolvimento Humano  IDH; 

Municípios com menores índices de abastecimento de água; 
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Municípios com maiores taxas de mortalidade infantil (TMI), segundo dados do 

Ministério da Saúde; 

Municípios inseridos nos bolsões de pobreza identificados pelo Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome  MDS; 

Municípios que possuam Plano Municipal de Saneamento, elaborado ou em 

elaboração, nos moldes de lei 11445/2007; 

Municípios com dados atualizados no Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento  SNIS/2009. 

As propostas hierarquizadas serão submetidas ao GEPAC  Grupo Executivo 

do Programa de Aceleração do Crescimento e pré-selecionadas em função da 

demanda apresentada e da disponibilidade de recursos constantes das Leis 

Orçamentárias de 2010 e 2011. Para detalhes adicionais vide portaria da FUNASA 

314 de 14-06-2011. 

6.1.8.5.4 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  BNDES 

O BNDES atua no financiamento de projetos e programas do Saneamento 

Básico atendendo entidades de direito público e direito privado. A seguir mostra-se 

uma descrição dos projetos que são financiáveis, quem pode participar e condições 

gerais dos financiamentos. 

a) Projetos Financiáveis 

abastecimento de água; 

esgotamento sanitário; 

efluentes e resíduos industriais; 

resíduos sólidos; 

gestão de recursos hídricos (tecnologias e processos, bacias hidrográficas); 

recuperação de áreas ambientalmente degradadas; 

desenvolvimento institucional; 
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despoluição de bacias, em regiões onde já estejam constituídos Comitês; e 

macrodrenagem. 

b) Participantes 

Sociedades com sede e administração no país, de controle nacional ou 

estrangeiro, empresários individuais, associações, fundações e pessoas jurídicas de 

direito público. 

c) Contrapartida 

A participação máxima do BNDES nos itens financiáveis dos projetos é de 80%, 

podendo ser ampliada para 100% nos seguintes casos: o cliente que tenha arcado 

com os custos referentes à aquisição do terreno destinado ao referido projeto, 180 

dias anteriores à data de protocolo da Consulta Prévia no BNDES; e esteja 

contemplada uma solução de tratamentos dos resíduos, como compostagem, "mass 

burning", aproveitamento energético, plantas de blindagem de resíduos, 

transformação de resíduos em matéria-prima, dentre outros. 

d) Condições Financeiras 

Tabela 38. Condições Financeiras  BNDES 

 
(*) Operação feita diretamente com o BNDES; 
(**) Operação feita por meio de instituição financeira credenciada; 
(***) Calculada com base na meta de inflação para o ano seguinte e mais um prêmio de risco; 

 
(*****) Negociada pelo cliente junto à instituição financeira credenciada; e 
(*****) Varia de acordo com o risco de crédito do client; e de 1% a. a. para Administração Pública 
Direto dos Estados e Municípios. 
Fonte: BNDES 
 

e) Encaminhamento 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  BNDES 
Área de Planejamento  AP 
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Departamento de Prioridades  DEPRI 
Av. República do Chile, 100 - Protocolo  Térreo 
20031-917 - Rio de Janeiro  RJ 

6.1.8.5.5 Outras Fontes 

Além das fontes acima, tarifas, recursos do tesouro das entidades federadas e 

financiamentos nacionais, que são as mais visíveis, existem outras com maior 

dificuldade de acesso que são as seguintes: 

Mercado de Capitais através da venda de títulos da dívida pública 

(debêntures) das empresas de direito privado, conversíveis ou não em ações e venda 

de ações no mercado. No caso a empresa deve ser uma S.A. e abrir o respectivo 

capital; 

Financiamentos Internacionais através de empréstimos oriundos de 

entidades multilaterais de crédito  BIRD (Banco Mundial), BID (Banco 

Interamericano), JBIC (Banco Japonês), os que mais operam com o Brasil na área de 

Saneamento Básico. Em geral as condições financeiras, em termos de taxa de juros, 

são mais favoráveis se comparados aos empréstimos do mercado nacional, porém o 

acesso é limitado a grandes empreendimentos e sujeitos a riscos cambiais. 

6.1.8.6 Diretrizes Orçamentárias 

A LDO do município de Arapiraca, aprovada pelo Poder Legislativo, estabelece 

diretrizes relacionadas ao orçamento do Município compreendendo: 

I. As prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício 

proposto, em conformidade com o Plano Plurianual; 

II. A estrutura e organização dos orçamentos; 

III. As diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do Município 

e suas alterações; 

IV. As disposições sobre alteração na legislação tributária do Município; 

V. As disposições relativas as despesas do Município com pessoal e encargos 

sociais; 

VI. Do Regime Próprio de Previdência Social  RPPS; 

VII. As disposições relativas à dívida pública Municipal; 

VIII. As disposições gerais. 
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Até o presente momento, a LDO 2015 para o exercício do ano de 2016, ainda 

não foi aprovada. 

6.1.9 Índice de Desenvolvimento Humano 

Na próxima Tabela e na Figura abaixo podem ser visualizados dados acerca 

do Índice de Desenvolvimento Humano de Arapiraca. 

Tabela 39. IDH do município de Arapiraca 

 
Fonte. Perfil Municipal de Arapiraca  2015 

Figura 42. Mapa do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 

 
Fonte. Governo do Estado de Alagoas 

6.1.10 Política 

O município de Arapiraca teve sua emancipação política no dia 30 de outubro 

de 1924. Até dezembro de 2014, segundo o Tribunal Superior Eleitora  TSE, o 

município de Arapiraca possuía no total, 128.922 eleitores e atualmente conta com a 

seguinte configuração política: 
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 Prefeita 

 Célia Maria Barbosa Rocha 

 Vice-Prefeito 

 Yale Barbosa Fernandes 

 Vereadores 

 Aurélia Magna 

 Adalberto Saturnino 

 Edvânio Corrêa 

 Fabiana Santos 

 Fábio Rogério 

 Gilvânia Barros 

 Josival Ferreira 

 Márcio Marques 

 Marcus Fabiano 

 Maria das Graças 

 Moisés Machado 

 Rogério Nezinho 

 Ronaldy Rios 

 Sérgio Fábio 

 Tarcizo Freire 

 Meio Físico 

6.2.1 Clima 

O Município de Arapiraca encontra-se numa altitude de 248 metros acima do 

nível do mar e o clima sofre a influência do relevo e da localização geográfica, 

proporcionando assim um clima subtropical, sendo considerado um dos mais 

saudáveis do Estado de Alagoas, com uma variação de temperatura entre 21,5 a 26,9 

graus Celsius. A temperatura é muito elevada nos dias de verão, entretanto as noites 

geralmente são beneficiadas por uma brisa fresca. De acordo com Thornthwaite sua 

classificação é de clima megatérmico subúmido seco, com grande deficiência hídrica 

no verão e pequeno excesso no inverno. 

 Período mais chuvoso: Abril a agosto 
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 Período menos chuvoso: Setembro a março 

 Precipitação pluviométrica: 900 a 1.050 mm anuais 

 Temperatura máxima: 33 graus 

 Temperatura média: 25 graus 

 Temperatura mínima: 19 graus 

 Umidade Relativa do Ar: 75% 

Figura 43. Mapa Climático do Estado de Alagoas 

 
Fonte: SEMARH/AL 
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Figura 44. Mapa das Isoietas de Alagoas Média Anual

 
Fonte: SEMARH/AL 

6.2.2 Geomorfologia e Relevo 

Mascarenhas et al. (2005) relata que o município de Arapiraca faz parte da 

unidade dos Tabuleiros Costeiros. Esta unidade acompanha o litoral de todo o 

nordeste, apresenta altitude média de 50 a 100 metros. Compreende platôs de origem 

sedimentar, que apresentam grau de entalhamento variável, ora com vales estreitos 

e encostas abruptas, ora abertos com encostas suaves e fundos com amplas várzeas. 

De modo geral, os solos são profundos e de baixa fertilidade natural. 
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Figura 45. Mapa das Unidades Geomorfológicas de Alagoas, com destaque para Arapiraca

 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB 

Figura 46. Mapa de Relevo de Alagoas, com destaque para Arapiraca. 

 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB 
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6.2.3 Geologia 

Geologicamente a Bacia Sedimentar Sergipe - Alagoas foi estudada e 

individualizada por Feijó (1994), onde o mesmo observou que a partir de diferenças 

importantes em seu parâmetro estrutural e estratigráfico (Feijó e Vieira, 1990; Feijó, 

1992 apud Feijó, 1994) nas Bacias Sergipe e Alagoas. Ocupando uma faixa alongada 

costeira de extensão de 220 km e uma de largura média de 40 km, tendo como limites: 

a Norte, com a Bacia Pernambuco  Paraíba, o Alto Maragogi e ao Sul o Alto de 

Jaboatão  Penedo, com a Bacia de Sergipe. 

A área do Estado de Alagoas está distribuída entre o Grupo Barreiro e a 

Formação Alagoas, destacando-se o primeiro por sua expressão geográfica e pela 

importância sob o ponto de vista pedológico. O Grupo Barreiro estende-se pela faixa 

úmida costeira, comumente separando os sedimentos (da planície litorânea) a leste, 

do terraço Pré-Cambriano a oeste. Constitui os tabuleiros costeiros morfologicamente 

muito uniformes, porém com grande variação quanto à granulometria dos sedimentos.  

O Grupo Barreiro apresenta estratificações quase horizontais constituídos por 

sedimentos de natureza variada. Há alternâncias entre as diferentes camadas 

argilosas e arenosas, não se verificando, entretanto, qualquer ordem de sucessão 

entre as mesmas. A região em análise está em plena concordância com as 

características gerais de origem Terciária com a apresentação fortemente presente 

da formação Barreira.  

A Bacia de Alagoas apresenta-se assentada sobre rochas do embasamento e 

sua história de formação tem início no Paleozóico Superior, com a deposição dos 

clásticos do Grupo Igreja Nova (formações Batinga e Aracaré) e que, sobrejacentes a 

estas, depositaram-se os clásticos flúvio  lacustre do Grupo Perucaba (formações 

Candeeiro, Bananeiras e Serraria). Na porção superior, estão os sedimentos clásticos 

e evaporitos do Grupo Coruripe, caracterizados pela rápida variação de fácies, 

correspondentes às fases rift e transacional da Bacia de Alagoas (formações: Barra 

de Itiúba, Penedo, Rio Pitanga, Coqueiro Seco, Ponta Verde, Poção e Maceió). 

