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Grupos de Trabalho 

 Comitê de Coordenação 

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

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

representantes das instituições do poder público municipal, assim como 

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

representantes das organizações da sociedade civil, podendo ter a constituição 

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

Integrará o comitê as instituições abaixo elencadas, cada um com o titular 

e suplente: 

I – Coordenação: Alysson Torres Santos – Engenheiro Sanitarista e 

Ambiental – SEMASA; 

II – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação – Ivens 

Barbosa Leão; 

III – Superintendente do CONAGRESTE – Genaldo Pereira Barbosa; 

IV – Secretaria Municipal de Obras e Viação – Moysés Montenegro Neto; 

V – Procuradoria Jurídica – Vitor Carvalho; 

VI – Secretaria Municipal de Saúde – Ubiratan Pedrosa; 

VII – Poder Legislativo Câmara de Vereadores – Vereadora Gilvânia 

Gomes de Barros; 

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

IX – Federação das Associações Comunitárias de Arapiraca – FACOMAR 

– Braz Antônio de Farias; 

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

dos Santos. 
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 Comitê Executivo 

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

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

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

terá uma composição técnica dos representantes das entidades municipais, da 

área de saneamento básico e áreas relacionadas.  

A composição do Comitê terá as seguintes representações: 

Membros titulares: 

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

Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento - SEMASA; 

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

– Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento - SEMASA; 

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

– Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento - SEMASA; 

IV – Arquiteto Thyago Marques Luz – Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano e Habitação - SEDUH; 

V – Engenheira Civil Maria de Fátima Lima – Secretaria do 

Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH; 

VI – Assistente Social Gerlande Fasto Cavalcante – Secretaria Municipal 

de Assistência Social - SEMAS; 

VII – Coordenadora Mônica de Fátima Nunes Alves Pereira – Assessoria 

de Comunicação Social; 

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

Saneamento - SEMASA; 

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

X – Marialice Assumpção Loureiro – Procuradoria Geral; 
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XI – Economista Alex Marcelo Brito Santos – Secretaria de Planejamento; 

XII – Técnico Antônio Brito Bila – Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

e Habitação – SEDUH; 

XIII – Sub Secretário Diogo Cajueiro – Secretaria de Limpeza e Iluminação 

Pública; 

XIV – Coordenadora Claudimary Bispo – Vigilância Sanitária; 

XV – Engenheiro Civil Francisco Bento Valença Duarte – Secretaria de 

Obras e Viação. 

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

Viação. 

XVII – Engenheiro Civil Eduardo Lucena Cavalcante de Amorim – Mais 

Ambiental Projetos e Consultoria Ambiental (Coordenador). 

XVIII – Engenheiro Sanitarista e Ambiental Tairo do Vale Fonseca – Mais 

Ambiental Projetos e Consultoria Ambiental. 

XIX – Engenheiro Sanitarista e Ambiental Paulo Antonio Ferreira Freire - 

Mais Ambiental Projetos e Consultoria. 

XX – Engenheiro Sanitarista e Ambiental Rodolfo Vinícius de Aguiar Melo 

– Mais Ambiental Projetos e Consultoria 

XXI – Assistente Social Moniza Amaral Fausto Lira – Mais Ambiental 

Projetos e Consultoria. 

XXII - Estagiária de Engenharia Sanitária e Ambiental Júlia Laís Sousa 

Ribeiro – Mais Ambiental Projetos e Consultoria. 

XXIII – Estagiário de Engenharia Sanitária e Ambiental Thomas Lins – 

Mais Ambiental Projetos e Consultoria. 

XXIV – Colaborador Maicon Sullivan A. de Santana – Universidade 

Federal de Alagoas – UFAL. 
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1 Apresentação 

As diretrizes para a Política de Saneamento Básico no Brasil estão 

definidas na Lei Federal nº 11.445/2007, a partir do estabelecimento de nova 

forma de organização para a gestão municipal do saneamento básico, 

compreendida pelo planejamento, prestação de serviços, regulação, 

fiscalização, participação e controle social. A Lei também estabeleceu a 

obrigatoriedade dos municípios elaborarem suas políticas e planos municipais 

de saneamento básico, instrumentos centrais da gestão dos serviços. Sendo 

assim, o Município de Arapiraca assume sua responsabilidade de elaborar seu 

Plano Municipal de Saneamento Básico Sustentável. 