Durante o período do Cretáceo Inferior, deu-se a primeira transgressão marinha 

na bacia, com a deposição dos clásticos grosseiros, evaporitos e carbonatos 

constituintes do Grupo Sergipe (formações: Riachuelo e Continguiba). Sobrejacentes 
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a este, tem-se o Grupo Piaçabuçu (formações: Calumbi, Mosqueiro e constituído por 

clásticos grosseiros e carbonatos marinhos Neocretáceos e Terciários, que nas 

Alagoas não são encontrados em superfície). 

Ao término do Terciário e início do Quaternário, já em ambiente continental, 

foram depositados os clásticos da Formação Barreiras, que serviram de cobertura 

para o registro sedimentar. 

Por último, culminando o processo de deposição, a variação do nível do mar e 

os agentes de erosão, propiciaram e propiciam até hoje, o acúmulo dos sedimentos 

marinhos, fluviais, eólicos e flúvio  lacunares que compõem a planície costeira 

Quaternária. 

6.2.4 Geologia de Superfície 

O município de Arapiraca encontra-se geologicamente inserido na Província 

Borborema, abrangendo rochas do embasamento gnáissico-migmatítico, datadas do 

Arqueano ao Paleoproterozóico e a sequência metamórfica oriunda de eventos 

tectônicos ocorridos durante o Meso e NeoProterozóico. A Província está aqui 

representada pelos litótipos dos complexos Nicolau/Campo Grande e Marancó e dos 

grupos Macururé e Barreiras. 

O Complexo Nicolau/Campo Grande (Ang), aflora nos quadrantes NE e NW da 

área, sendo constituído por granulitos/kizingitos. 

O Complexo Nicolau/Campo Grande (An), aflora a NW e SW da área, formado 

por xistos, gnaisses e mármores. 

O Grupo Macururé-Formação Santa Cruz (NPm2), aflora a SE e SW da área, 

sendo constituído por micaxistos granatíferos. 

Complexo Marancó-Unidade 1 (MP3mr1), onde, ocorre no extremo NE e SE da 

área, formado por xistos, gnaisses, metagrauvacas, metavulcanoclásticas e 

metamáficas e metaultramáficas. 
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O Grupo Barreiras (ENb), onde aflora a SE e NW da área, expondo arenitos e 

conglomerados, além de intercalações de siltitos e argilitos. Observa-a seguir o Mapa 

Geológico do Município de Arapiraca. 

Figura 47. Mapa Geológico de Alagoas com destaque para Arapiraca 

 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB 

6.2.5 Solos 

Segundo o Levantamento Exploratório  Reconhecimento de Solos do Estado 

de Alagoas, a principal ocorrência na área em estudo é do solo tipo Lvd  Associação 

de LATOSSOLO VERMELHO AMARELO DISTROFICO coeso pdozólico textura 

média mais PODZÓLICO VERMELHO AMARELO textura arenosa e média/média e 

argilosa. A Figura abaixo mostra a caracterização do solo do município de Arapiraca, 

onde há uma predominância do Latossolo Vermelho-Amarelo. 

Os Latossolos Vermelho-Amarelos são identificados em extensas áreas 

dispersas em todo o território nacional associados aos relevos, plano, suave ondulado 

ou ondulado. Ocorrem em ambientes bem drenados, sendo muito profundos e 

uniformes em características de cor, textura e estrutura em profundidade 
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São muito utilizados para agropecuária apresentando limitações de ordem 

química em profundidade ao desenvolvimento do sistema radicular se forem álicos, 

distróficos ou ácricos. Em condições naturais, os teores de fósforo são baixos, sendo 

indicada a adubação fosfatada. Outra limitação ao uso desta classe de solo é a baixa 

quantidade de água disponível às plantas. 

Uma das características do solo LATOSSO VERMELHO-AMARELO é a baixa 

fertilidade. 

Figura 48. Mapa de Solos do município de Alagoas com destaque para Arapiraca. 

 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB 

6.2.6 Recursos Hídricos 

O Estado de Alagoas, dentro de sua divisão político-administrativa possui 54 

(cinquenta e quatro) bacias hidrográficas.  

Em uma definição gerencial as bacias hidrográficas foram agrupadas em 16 

regiões hidrográficas, sendo 07 (sete) rios principais de domínio federal e 09 (nove) 

rios de domínio estadual. 
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A Tabela abaixo mostra as 16 regiões hidrográficas definidas pelo órgão gestor, 

a Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de Alagoas 

(SEMARH), com suas respectivas áreas no território alagoano, sua dominialidade e o 

seu exutório, podendo suas saídas ocorrerem no Rio São Francisco ao Sul do estado, 

no Oceano Atlântico e nas Lagoas de Mundaú e Manguaba, na parte leste. 

Tabela 40. Regiões Hidrográficas do Estado de Alagoas. 

Região Hidrográfica Área (km2) Dominialidade Exutório 

Moxotó 1049,2 Federal Rio São Francisco 

Talhada 1461,4 Estadual Rio São Francisco 

Capiá 2223,0 Federal Rio São Francisco 

Riacho Grande 1765,0 Estadual Rio São Francisco 

Ipanema 1823,5 Federal Rio São Francisco 

Traipu 2678,3 Federal Rio São Francisco 

Piauí 3314,2 Estadual Rio São Francisco 

Coruripe 2013,5 Estadual Oceano Atlântico 

São Miguel 2222,5 Estadual Oceano Atlântico 

Paraíba 1963,0 Federal Lagoa Manguaba 

CELMM 654,4 Estadual Oceano Atlântico 

Mundaú 1951,0 Federal Lagoa Mundaú 

Pratagi 762,8 Estadual Oceano Atlântico 

Camaragibe 1749,9 Estadual Oceano Atlântico 

Litoral Norte 1528,3 Estadual Oceano Atlântico 

Jacuípe 513,3 Federal Oceano Atlântico 

Fonte: SEMARH 
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Figura 49. Mapa das Regiões Hidrográficas de Alagoas

 
Fonte: SEMARH 

 O território do município de Arapiraca, como pode ser visto na Figura a 

seguir, está contido entre quatro bacias hidrográficas, são elas: 

 Bacia Hidrográfica do Rio Coruripe; 

 Bacia Hidrográfica do Rio Piauí; 

 Bacia Hidrográfica do Rio Perucaba; 

 Bacia Hidrográfica do Rio Traipu. 

Entretanto neste trabalho serão consideradas as duas principais bacias do 

município, a Bacia Hidrográfica do Piauí e do Perucaba, uma vez que toda a área 

urbana projeta destinar seus efluentes para estas duas bacias. 
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Figura 50. Mapa das Bacias Hidrográficas do município de Arapiraca.

 
Fonte: Equipe elaboradora do PMSB 

A Região Hidrográfica do Rio Piauí, é composta pelas bacias hidrográficas do 

próprio rio Perucaba (com área de drenagem de 637,7 km²), Rio Tibiri (129,5 km²), Rio 

Itiúba (469,6 km²), Rio Boacica (808,8 km²), Rio Piauí (1109,4 km²) e Rio Batinga 

(159,3 km²). Essas informações foram obtidas junto ao presente no Plano Diretor de 

Bacia Hidrográfica do Rio Piauí (HYDROS, 1998). 

Os municípios integrantes da RH do Piauí são: Arapiraca, Campo Grande, 

Coruripe, Feira Grande, Feliz Deserto, Girau do Ponciano, Igreja Nova, Junqueiro, 

Real do Colégio, São Brás, São Sebastião, Teotônio Vilela e Traipu, conforme citado 

no Plano Diretor (HYDROS, 1998). 

A região hidrográfica ao qual o rio Piauí está abrangido, tal como citato acima, 

engloba as bacias hidrográficas dos rios Piauí, Perucaba, Boacica, Itiuba e outras 

pequenas afluências ao rio São Francisco, totalizando uma área de drenagem de 

aproximadamente 3.374 km² (SEMARH/AL, 2010). 
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O rio Piauí com 130 km de extensão, nasce nas proximidades do município de 

Arapiraca, em Alagoas, a uma altitude de aproximadamente 260m. Este rio tem curso 

orientado no sentido sudeste, infletindo, neste ponto, para o sentido sudoeste até sua 

confluência com o rio São Francisco. As declividades mais acentuadas ocorrem no 

trecho inicial com um desnível de 55m em 9 km de extensão. 

O rio Perucaba possui, além de uma extensão de 103 km, uma área de 

drenagem de 606,22 km². Este rio nasce a 14 km de Arapiraca, entre as serras do 

Alecrim e Mata D´Água, a uma altitude de 300m. O sentido de escoamento desse rio 

é sudeste. As declividades são mais acentuadas no seu trecho inicial. 

O rio Boacica nasce na serra dos Marcos, perto da cidade de Lagoa Canoa, a 

uma altitude de 280m, possuindo uma área de drenagem de 524,26 km². Este rio 

basicamente possui direção de escoamento sudeste. No seu trecho inicial há um 

desnível de 80m em 4,5km de extensão. 

O rio Itiuba, com uma área de drenagem de 401,09 km², fica localizado na 

porção oeste da área em estudo, e uma extensão de 51 km. Com sentido básico de 

escoamento na direção sudeste, este rio tem a sua nascente localizada na Serra do 

Imbé, a 6 km do município de Campo Grande e apresenta um desnível de 80m em 

1,5 km de extensão, no seu trecho inicial. 

A bacia hidrográfica do Rio Perucaba situa-se ao Sul do Estado de Alagoas, 

sendo um dos afluentes pela margem esquerda do Rio São Francisco. A bacia limita-

se ao norte com a bacia do rio Piauí e ainda com a bacia do rio, ao Sul com o Rio São 

Francisco, na divisa com o Estado de Sergipe; a oeste com a Bacia do Rio Boacica; e 

a leste com a própria bacia do rio Piauí. Está compreendida entre as coordenadas 

  

O curso do rio principal possui regime efêmero, em boa parte do ano. Na região 

de interesse não existe nenhum posto fluviométrico, tampouco leituras de variação de 

nível de água. Como a bacia tem uma área considerada média, e estando situado na 

área de cabeceira, mesmo com os volumes e velocidades decorrentes dos fenômenos 

críticos, não há registros de mortes humanas. Porém, justamente pelo escoamento 

destas águas serem conduzidas para uma pequena área de armazenamento, e de 
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forma muito rápida, toda a precipitação concentrada tem seu escoamento quase que 

instantâneo. 

O Lago do Perucaba, apesar das características de intermitência das bacias da 

região, se mantém permanentemente com volume de água. Isso se deve, 

principalmente, ao lançamento de efluentes e escoamento pluvial da área urbana de 

Arapiraca. Além disso, a formação geológica de uma parte do município permite haver 

afluência do manancial em alguns pontos (nascentes). A qualidade da água está 

influenciada pelo motivo citado acima. 

6.2.7 Recursos Hídricos Subterrâneos 

Cerca de 40% do país está sobre formações rochosas favoráveis à ocorrência 

de água subterrânea. Outros 60% estão sobre rochas cristalinas, onde o volume de 

água é menor e o problema da salinização é mais comum. O Estado de Alagoas está 

dividido em duas unidades geomorfológicas: a faixa Sedimentar Costeira e as Rochas 

Cristalinas.  

A bacia sedimentar Alagoas-Sergipe, cuja área estimada é de 100.000 km2, 

está composta, principalmente, pelas formações rochosas Barreiras e Marituba e tem 

um volume armazenado de aproximadamente 100 km³. 

Nas rochas cristalinas, que são predominantes no semiárido nordestino, as 

águas armazenadas possuem em sua maioria baixas vazões, em torno de 2 m³/h por 

poço. Existe ainda o agravante da qualidade destas águas ser afetadas pela 

salinização, chegando-se a registrar teores médios de resíduos secos de 2.000 a 

3.000 mg/L. 

Tanto o consumo humano como o uso na agricultura demanda uma qualidade 

de água superior à encontrada na maioria dos poços cristalinos. Este fato, associados 

às baixas vazões restringe o uso deste recurso gera uma situação crítica. Por outro 

lado, a bacia sedimentar de Alagoas é rica e os poços nela localizados fornecem água 

de boa qualidade para todos os fins (resíduos secos inferiores a 500 mg/L). A vazão 

média estimada nas bacias sedimentares do Nordeste é de 10 m³/h para uma 

profundidade de 100 metros. 
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A perfuração de poços vem auxiliando as regiões do Sertão e Agreste a 

enfrentarem a estiagem. As principais instituições que praticam esta atividade em 

Alagoas são Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS) e Companhia 

de Saneamento de Alagoas (Casal). 

Devido à problemática de disponibilidade de água no cristalino, os esforços na 

perfuração de poços nessas áreas são maiores em relação às áreas de rochas 

sedimentares. Segundo a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), 20 a 25% dos poços perfurados no cristalino são improdutivos e 15 a 20% 

apresentam alto grau de salinização. 

O município de Arapiraca está inserido nos Domínios Hidrogeológicos: Fissural 

e Intersticial. O Domínio Fissural composto por rochas do embasamento cristalino 

regionalmente representado por granulitos do Grupo Girau do Ponciano e pelos 

complexos gnaíssico-migmatítico e migmatítico granítico (Arqueano), rochas vulcano-

sedimentares, compostas por quartzitos, micaxistos, gnaisses e metavulcânicas 

diversas do Grupo Macururé e ortognaisses (Proterozóico). O Domínio Intersticial 

constituído por coberturas Tércio-quaternárias da Formação Barreiras e pelos 

aluviões e Sedimentos areno-argilosos de idade Quaternária. A Figura abaixo 

apresenta o domínio hidrogeológico da região e da área do empreendimento. 

Figura 51. Mapa do Domínio Hidrogeológico de Alagoas com destaque para Arapiraca. 

 
Fonte: CPRM 
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O Projeto Cadastral de fontes de abastecimento por água subterrânea do 

Ministério de Minas e Energia, executado pelo Serviço Geológico do Brasil  CPRM, 

no diagnóstico do município de Arapiraca, onde foram coletadas e analisadas 

amostras de água de 64 poços tubulares. Os resultados das análises mostraram 

valores oscilando de 176,80 e 9.223,50 mg/L., com valor médio de 1.211,74 mg/L. 

Observando A tabela a seguir e a Figura abaixo, que ilustra a classificação das águas 

subterrâneas no município, verifica-se a predominância de água doce, em 65% dos 

poços analisados. 

Tabela 41. Qualidade das águas subterrâneas do município conforme a situação do poço 

Qualidade da água Em Uso Não Instalado Paralisado 

Doce 22 6 4 

Salobra 13 2 4 

Salina 6 3 3 

Total 41 11 11 
Fonte: CPRM 

Figura 52. Qualidade das águas subterrâneas  

 

Fonte: CPRM 
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6.2.8 Áreas de Preservação Permanente   

Observou-se analisando o Plano Diretor de Arapiraca que o Município possui 

 

irregulares, como pode ser visto na Figura a seguir. 
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Figura 53. Mapa das 

 
Fonte. Plano Diretor de Arapiraca 
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 Meio Biótico 

6.3.1 Flora 

De acordo com as características geográficas, Alagoas se divide em três 

Mesorregiões: Leste Alagoano ou Zona da Mata, Agreste e Sertão, onde a cobertura 

vegetal está diretamente relacionada com as condições climáticas e edáficas da 

região.  

Na Figura a seguir, podem ser observadas a distribuição da vegetação no 

Estado de Alagoas. 

A vegetação litorânea do Estado de Alagoas caracteriza-se por ter grande 

número de regiões estuarinas e lagunares, as quais apresentam áreas consideráveis 

ocupadas pelo ecossistema manguezal.  

Já Floresta Ombrófila Densa, formação florística que recobre todo o litoral do 

Estado, constitui-se por uma vegetação de grande porte (20-30 m) que praticamente 

foi extinta pelo desmatamento.  

Na porção central, o Agreste representa a formação florística predominante, 

junto com áreas de transição entre o clima úmido e o clima mais seco, onde se 

encontram algumas espécies da Mata Atlântica e da Caatinga. 

A formação de Caatinga é observada a oeste do Estado, no Sertão Alagoano, 

intercaladas com vegetações antrópicas e pastos cobertos por espécies nativas de 

pequeno porte, porém de forma espaçada. A vegetação da caatinga pode ser 

caracterizada como florestas arbóreas ou arbustivas, compreendendo principalmente 

árvores e arbustos baixos, muitos dos quais apresentam espinhos, microfilia e 

algumas características xerofíticas.  

Algumas das espécies lenhosas mais típicas da vegetação das Caatingas são: 

Amburana cearenses (imburana de cheiro), Anadenanthera colubrina (angico), 

Aspidosperma pyrifolium (pau-pereiro), Caesalpinia pyramidalis (catingueira), 

Cnidoscolus phyllacanthus (faveleira), Commiphora leptophloeos (imburana), várias 

espécies do gênero Croton (marmeleiros e velames) e Mimosa (juremas), 
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Myracrodruon urundeuva (aroeira), Schinopsis brasiliensis (braúna), e Tabebuia 

impetiginosa  

Figura 54. Mapa de vegetação do estado de Alagoas. 

 
Fonte: SEMARH 

As Áreas de Tensão Ecológica estão localizadas entre duas ou mais regiões 

fitoecológicas onde existem sempre, ou pelo menos na maioria das vezes, 

comunidades indiferenciadas, e as floras se interpenetram, constituindo as transições 

florísticas (quando ocorre uma mistura florística entre tipos de vegetação) ou os 

contatos edáficos (quando cada encrave guarda sua identidade ecológica sem se 

misturar). 

Figura 55. Esquema de uma área de tensão ecológica (Floresta Ombrófila/Floresta Estacional) 

 
A  Floresta Ombrófila Densa B  Floresta Estacional Decidual C  Área de Tensão Ecológica 

Fonte: Veloso et al. (1991) 
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Apesar da grande extensão e considerando a importância do Agreste para o 

nordeste do Brasil, poucas são ainda as informações ecológicas sobre esta área, 

havendo uma carência de publicações enfocando a biologia e dinâmica das espécies. 

As áreas do Agreste nordestino estão, ano após ano, sofrendo mais e mais 

ação antrópica, com altos níveis de devastação, resultando em perda de fauna e flora 

nativas. Como consequência, a florística e fisionomia da vegetação estão sendo 

profundamente alteradas, sendo as áreas reduzidas a pequenos fragmentos, 

havendo, conforme mencionado, poucos estudos acerca da biologia e ecologia das 

espécies. 

A flora do Município de Arapiraca reflete os atributos espaciais, merecendo 

destaque o clima, os solos e a hidrografia. Originalmente o município possuía 

expressivas áreas de floresta estacional decidual, principalmente onde os solos eram 

mais férteis e a umidade assim permitia. Em menor proporção, no topo das serras, 

nas encostas e em algumas áreas de tabuleiro, encontrava-se vegetação de cerrado.  

6.3.2 Fauna 

Para compreender a história, a ecologia e a evolução da fauna de qualquer 

área exige um acervo mínimo de conhecimento sobre sua história geomorfológica e 

florística. A região agreste, assim como as demais regiões, não foge à regra.  

Isto, porque sua fauna e flora resultam de complicados processos que levaram 

à sobreposição de comunidades que viveram em tempos diferentes naquele espaço 

geográfico. O que vemos atualmente, atendo-nos apenas à fisionomia da paisagem, 

resulta de uma história climática e geomorfológica à qual se associaram múltiplos 

eventos de especiação de plantas de grupos muito diversos. 

Apesar da importância ecológica da Caatinga, o conhecimento sobre sua fauna 

é escasso e fragmentado, inexistindo levantamentos em algumas áreas, 

principalmente no que diz respeito à região do agreste alagoano.  

A partir da avaliação prévia das características do ambiente, desconfiou-se que 

a fauna nas áreas de influência do empreendimento estaria muito empobrecida quanto 

à diversidade e riqueza de espécies em função do alto grau de antropização da área. 
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As observações confirmaram que as espécies generalistas predominam na 

área, pois esses espécimes são pouco exigentes quanto às condições que o ambiente 

oferece, apresentando altas taxas de crescimento, hábitos alimentares variados além 

de um alto potencial de dispersão. 

Esses fatores permitem a estas espécies viverem em áreas de vegetação 

aberta ou matas secundárias, além disso, eles apresentam um alto grau de tolerância 

e possuem capacidade de aproveitar eficientemente diferentes recursos oferecidos 

pelo ambiente. 

Durante a busca ativa por répteis, os representantes da herpetofauna avistados 

com maior frequência foram a lagartixa (Hemidactylus mabouia), a catenga 

(Tropidurus hispidus) e o calango-verde (Ameiva ameiva). 

A avifauna da área também se revelou bastante empobrecida. Foi registrada a 

presença do quero-quero (Vanellus chilensis), do inhambu-chororó (Crypturellus 

parvirostris), do caburé (Glaucidium brasilianum), além do anu-preto (Crotophaga ani) 

e do socó (Butorides striatus). 

Não foi avistado nenhum espécime da mastofauna, porém a partir das 

entrevistas com os moradores/caseiros dos sítios localizados no entorno, constatou-

se que os mamíferos mais frequentes são o cassaco (Didelphis albiventris), o mocó 

(Kerodon rupestris) e o tatupeba (Euphractus sexcinctus).  

As espécies citadas neste estudo apresentam uma ampla distribuição, não 

havendo casos de endemismos. Também não foi registrada nenhuma espécie incluída 

na Lista Oficial dos Animais Ameaçados de Extinção do IBAMA. 

Levando em consideração a capacidade de deslocamento das espécies da 

fauna, preferiu-se listar as espécies independentemente da área de influência onde 

ocorreu a visualização. 
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Tabela 42. Lista de Espécies encontradas nas Áreas de Influências do empreendimento.

Classe Nome Científico Nome vulgar 

Anfiphibia Bufo paracnemis 

Leptodactylus labyrinthicus 

Leptodactylus ocellatus 

Sapo-cururu 

Gia-de-peito 

Gia 

Reptilia Tropidurus hispidus 

Ameiva ameiva 

Hemidactylus mabouia 

Iguana iguana 

Strobilurus torquatus 

Amphisbaena vermicularis 

Catenga 

Calango-verde 

Lagartixa 

Iguana 

Catenga 

Cobra-de-duas-
cabeças 

Aves Passer domesticus 

Coereba flaveola 

Troglodytes aedon 

Pitangus sulphuratus 

Glaucidium brasilianum 

Tyto alba 

Caracara plancus 

Coragyps atratus 

Crotophaga ani 

Vanellus chilensis 

Butorides striatus 

Crypturellus parvirostris 

Pardal 

Sibite 

Garrincha 

Bem-te-vi 

Caburé 

Rasga-mortalha 

Carcará 

Urubu-de-cabeça-
preta 

Anu-preto 

Quero-quero 

Socó 

Inhambu-chororó 

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB 
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Tabela 43. Lista de Espécies encontradas nas Áreas de Influências do empreendimento
(continuação). 

Classe Nome Científico Nome vulgar 

Mammalia Didelphis albiventris 

Nectomys rattus 

Euphractus sexcinctus 

Kerodon rupestris 

Monodelphis domestica 

Cassaco 

Rato 

Tatupeba 

Mocó 

Catita 

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB 

Figura 56: Butorides striatus 

 

Fonte:  Nevit Dilmen (2008) 

Figura 57: Didelphis albiventris 

Fonte: Abinoam Praxedes (2007) 

Figura 58: Kerodon rupestres 

Fonte:  Brian Gratwicke (2006) 

Figura 59: Euphractus sexcinctus 

Fonte: Whaldener Endo (2006) 
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Figura 60: Hemidactylus mabouia 

 

Fonte: Hans Hillewaert (2006) 

Figura 61: Tropidurus hispidus 

 

Fonte: Gérard Vigo (2008) 

Figura 62: Vanellus chilensis 

 

Fonte: Hans Hillewaert (2009) 

Figura 63: Crypturellus parvirostris 

 

Fonte: Dario Sanches (2013) 

Figura 64: Glaucidium brasilianum 

 

Fonte: Lucas Garboggini (2013) 

Figura 65: Crotophaga ani 

 

Fonte: José R. da Fonseca (2007) 
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7 Situação Institucional 

Para o diagnóstico da condição atual do setor de saneamento serão 

apresentadas informações referentes à política e gestão dos serviços de 

saneamento básico do município incluindo como tópicos deste item: a legislação 

e instrumentos legais; as normas de regulação e os entes responsáveis pela 

regulação e fiscalização dos serviços; os procedimentos para a avaliação 

sistemática e eficácia, eficiência e efetividade dos serviços prestados; a política 

de recursos humanos vinculada ao saneamento; a política tarifária dos serviços 

de saneamento básico; e o sistema de informação sobre os serviços de 

saneamento básico. 

 Levantamento da Legislação e Análise dos Instrumentos Legais que 

Definem as Políticas Nacional, Estadual e Regional de Saneamento 

Básico 

A questão do Saneamento Básico e todas as preocupações ambientais e 

de saúde pública a ele envolvidas, vem ganhando nos últimos anos, finalmente, 

o centro das discussões sobre planejamento urbano nas esferas federal, 

estaduais e municipais do país. Um dos marcos do ponto de partida deste 

processo foi o estabelecimento de diretrizes nacionais para o saneamento 

básico, através da lei nº 11.445 de janeiro de 2007, onde definiu-se o conceito 

de Saneamento Básico como o conjunto de serviços, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, esgotamento 

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

de águas pluviais urbanas. 

Além disso, a lei também definiu as competências dos diversos agentes 

envolvidos no planejamento e execução da política federal de Saneamento 

Básico no Brasil, atribuindo ao Ministério das Cidades, a responsabilidade pela 

elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab). Associado a 

isto, o país assumiu junto à ONU (Organização das Nações Unidas), entre um 

dos objetivos de Desenvolvimento do Milênio o compromisso de reduzir pela 

metade a proporção de habitantes que não contam com o serviço de 

Saneamento Básico até o ano de 2015. 



155 
PMSB Arapiraca/AL  Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico  Agosto de 2015 

www.pmsbarapiraca.com.br 

Outros aspectos relevantes também são destacados na lei 11.445, como 

associada (por convênios de cooperação ou consórcio público, as necessidades 

de se estabelecer os deveres e direitos básicos dos usuários, as prioridades de 

ação e o controle social dos serviços. 

Neste contexto de se estabelecer uma política pública nacional acessível 

e de entendimento e participação dos municípios, observamos também a lei 

federal nº 

onde se destaca a importância da conscientização junto à população sobre a 

política nacional relacionada. 

Há diversas outras leis federais e resoluções do CONAMA (Conselho 

Nacional de Meio Ambiente) referentes ao Saneamento Básico, mas deve-se 

mencionar a Lei nº 1

gerenciamento de resíduos sólidos (inclusive os perigosos); as 

responsabilidades dos geradores e do poder público; e os instrumentos 

econômicos a serem aplicados. 

Entre outros aspectos a Lei nº 12.305/10 determina que todas as 

administrações públicas municipais, indistintamente do seu porte e localização, 

devam construí aterros sanitários e encerrarem as atividades dos lixões e aterros 

controlados no prazo máximo de 4 anos (a partir da data da lei), substituindo-os 

por aterros sanitários ou industriais, onde só poderão ser depositados resíduos 

sem possibilidade de reciclagem e reaproveitamento, obrigando-os também a 

compostagem de resíduos orgânicos. Essa questão é latente em Arapiraca, 

onde ainda existe lixão em pleno funcionamento. A Lei ainda obriga o setor da 

construção civil a dar destinação final ambientalmente adequada aos resíduos 

de construção e demolição (RCD), não podendo mais encaminhá-los aos 

aterros. 

No que se refere aos instrumentos e normativas estaduais, consequentes 

das exigências federais, destaca-
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Ainda em relação à Gestão de Recursos Hídricos, dentre outras normas 

e instrumentos, destaca-se a Lei 7.094 de 02 de setembro de 2009 que dispõe 

sobre a conservação e proteção das águas subterrâneas no domínio do Estado 

de Alagoas e o Decreto 06 de 23 de janeiro de 2001, que regulamenta a outorga 

de direito de uso de recursos hídricos no Estado de Alagoas. 

Vale destacar, ainda na esfera estadual, a Lei 3.859/78 que institui o 

 

dispõe sobre a proteção do Meio Ambiente no Estado de Alagoas e a Lei 

  

No âmbito municipal, vale destacar que Arapiraca detém um Plano 

Diretor, Lei 2.424/06, que dispõe sobre o desenvolvimento urbano, definindo os 

parâmetros básicos de uso e ocupação do solo, constituindo-se como importante 

instrumento de planejamento ambiental e territorial. 

 

fins desta lei entende-se como saneamento 
ambiental o conjunto de ações que tem como objetivo alcançar níveis 
crescentes de salubridade ambiental no território. 

Art. 37. Incorpora-se ao conceito de saneamento ambiental: 

I. O abastecimento de água; 
II. O esgotamento sanitário; 

III. O manejo dos resíduos sólidos; 
IV. O manejo de águas; 
V. O controle ambiental; 

VI. A disciplina do uso e ocupação do solo. 

Art. 38. São aspectos prioritários para gerar as políticas públicas 
para o Saneamento Ambiental, adotados por este Plano Diretor: 

I. Esgotamento sanitário; 
II. Drenagem pluvial; 

III.  
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IV.  

No Título I, Capítulo III, art. 8, Itens IV, V e VI, observa-se que alguns dos 

principais objetivos gerais do Plano Diretor do Município de Arapiraca são 

incorporar componentes ambientais na definição dos critérios e parâmetros de 

uso e ocupação do solo; proteger, preservar e recuperar os ambientes natural e 

construído, utilizando-os como meio de desenvolvimento sustentável; e 

promover o desenvolvimento econômico de forma social e ambientalmente 

sustentável. 

Nesta mesma seção, no art. 9, Item I, observa-se que um dos temas 

prioritários do Plano Diretor Participativo do Município de Arapiraca é a proteção 

dos recursos ambientais do Agreste privilegiando os recursos hídricos escassos, 

de forma a garantir o ambiente sustentável às futuras gerações. 

Ainda nesta seção, no Parágrafo Único, destaca-se que a abordagem 

ambiental permeia todos os temas prioritários, desde as definições dos seus 

objetivos, passando pelas questões de ordenamento territorial e da definição de 

função social da propriedade urbana. 

Nos demais pontos em que faz referência ao Saneamento Básico o Plano 

Diretor ressalta a importância em investimento em infraestrutura; 

conscientização da população; garantia dos serviços de saneamento em todo o 

território municipal; proteção e recuperação de áreas degradadas; integrar 

políticas públicas com programas e projetos na área do saneamento; e articular 

com municípios vizinhos ações conjuntas de apoio na implantação ou 

adequação dos sistemas de saneamento básico, especialmente o aterro 

sanitário. 

A partir dos trechos citados é possível afirmar que o Plano Diretor local 

aborda com a complexidade adequada o tema do saneamento básico, porém o 

mesmo tem pouca aplicação direta nas ações cotidianas da política pública local, 

problema recorrente não só no município de Arapiraca mas de todo o Brasil.  

Apesar das limitações destacadas, o Plano Diretor é referência normativa, 

de modo que suas determinações sejam levadas em consideração durante o 

processo de construção do PMSB. 
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Ainda na esfera municipal, a Lei Orgânica de Arapiraca, refere-se ao 

Saneamento Básico, em linhas gerais, em seus princípios fundamentais e na sua 

sessão de saúde. Assim como o Saneamento, o Meio Ambiente também é citado 

em outros tópicos, entretanto possui um capítulo específico para o mesmo, em 

que aborda de forma bastante aprofundada o tema. 

Outra Lei a ser destacada no município de Arapiraca é a Lei nº 

2.221/2001. Esta Lei, com fundamento no art. 200, Inciso I, da Lei Orgânica do 

Município de Arapiraca, nos artigos 30, Incisos I e II e 225 da Constituição 

administração do uso dos recursos ambientais, proteção da qualidade do meio 

ambiente, controle das fontes poluidoras e ordenamento da ocupação do solo a 

assegurar o desenvolvimento sustentável. 

As Leis e Planos até aqui citados, definem a base normativa que influencia 

diretamente a Política de Saneamento Básico em todas as suas esferas. As 

próximas Tabelas sintetizam algumas destas leis por abrangência, data e 

conteúdo. 

Tabela 44. Síntese das Leis, Decretos e resoluções vinculadas ao Saneamento Básico 

Abrangência Número/Ano Conteúdo 

Federal 

Lei nº 11.445/2007 
Estabelece diretrizes 

nacionais para o saneamento 
básico 

Lei nº 12.305/2010 Institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. 

Lei nº 9.795/1999 
Institui a Política 

Nacional de Educação 
Ambiental 

Lei nº 9.433/1997 

Institui a Política 
Nacional de Recursos Hídricos, 
cria o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos 
Hídricos. 
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Tabela 45. Síntese das Leis, Decretos e resoluções vinculadas ao Saneamento Básico 
(continuação) 

Estadual 

Lei nº 5.965/1997 

Dispõe sobre a 
Política Estadual de 
Recursos Hídricos, institui 
o Sistema Estadual de 
Gerenciamento Integrado 
de Recursos Hídricos, cria 
o Sistema Estadual de 
Informações sobre 
Recursos Hídricos e o 
Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos, e ainda 
institui o Conselho 
Estadual de Recursos 
Hídricos. 

Lei nº 7.094/2009 

Dispõe sobre a 
conservação e proteção das 
águas subterrâneas de 
domínio no Estado de 
Alagoas e dá outras 
providências. 

Decreto 06 de 2001 

Regulamente a 
outorga de direito de uso de 
recursos hídricos no Estado 
de Alagoas. 

Lei nº 3.859/78 
Institui o Conselho 

Estadual de Proteção 
Ambiental  CEPRAM 

Lei nº 4.090/79 

Dispõe sobre a 
proteção do Meio Ambiente 
no Estado de Alagoas e dá 
providências correlatas. 

Lei nº 4.986/88 

Cria o Instituto de 
Meio Ambiente do Estado de 
Alagoas  IMA e adota 
outras providências. 
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Tabela 46. Síntese das Leis, Decretos e resoluções vinculadas ao Saneamento Básico 
(continuação) 

Municipal 

Lei nº 2.424/06 Plano Diretor 

Lei Orgânica 
Lei Orgânica de 

Arapiraca 

Lei nº 2.221/01 

Institui o Código 
Municipal de Meio Ambiente 
e dispõe sobre a 
administração do uso do solo 
do território do município de 
Arapiraca. 

 Normas de Regulação 

Além do conjunto de Legislação vigente, abordado no item anterior, que 

da base para o funcionamento da política de saneamento, é importante ainda 

destacar o conjunto de Normas Técnicas existentes que incidem sobre os 

sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e de resíduos 

sólidos, permitindo a leitura técnica específica, lançando padrões de 

normatização para uso e manuseio de materiais e dimensionamento que incidem 

sobre o projeto de infraestrutura. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas  ABNT determina as 

seguintes normas vinculadas aos temas específicos: 

Sistemas de Abastecimento de Água: 

 NBR 09650  Verificação de estanqueidade no assentamento de adutoras 

e redes de água. 

 NBR 10156  Desinfecção de tubulações de sistema público de 

abastecimento de água 

 NBR 12211  Estudo de concepção de sistemas públicos de 

abastecimento de água. 

 NBR 12212  Projeto de poço para captação de água subterrânea. 

 NBR 12213  Projeto de captação de água para o abastecimento público 
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NBR 12214 Projeto do sistema de bombeamento de água para o 

abastecimento público. 

 NBR 12215  Projeto de adutoras de água para o abastecimento público. 

 NBR 12216  Projeto de Estação de Tratamento de Água para o 

abastecimento público. 

 NBR 12217  Projeto de reservatório de distribuição de água para o 

abastecimento público. 

 NBR 12218  Projeto de rede de distribuição de água para o 

abastecimento público. 

 NBR 12244  Construção de poço para captação de água subterrânea. 

 NBR 12266  Projeto de execução de valas para assentamento de 

tubulação de água, esgoto e drenagem. 

 NBR 12586  Cadastro de sistema de abastecimento de água. 

Sistema de Esgotamento Sanitário 

 NBR 5645  Tubo cerâmico para canalizações. 

 NBR 7362  Tubo de PVC rígido com junta elástica, coletor de esgoto. 

 NBR 7367  Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para 

sistema de esgoto sanitário. 

 NBR 7663  Tubo de ferro fundido dúctil centrifugado para canalização 

sob pressão. 

 NBR 8409  Conexão cerâmica para canalização. 

 NBR 8889  Tubo de concreto simples, de seção circular, para esgoto 

sanitário. 

 NBR 8890  Tubo de concreto armado de seção circular para esgoto 

sanitário. 

 NBR 9648  Estudos de concepção de sistemas de esgoto sanitário. 

 NBR 9649  Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário. 

 NBR 9814  Execução de rede coletora de esgoto. 

 NBR 9914  Tubos de aço ponta e bolsa para junta elástica. 

 NBR 12207  Projeto de interceptores de esgoto sanitário. 

 NBR 12208  Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário. 

 NBR 12209  Projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário. 
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NBR 12266 Projeto e execução de valas para assentamento de 

tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana. 

 NBR 13133  Execução de levantamento topográfico. 

Resíduos Sólidos 

Classificação dos resíduos sólidos 

 NBR 10004  Resíduos Sólidos 

 NBR 12807  Resíduos de Serviços de Saúde, terminologia. 

 NBR 12808  Resíduos de Serviços de Saúde, classificação 

Acondicionamento 

 NBR 9190/1985  Classificação de sacos plásticos para 

acondicionamento de lixo. 

 NBR 9191/2000  Classificação de sacos plásticos para 

acondicionamento de lixo. 

 NBR 12810  Procedimento de coleta de resíduos de saúde. 

 NBR 9259  Agulha hipodérmica estéril e de uso único. 

 NBR 12809  Resíduos de Serviços de Saúde, Manuseio. 

 NBR 13853  Coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes 

ou cortantes, requisitos e métodos de ensaio. 

 NBR 12235  Armazenamento de resíduos sólidos perigosos. 

 NBR 10007  Amostragem. 

 NBR 10004  Classificação. 

Coleta 

 NBR 14725  Ficha de informações de segurança de produtos químicos 

 FISPQ. 

 NBR 7500  Símbolos de risco e manuseio para o transporte e 

armazenamento de material. 

 NBR 9191  Sacos plásticos. 

 NBR 12980  Coleta, varrição e acondicionamento de RSU, terminologia. 
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Transportes 

 NBR 13221  Transportes de resíduos. 

Aterro 

 NBR 8419  Apresentação de projetos de aterros sanitários, 

procedimento. 

 NBR 8849  Apresentação de projetos de aterros controlados, 

procedimentos. 

 NBR 9690  Mantas de polímeros para impermeabilização, PVC. 

 NBR 10157  Aterros de resíduos perigosos. 

 NBR 10703  Degradação do solo 

 NBR 7229  Projeto, construção e operação de sistemas de tanques 

sépticos. 

Entulhos 

 NBR 7211  Agregado para concreto. 

Incineração 

 NBR 11175  Incineração de resíduos sólidos perigosos, padrões de 

desempenho. 

 Projetos Relacionados ao Saneamento Básico em Andamento no 

Município de Arapiraca 

As tabelas a seguir mostram os projetos e o valor do convênio liberado 

para o Município de Arapiraca através do Ministério das Cidades no período de 

1996 a 2015, grande parte destes estão relacionados com o Saneamento Básico: 

Tabela 47. Total da verba dos convênios de Arapiraca com o Ministério das Cidades 

 
Fonte. Portal da Transparência (2015) 
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Tabela 48. Convênios por Órgão Concedente e valores 

 
Fonte. Portal da Transparência (2015) 

Tabela 49. Convênios por Órgão Concedente e valores 

 
Fonte. Portal da Transparência (2015) 

Tabela 50. Convênios por Órgão Concedente e valores 

 
Fonte. Portal da Transparência (2015) 
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 Programas Ambientais Promovidos Pela Prefeitura Municipal de 

Arapiraca 

Atualmente a Prefeitura Municipal de Arapiraca através da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Saneamento realizam dois principais projetos no 

município e algumas atividades pontuais em relação ao Meio Ambiente e 

Saneamento. 

Os projetos principais são: 

7.4.1 Projeto Arapiraca Menos Dois Graus 

Este projeto consiste em plantar 250 mudas de vegetação nativa na 

cidade de Arapiraca. 

Figura 66. Cadastro/Entrega de mudas 

 

Fonte. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento 
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Figura 67. Arborização no Município 

 

Fonte. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento 

7.4.2 Projeto Coleta Seletiva 

Projeto realizado com a Associação de Catadores de Resíduos Sólidos 

de Arapiraca (ASCARA) no cadastro de novas empresas para coleta de resíduos 

recicláveis. 

7.4.3 Outros Projetos 

Além dos dois projetos citados acima, a Prefeitura Municipal de Arapiraca 

promove palestras e oficinas tanto na zona rural como na zona urbana. 

Alguns temas abordados: 

 Resíduos Sólidos 

 Coleta Seletiva 

 Uso consciente da Água 

 A prática de atividades físicas e a preservação do meio ambiente 
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Figura 68. Palestra realizada com a população 

 
Fonte. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento 

Figura 69. Oficina realizada com a população 

 

Fonte. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento 

 Programas Locais Existentes de Interesse do Saneamento Básico nas 

Áreas de Desenvolvimento Urbano e Rural 

No cenário atual da política de saneamento municipal existem algumas 

ações em execução vinculadas ao setor. Na maior parte das vezes os órgãos 

responsáveis por tais ações apresentam como característica recorrente a 

autonomia sobre outras ações semelhantes existentes, não constituindo 

programas sólidos, que em conjunto orquestrado e planejado poderiam assumir 

maior força e efetividade para a transformação do território. 
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Como programas mais bem construídos, que tomam destaque, podemos 

citar o Programa Água para Todos, do Governo Federal operado pela 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco  CODEVASF que 

pode ser visto nas regiões rurais do município na implantação de cisternas para 

armazenamento de água da chuva. 

7.5.1 Programa Água Para Todos 

O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água - 

Água para Todos, no âmbito do Ministério da Integração Nacional  MI, realiza 

repasses de recursos federais para a implementação de ações que visem 

garantir acesso à água para comunidades rurais cujos habitantes se encontrem 

em situação de vulnerabilidade social. 

Vale destacar que o Programa Água para Todos foi criado pelo Decreto 

nº 7.535, de 26 de julho de 2011, e tem a missão de promover a universalização 

do acesso à água em áreas rurais para consumo humano e para a produção 

agrícola e alimentar, visando ao pleno desenvolvimento humano e à segurança 

alimentar e nutricional de famílias em situação de vulnerabilidade social. 

O referido Decreto estabelece como diretrizes do Programa: 

 Priorização da população em situação de extrema pobreza, 

conforme definido no art. 2º do Decreto nº 7.492, de 2011;  

 Fomento à ampliação da utilização de tecnologias, infraestrutura e 

equipamentos de captação e armazenamento de águas pluviais;  

 Fomento à implementação de infraestrutura e equipamentos de 

captação, reservação, tratamento e distribuição de água, oriunda 

 

 Articulação das ações promovidas pelos órgãos e instituições 

federais com atribuições relacionadas às seguintes áreas: 

 Segurança alimentar e nutricional;  

 Infraestrutura hídrica e de abastecimento público de água;  

 Regulação do uso da água; e  

 Saúde e meio ambiente. 
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Também é oportuno citar que o Programa Água para Todos possui um 

Comitê Gestor Nacional com a seguinte composição: 

 Ministério da Integração Nacional, pelo titular da Secretaria de 

Desenvolvimento Regional, que o coordenará;  

 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, pelo 

titular da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; 

 Ministério das Cidades, pelo titular da Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental;  

 Ministério do Meio Ambiente, pelo titular da Secretaria de Recursos 

Hídricos e Ambiente Urbano; e  

 Ministério da Saúde, pelo presidente da Fundação Nacional de 

Saúde.  

Segundo a Portaria Ministerial nº 379, de 28 de junho de 2012, publicada 

no Diário Oficial da União nº 126, de 02 de julho de 2012, Seção 1, fl. 49, no 

âmbito deste Ministério o Água para Todos é coordenado pela Secretaria de 

Desenvolvimento Regional, sendo que esta pode contar com a colaboração da 

Secretaria de Infraestrutura Hídrica - SIH, da Companhia de Desenvolvimento 

dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e do Departamento 

Nacional de Obras contra as Secas - DNOCS, além dos demais órgãos e 

entidades vinculadas a este Ministério. 

O Programa priorizará a população que vive em situação de pobreza e 

extrema pobreza, de acordo com os critérios definidos no decreto de sua criação 

e regulamentações posteriores realizadas pelo Comitê Gestor Nacional. O Água 

para Todos também busca articular-se com os diversos órgãos e instituições 

federais nas áreas de segurança alimentar e nutricional, infraestrutura hídrica e 

de abastecimento público de água, regulação do uso da água e saúde e meio 

ambiente. 

Vale destacar que o Programa, além do Comitê Gestor Nacional, possui 

também o Comitê Operacional do Programa, composto pelos mesmos membros 

do Comitê Gestor Nacional, contudo a este cabe:  
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Avaliar e apresentar ao Comitê Gestor propostas dos órgãos e entidades 

parceiras do Governo Federal no cumprimento das metas do Programa;  

 Avaliar e apresentar ao Comitê Gestor propostas de distribuição territorial 

das metas necessárias à garantia do acesso à água;  

 Avaliar e apresentar ao Comitê Gestor demandas por diagnósticos e 

estudos que auxiliem o Governo Federal na elaboração de políticas e 

ações necessárias à oferta de água e atendimento da demanda;  

 Avaliar e apresentar ao Comitê Gestor relatórios e informações 

necessárias ao cumprimento das ações no âmbito do Programa;  

 Acompanhar as ações dos órgãos e entidades parceiras do Governo 

Federal em seus respectivos territórios; e  

 Apresentar ao final de cada exercício fiscal, para avaliação e deliberação 

do Comitê Gestor, o plano de ação integrada para o exercício seguinte, 

acompanhado de relatório de avaliação e execução das ações 

desenvolvidas no exercício anterior.  

Para participação no Programa Água para Todos, os Estados e o Distrito 

Federal serão signatários de termo de adesão, sendo que a sua execução 

ocorrerá mediante a celebração, entre a União e os referidos entes federados, 

de convênios, contratos de repasse, termos de cooperação, ajustes ou outros 

instrumentos congêneres que atendam ao planejamento plurianual e às 

disponibilidades orçamentárias e financeiras. O ato de adesão também ocorre 

pela celebração de convênios ou outros instrumentos congêneres. 

7.5.1.1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco  

CODEVASF 

A companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco  

CODEVASF é um dos órgãos que mobíliam os maiores investimentos vinculados 

ao Saneamento Básico no município. 

A CODEVASF é uma empresa pública, vinculada ao Ministério da 

Integração Nacional, que visa a promoção, o desenvolvimento e a revitalização 

das bacias do rio São Francisco e Parnaíba com a utilização sustentável dos 
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recursos naturais e estruturação das atividades produtivas para a inclusão 

econômica e social. 

A empresa mobiliza investimentos públicos para a construção de obras de 

infraestrutura, para a implantação de projetos de irrigação e de aproveitamento 

racional dos recursos hídricos. A CODEVASF visa também ações em aplicação 

de novas tecnologias, diversificação de culturas, recuperação de áreas 

ecologicamente degradadas, capacitação e treinamento de produtores rurais, 

além da realização de pesquisas e estudos socioeconômicos e ambientes, entre 

outras ações. 

A CODEVASF participa do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), do governo federal, implantando obras em diversos municípios, no âmbito 

do programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. 

Figura 70. Atuação da CODEVASF na Vila Aparecida  Programa Água para todos 

 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 
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Figura 71. Atuação da CODEVASF na Vila Capim  Programa Água para todos 

 
Fonte. Equipe elaboradora do PMSB 

Figura 72. Atuação da CODEVASF na Vila Canaã  Programa Água para todos 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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Figura 73. Atuação da CODEVASF na Vila Canaã  Programa Água para todos 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

7.5.2 Articulação do Semiárido Brasileiro  ASA 

A Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA) é uma rede formada por um 

extenso número de organizações da sociedade civil (mais de mil segundo a 

própria organização) que atuam na gestão e no desenvolvimento de políticas de 

convivência com a região semiárida. Sua missão, como define o a própria 

participativos para o desenvolvimento sustentável e a convivência com o 

 

7.5.2.1 Atuação da ASA em Arapiraca 

Durante as atividades de levantamento de campo do PMSB foi possível 

identificar diversas cisternas vinculadas a ASA instalada no município. As ações 

da Articulação do Semiárido Brasileiro se organizam por dois programas: o 

P1MC e o P1+2 

O Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC) tem como objetivo 

água potável para beber e cozinhar, através das cisternas de placas. Juntas, 

elas formam uma infraestrutura descentralizada de abastecimento com 
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O P1MC é destinado às famílias com renda de até meio salário mínimo 

por membro, incluídas no Cadastro Único do governo federal e que contenham 

o Número de Identificação Social (NIS). Além disso, é preciso residir 

permanentemente na área rural e não ter acesso ao sistema público de 

abastecimento de água. Desde que surgiu, em 2003, até os dias de hoje, o P1MC 

construiu mais de 400 mil cisternas, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas. 

Para que esses resultados pudessem ser alcançados, a ASA conta com a 

parceria de pessoas físicas, empresas privadas, agência de cooperação e do 

governo. 

fomento e construção de processos participativos de desenvolvimento rural no 

semiárido brasileiro para a promoção da soberania, da segurança alimentar e 

nutricional e a geração de emprego e renda às famílias agricultoras, através do 

acesso e manejo sustentáveis da terra e da água para produção de alimentos. 

 a 

potável, para consumo humano, e a água para  

O programa prioriza o atendimento de famílias com acesso à água para 

consumo humano, Mulheres chefes de família, famílias com crianças de 0 a 6 

anos de idade. Crianças e adolescentes frequentando a escola, adultos com 

idade igual ou superior a 65 anos e portadores de necessidades especiais. 

Durante a elaboração deste diagnóstico não encontramos nenhuma 

síntese ou estatística que descrevesse o número total e a localização de 

cisternas instaladas pela ASA no município. 

Através do Clipping de notícias do site da ASA, foi possível encontrar 

apenas menções a algumas ações realizadas, ou vinculadas ao município. 
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Figura 74. Atuação da ASA na Vila São José  Zona Rural 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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Figura 75. Atuação da ASA na Vila São José 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 



177 
PMSB Arapiraca/AL  Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico  Agosto de 2015 

www.pmsbarapiraca.com.br 

 Órgãos ou Setores Envolvidos nos Serviços de Saneamento Básico do 

Município de Arapiraca 

Segue abaixo informações acerca dos responsáveis pelo saneamento 

básico no Município de Arapiraca. Vale salientar que muitas informações que 

são de grande importância no diagnóstico desse item não puderam ser inseridas 

devido à dificuldades de acesso aos dados das empresas privadas. 

7.6.1 Companhia de Águas do Brasil  CAB 

Atuando desde 2006 no gerenciamento e na operação de sistemas de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como na gestão de 

clientes. A atuação da CAB se dá por intermédio de concessões públicas e de 

parcerias com municípios, estados e companhias públicas. 

Atualmente a Companhia está presente em cinco estados brasileiros (São 

Paulo, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Alagoas), por meio de 18 

operações, que, somadas, atendem, diretamente ou indiretamente, a cerca de 

6,6 milhões de pessoas, o que a coloca entre os principais operadores privados 

do setor de saneamento no país. 

No município de Arapiraca, a CAB é responsável pela captação e 

tratamento de água para abastecimento público. Deixando a responsabilidade 

de distribuição e tarifação com a Companhia de Saneamento de Alagoas  

CASAL. 

7.6.2 Companhia de Saneamento Básico de Alagoas  CASAL 

A Companhia de Saneamento de Alagoas é responsável pela distribuição 

e tarifação da água tratada para a população do município de Arapiraca. 

Instituída em 1962 através da Lei 2.491 a CASAL deu início à suas 

atividades em Alagoas, sendo que em Arapiraca e nos municípios do agreste a 

mesma passou a operar em 1973. 
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Segue abaixo, na íntegra, a Lei 2.743 de 2011 que celebra o convênio do 

município com a CASAL onde permite que a mesma detenha a prestação dos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município. 

Figura 76. Lei 2.743 de 2011 
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Figura 77. Lei 2.743 de 2011 
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Figura 78. Lei 2.743 de 2011 

 

7.6.3 LIMPEL Coleta de Resíduos 

A LIMPEL é a empresa responsável pela execução dos serviços de coleta 

e transporte de resíduos sólidos domiciliares, em todas as vias abertas e em 
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condições de circulação de veículos ou que venham a ser abertas durante a 

vigência do contrato. 

7.6.4 Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento 

A secretaria de Meio Ambiente e Saneamento é o órgão executivo 

responsável pela centralização da Política local de Saneamento. É o órgão que 

coordena o desenvolvimento deste Plano e tem como desafio, equalizar e 

orquestrar todas as ações possíveis no setor de Saneamento Básico, 

objetivando a construção e a execução de uma sólida Política Pública de 

Saneamento no município. 

A SEMASA dispõe de uma equipe técnica multidisciplinar experiente 

composta por Engenheiros: Ambiental, Sanitarista, Civil e Agrônomo; além de 

Biólogo e Geólogo. A equipe técnica possui veículos a disposição para 

locomoção no município para as inspeções visando o licenciamento ambiental; 

computadores individuais para confecção de pareceres e relatórios; e sala de 

apoio para análise de projetos. 

Tabela 51. Composição da Equipe Técnica - SEMASA 

NOME PROFISSÃO 
REGISTRO 

CONSELHO DE 
CLASSE 

FABRÍCIO JOSÉ 
RODRIGUES DE 

JESUS LIMA 

ENGENHEIRO 
AMBIENTAL E 
SANITARISTA 

CONFEA: 021046585-9 

ALYSSON TORRES 
SANTOS 

ENGENHEIRO 
AMBIENTAL E 
SANITARISTA 

CONFEA: 020812171-4 

LIVIA MARIA ALVES 
LINO ACIOLY DE 

CARVALHO 

ENGENHEIRO 
AMBIENTAL E 
SANITARISTA 

CONFEA: 020084149-1 

GENALDO PEREIRA 
BARBOSA 

ENGENHEIRO CIVIL CONFEA: 260139132-4 

JOSÉ ROBERTO 
VIEIRA LIMA 

GEÓLOGO CONFEA: 020179186-2 

EDIONE DE ARAUJO 
RAMOS 

BIÓLOGA CRBIO: 85.495/05 D 

LORENA DE 
MEDEIROS BARROS 

MELO 
ADVOGADA OAB: 9139 

JOSÉ FERREIRA 
NETO 

ENGENHEIRO 
FLORESTAL 

CREA 152/97 AL 

MILTON MADEIRO 
JÚNIOR 

ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO 

CONFEA: 0207279870 

Fonte. SEMASA 
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Tabela 52. Equipe de Fiscalização - SEMASA 
EQUIPE EFETIVA DE FISCALIZAÇÃO 

LEANDRO PINHEIRO 
DA COSTA 

FISCAL 105126 

ALAN BATINGA 
CAVALCANTE 

FISCAL 105127 

PEDRO MELLO DOS 
SANTOS 

FISCAL 393104 

ROGÉRIO ROLIM 
TAVARES 

FISCAL 39144 

JOSÉ WAYNA SILVA 
DOSSANTOS 

FISCAL 39241 

HELIO JORGE 
FERREIRA REIS 

FISCAL 28304 

SAMUEL LIMA 
MAGALHÃES 

FISCAL 105533 

IGOR MECANIAS DOS 
SANTOS 

FISCAL 109033 

SÉRGIO MENDES SILVA 
FILHO 

FISCAL 

Fonte. SEMASA 

 Procedimento Para Avaliação Sistemática de Eficácia, Eficiência e 

Efetividade dos Serviços Prestados 

Atualmente cabe a Companhia de Águas do Brasil  CAB, os 

procedimentos de avaliação de eficácia, eficiência e efetividade dos serviços de 

captação e tratamento de água prestados no município. Enquanto que cabe a 

CASAL realizar essas atividades em relação à distribuição de água potável em 

Arapiraca. 

As atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do 

município ficam por conta da LIMPEL Coleta de Resíduos. 

 Política de Recursos Humanos, em Especial para o Saneamento 

O órgão responsável pela regulação e fiscalização da qualidade da água 

e dos serviços de abastecimento é a CASAL, entidade reguladora estadual, a 

mesma também é responsável pela regulação e fiscalização dos serviços de 

esgotamento sanitário. A limpeza urbana e serviços de drenagem e manejo de 

águas pluviais urbanas, é de responsabilidade municipal. 

Existe norma de regulação, conforme diretrizes nacionais para os serviços 

de esgotamento sanitário e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 
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Além da citada Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento, cooperam 

com a rotina de execução da política local de saneamento, as Secretaria de 

Saúde, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano e Habitação e a Secretaria de Obras e Viação 

 Política Tarifária dos Serviços Básicos de Saneamento 

Segundo o Guia de elaboração dos Planos Municipais de Saneamento 

Básico do Ministério das Cidades (2011), c

lógica de prestação dos serviços não deve se guiar exclusivamente pela busca 

da rentabilidade econômica e financeira, mas deve levar em consideração o 

objetivo principal de garantir a todos o direito ao saneamento básico

assim, a forma de atuação dos investimentos, não mais como uma decisão 

empresarial estrita, que visa o lucro como prerrogativa, e sim por meio de metas 

de universalização e de integralidade, no sentido de permitir o acesso aos 

serviços, inclusive e principalmente a parcela da população que, por sua baixa 

renda, não tenha capacidade de pagamento do serviço prestado. 

Porém, esta lei não impõe uma estatização ou privatização do setor, 

apenas cria um ambiente legal a que devem se subordinar todos os prestadores 

de serviços, sejam eles entes públicos estaduais e municipais, ou entidades 

privadas e de economia mista. 

No município há cobrança pela prestação de serviço de abastecimento de 

água, os demais serviços vinculados ao saneamento básico não têm cobrança 

pela prestação de serviço. 

 Instrumentos e Mecanismos de Participação e Controle Social na 

Gestão Política de Saneamento Básico 

Para execução do PMSB foi criado o comitê de coordenação do Plano 

Municipal de Saneamento Básico Sustentável de Arapiraca, e este se constitui 

como mecanismo de participação e controle social do atual processo de 

elaboração do PMSB, além de constituir-se como mecanismo para o futuro 

controle social de acompanhamento da política local. 
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O Decreto nº 2.401 de 10 de novembro de 2014, dá nova redação ao 

Decreto nº 2.302, de 18 de abril de 2012, que institui o Comitê de Coordenação, 

que atualmente acompanha o desenvolvimento deste PMSB, e dispõe sobre o 

Processo de Elaboração da Política Pública de Saneamento e do respectivo 

Plano Municipal de Saneamento Básico Sustentável e adota providências 

correlatas. 

 Sistema de Informações Sobre os Serviços de Saneamento Básico 

Atualmente não existe sistema de informação municipal sobre o 

saneamento local, cabendo aos gestores locais o abastecimento estatístico via 

dados do IBGE e do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento  

SNIS. 

Conforme previsto no planejamento para a elaboração do PMSB de 

Arapiraca, está em atual desenvolvimento a estruturação e implantação de um 

sistema de informações municipais sobre saneamento. Além de uma exigência 

legal, definida no inciso VI, art. 9º da Lei 11.445/2007, o sistema representa uma 

ferramenta essencial para a gestão do saneamento no município. 
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8 Situação dos Serviços de Abastecimento de Água Potável 

 Rede Geral de Abastecimento 

O abastecimento do município de Arapiraca é composto por dois sistemas 

principais, o Sistema Coletivo do Agreste e a Nova Adutora do Agreste. 

O Sistema Coletivo do agreste foi implantado em 1973 e ampliado em 

1996, este sistema capta água do rio São Francisco e abastece tanto a 

população urbana como a população rural. 

A Nova Adutora do Agreste, inaugurada em agosto de 2014, veio para 

suprir a carência deixada pelo Sistema Coletivo do Agreste que já não estava 

dando conta de abastecer toda a população da região que teve um grande 

aumento nos últimos anos. Esta adutora atende a dez municípios, incluindo 

Arapiraca, beneficiando 400 mil pessoas e dobrando o fornecimento de água 

para a região. 

 Caracterização da Prestação dos Serviços 

8.2.1 Índice de Perdas 

Na Tabela 42 pode ser visualizado o cálculo feito pela CASAL para o 

Índice de Perdas por ligação no mês de junho de 2014, na época, Arapiraca 

possuía um total de 55,701 ligações ativas. Observa-se que apesar de ocorrer 

os seguintes limites para classificação: 
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Tabela 53. Limites para a classificação do Índice de Perdas por Ligação da CASAL 
IPL (l/lig.dia) 

< 100 Excelente 

de 100 a 199,9 Ótima 

de 200 a 299,9 Boa 
de 300 a 499,9 Regular 

>=500 Péssima 

Fonte. CASAL 
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Além das perdas calculadas pela própria companhia por ligação, foram 

observadas algumas perdas de água proveniente de canos rompidos tanto na 

zona urbana como na zona rural, segundo os moradores do município este tipo 

de situação é corriqueira e leva um longo tempo para que a distribuidora sane o 

problema. 

Figura 79. Tubulação rompida na Zona Rural  Vila Canaã 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

Na Figura abaixo pode ser visto com mais detalhe o local do vazamento 

em uma das principais vias da Vila Canaã. 
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Figura 80. Tubulação rompida na Zona Rural  Vila Canaã 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

Figura 81. Tubulação rompida na zona urbana  Bairro Primavera 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

8.2.2 Sistema Tarifário 

O órgão responsável pela tarifação dos serviços de abastecimento de 

água do município de Arapiraca é a CASAL. 

O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento de Alagoas 

autorizou o reajuste da tarifa de água e esgotamento sanitário, no percentual de 
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6,48% para todas as categorias, a partir do faturamento do mês de março de 

2009. 

Este aumento levou em consideração a elevação dos custos com energia 

elétrica, acréscimo dos custos dos insumos necessários à produção, tratamento 

e distribuição de água e coleta de esgotos sanitários. 

8.2.2.1 Estrutura Tarifária da CASAL 

A Tarifa Social da CASAL passou a ser cobrada da seguinte forma após 

aprovação da mesma: 

Tabela 55. Estrutura Tarifária do Município de Arapiraca 

Faixa de Consumo por m³ Valor a ser cobrado 

0  10 50% da Tarifa Mínima Residencial 

11  15 
50% da Tarifa Residencial 

correspondente a mesma Faixa de 
Consumo 

16  20 
50% da Tarifa Residencial 

correspondente a mesma Faixa de 
Consumo 

>20 

O m³ excedente será cobrado de 
acordo com a variação normal das 

demais faixas da categoria 
residencial vigente 

Fonte. CASAL, 2015. 

As tarifas cobradas pela CASAL no estado de Alagoas podem ser 

visualizadas na Tabela abaixo 
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Tabela 56. Tarifação da CASAL no Estado de ALAGOAS 

 
Fonte. CASAL (2015). 

 Visão Geral dos Sistemas 

8.3.1 Sistema Coletivo do Agreste 

Atualmente, o Sistema Coletivo do Agreste, atende a 64.364 economias 

de água, sendo 70% localizadas na cidade de Arapiraca. Aproximadamente 236 

mil habitantes são atendidos pelo sistema público de abastecimento de água, 8 

mil destes residentes na área rural dos dez municípios. 
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O sistema Abastece as cidades de Arapiraca, Campo Grande, Lagoa da 

Canoa, Feira Grande, Girau do Ponciano, Igaci, Craíbas, São Brás, Coité do Nóia 

e o Olho . 

Figura 82. Mapa do Sistema Coletivo do Agreste 

 
Fonte. CASAL (2015). 

Embora o abastecimento de água da zona rural seja de responsabilidade 

do município, em Arapiraca, a CASAL abastece também cerca de 55% da 

população rural, atendendo as seguintes localidades:  

Povoados: Alazão, Alto dos Galdinos, Baixa do Capim, Bananeiras, 

Batingas, Cangandú, Carrasco, Lagoa D'Água, Magabeira, Pau Ferro, Poção;  



193 
PMSB Arapiraca/AL  Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico  Agosto de 2015 

www.pmsbarapiraca.com.br 

Sítios: Alto do Angico,Baixa da Hora,Baixa da Onça, Barreira, Barro 

Vermelho, Bom Jardim, Bom Nome, Breu, Capim do Imbuzeiro, Corredor, 

Esporão, Fazenda Velha, Guaribas, Itapicurú, Jenipapo, Lagoa Cavada, Lagoa 

do Poção, Lagoa Nova, Lagoinha, Lagoinha da Cupira, Limoeirinho, Martins, 

Maçaranduba, Mundo Novo, Oitízeiro, Pé Leve Velho, Piauí, Poço da Pedra, 

Riachão, Sementeira, Serra dos Ferreiras, Serrote dos Dias, Tabela, Tingüí, 

Varginha, Xexéu;  

Vilas: Aparecida, Canaã, Capim, Vila Fernandes, Vila Macambira, Vila 

São Francisco, Vila São José, Vila São Vicente. 

As demais localidades são abastecidas por poços, nascentes e outras 

formas de abastecimento. Em 2005 o Ministério de Minas e Energia registrou a 

tubulares, alguns localizados em terrenos públicos e outros em áreas 

particulares. Com relação à qualidade das águas dos pontos cadastrados, o 

referido levantamento faz menção à predominância (65 %) de água doce nos 

poços analisados, acrescentando que a utilização dos mesmos em 42% dos 

pontos cadastrados são destinados ao uso doméstico primário (água de 

consumo humano para beber); 38% são utilizados para uso doméstico primário 

e secundário (água de consumo humano para beber e uso geral); e em 12% para 

uso em agricultura, 6% para dessedentação animal e 1% para piscicultura e 

recreação. 

Com relação a zona urbana, atualmente a cidade de Arapiraca tem seu 

sistema de abastecimento de água operado pela Companhia de Saneamento de 

Alagoas  CASAL, por meio de um sistema que capta água no rio São Francisco 

que atende a cerca de 80,9 % da população urbana, com vazão de 816 m³/h 

(226,7 L/s). O restante da população utiliza fontes alternativas de abastecimento 

de água. 

8.3.1.1 Qualidade da Água Bruta 

A caracterização da água bruta é fundamental para o conhecimento das 

suas principais características e para definição da tecnologia de tratamento 
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empregada, visto que a variação da qualidade interfere na coagulação (mistura 

rápida) e pode comprometer o desempenho da ETA. 

As características da água bruta do rio São Francisco captada no Morro 

do Gaia em São Brás, foram solicitadas pela CAB e analisadas pelo laboratório 

Merieux NutriSciences, estão apresentadas na Tabela abaixo. 

Tabela 57. Principais características da água bruta do Rio São Francisco, coleta feita no 
dia 24/06/2015 às 14:30 

 
Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados 

analíticos 
Incerteza VMP 

CONAMA 
357 ART 15 

Data do 
Ensaio 

Materiais 
Flutuantes 

--- --- --- Ausentes n.a. Ausentes 24/06/2015 
14:30 

Óleos e 
Graxas 
Visíveis 

--- --- --- Ausentes n.a. Ausentes 24/06/2015 
14:30 

Substâncias 
que 

Comunicam 
Odor 

--- --- --- Ausentes n.a. Não 
objetável (*) 

24/06/2015 
14:30 

Corantes 
Artificiais 

--- --- --- Ausentes n.a. Ausentes 24/06/2015 
14:30 

Resíduos 
Sólidos 

Objetáveis 

--- --- --- Ausentes n.a. Ausentes 24/06/2015 
14:30 

Coliformes 
Totais 

--- NMP/100m
L 

1 > 2420 n.a. --- 25/06/2015 
14:00 

Coliformes 
Termotolerant

es (E. coli) 

--- NMP/100m
L 

1 28 5,6 1000 25/06/2015 
14:00 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 5 25/06/2015 
11:00 

DQO --- mg/L 5 5,2 0,78 --- 25/06/2015 
14:00 

Oxigênio 
Dissolvido 

--- mg/L 0,1 4,4 0,44 > 5 24/06/2015 
14:30 

Turbidez --- UNT 0,1 2,29 0,11 100 25/06/2015 
16:00 

Cor 
Verdadeira 

--- CU 5 5,40 0,54 75 25/06/2015 
16:00 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 7,13 0,2 6-9 24/06/2015 
14:30 

Sólidos 
Dissolvidos 

Totais 

--- mg/L 5 34 5,1 500 25/06/2015 
14:00 

Cloro Residual 7782-50-
5 

mg/L 0,01 < 0,01 n.a. 0,01 24/06/2015 
14:30 

Temperatura --- °C --- 26,8 0,5 --- 24/06/2015 
14:30 

Cloreto  16887-
00-6  

mg/L  0,5  4,00  0,68  250  27/06/2015 
10:00  

Fonte. CAB (2015) 

A caracterização da água bruta é fundamental para o conhecimento das 

suas principais características e para definição da tecnologia de tratamento 

empregada, visto que a variação da qualidade interfere na coagulação (mistura 

rápida) e pode comprometer o desempenho da ETA. 



195 
PMSB Arapiraca/AL  Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico  Agosto de 2015 

www.pmsbarapiraca.com.br 

Com base nos dados da Tabela anterior verifica-se que a qualidade da 

água bruta 

como de água doce classe 2, segundo a CONAMA 357, art. 15:  

 A cor apresentou valor de 5,40 CU e turbidez entre 2,29 uT, onde os 

limites respectivamente são, 75 CU e 100 uT.  

 o pH apresentou valor igual a 7,13, onde o limite varia entre 6 e 9. 

 Sólidos dissolvidos totais, 34 mg/L, e atende ao padrão estabelecido pela 

CONAMA 357 cujo limite é de 500 mg/L.  

 O valore de cloretos apresentou 4,0 mg Cl-/L, valor este aceitável para o 

consumo humano segundo a Portaria 518/2004 que estabelece o limite 

de 250 mg/L.  

8.3.1.2 Captação e Elevação da Água Bruta 

A captação de água bruta do sistema coletivo do agreste que abastece 

rio São Francisco no Morro do Gaia (município 

de São Brás) e foi dimensionado para vazão de 2.250 m3/h, embora hoje, devido 

ao desgaste dos equipamentos só consiga bombear 1.800 m3/h, destes são 

destinados a Arapiraca a vazão de 816 m3/h (226,7 L/s). 

Atualmente a estação elevatória de água bruta é feita a fio d água por 

intermédio de uma torre cilíndrica em concreto armado, equipada com 03 

bombas verticais, sendo 01 reserva, trabalhando 24h/dia, com tubulações de 

sucção e recalque com as seguintes características: 

 vazão de cada bomba: 900 m3/h  

 desnível geom. máximo 41,6 m  

 altura manométrica 49,8 m  

 tipo de bomba centrífuga vertical  

 rendimento 85%  

 potência do motor 300 cv  

 velocidade 1.750 rpm 
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Figura 83. Captação e Elevatória de agua bruta da adutora do agreste 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

8.3.1.3 Adutora de Água Bruta 

A adutora de água bruta foi projetada e executada em 1974 em aço 

soldado DN600, enterrada, com comprimento de 90 m e interliga a torre da 

captação à caixa distribuidora de vazões da estação de tratamento. 

8.3.1.4 Estação de Tratamento de Água 

O Tratamento da água bruta é feito numa estação (ETA) do tipo ciclo 

completo, para vazão de 2.250 m3/s, localizada próximo à captação, composta 

de dois módulos de tratamento.  
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Figura 84. Planta da Estação de Tratamento de Água 

 
Fonte. CAB (2015). 

Tabela 58. Área e volume das unidades da ETA Morro do Gaia (por câmara) 

 
Fonte. CAB (2015). 
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Figura 85. Produção de água da ETA Morro do Gaia 

 
Fonte. CAB (2015). 

8.3.1.4.1 Estação de Tratamento de Água 1 (ETA 1) 

 Vazão (Q): 1.170 m³/h; 

 Tratamento convencional: floculação, decantação e filtração; 

 Dividida em 3 módulos operacionais cada um com: 

 4 câmaras de floculadores; 

 1 decantador retangular; 

 4 filtros de fluxo descendente; 

Figura 86. Entrada da água bruta na ETA 1 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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Figura 87. Floculadores da ETA 1 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

Vale salientar que os floculadores não estão em operação, o que não está 

atrapalhando o processo de tratamento da água devido à boa qualidade da água 

bruta do rio São Francisco. Segundo operadores da CAB, apesar de já adquirido 

novos conjuntos de motor e hélices os mesmos não foram instalados devido à 

briga judicial entre a CASAL e o proprietário das terras que dão acesso ao Morro 

do Gaia. Sendo assim, todo o transporte de maquinário e de pessoas é realizado 

através de pequenas embarcações pelo rio São Francisco, o que inviabiliza o 

transporte de equipamentos mais pesados. 

Figura 88. Embarcação utilizada para transporte de funcionários e equipamentos da CAB 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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Figura 89. Decantadores da ETA 1 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

Figura 90. Filtros da ETA 1 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 