Neste contexto, o Plano Municipal de Saneamento Básico Sustentável 

configura-se ferramenta estratégica de planejamento e gestão, com vistas a 

alcançar melhorias nas condições sanitárias e ambientais, com reflexos diretos 

na melhoria da qualidade de vida da população. 

Este processo deve abranger todo o território (urbano e rural) do Município 

de Arapiraca/AL, e contemplar os quatro componentes do saneamento básico, 

que compreende o conjunto de serviços, infraestrutura e instalações 

operacionais dos serviços de saneamento relativos ao abastecimento de água 

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

como também, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.  

Em atendimento as atividades contratuais previstas no Termo de 

Referência do Edital de Licitação N° 076/2013, cujo objeto é a elaboração do 

Plano de Saneamento Básico do Município de ARAPIRACA, Estado de Alagoas, 

a Empresa LFV Projetos e Consultoria LTDA - ME.  Apresenta neste trabalho 

o Volume III, contendo o Prognóstico e Alternativas para a Universalização, 
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Condicionantes, Diretrizes, Objetivos e Metas tendo como área de 

abrangência todo o território do município, contemplando a sede urbana e área 

rural.  

O Prognóstico e Alternativas para a Universalização, Condicionantes, 

Diretrizes, Objetivos e Metas contém informações a partir de dados primários e 

secundários obtidos na etapa do Diagnóstico da Situação do Saneamento 

Básico junto às entidades e à sociedade somada à percepção dos técnicos 

quanto aos elementos considerados importantes para compor o perfil do 

município.  

No desenvolvimento destes trabalhos a Empresa considerou as diretrizes 

contidas no Termo de Referência, os procedimentos e recomendações da 

Prefeitura Municipal e as sugestões oriundas do Comitê Executivo do Plano 

Municipal de Saneamento Básico Sustentável. 

2 Introdução 

O Plano Municipal de Saneamento Básico Sustentável – PMSB é o 

principal instrumento de planejamento e estruturação da política pública de 

saneamento básico de Arapiraca/AL. O desenvolvimento do Plano, segue como 

base fundamental a Lei Federal nº 11.445/2007 e o Plano Nacional de 

Saneamento Básico – PLANSAB. 

Em resposta direta as demandas quantificadas e qualificadas na etapa de 

Diagnóstico e seguindo a estrutura de organização proposta no contrato de 

prestação de serviços para elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico Sustentável, este produto apresenta o Prognóstico e Alternativas para a 

Universalização, Condicionantes, Diretrizes, Objetivos e Metas, organizado nos 

seguintes 9 tópicos: Modelo de Gestão dos Serviços de Saneamento Básico; 

Projeção Populacional e de demanda de Serviços públicos de Saneamento 

Básico; Modelo de Fiscalização e Regulação dos Serviços Locais de 

Saneamento Básico; Responsabilidade dos Serviços de Saneamento Básico; 

Alternativas para Atendimento das Demandas; Cenário; Objetivos e Metas; 

Análise da Viabilidade Financeira e Oficinas Participativas de Prognóstico. 



 

21 
PMSB Arapiraca/AL – Prognóstico e Alternativas para a Universalização, Condicionantes, Diretrizes, 

Objetivos e Metas – Setembro de 2015 
www.pmsbarapiraca.com.br 

3 Modelo de Gestão dos Serviços de Saneamento Básico 

A definição do modelo de gestão apropriado para os serviços de 

saneamento básico em Arapiraca considerou os diversos fatores da realidade 

local durante o Diagnóstico, visando o enfrentamento da problemática local para 

a universalização dos Saneamento Básico. 

Os déficits de serviços e infraestrutura, anteriormente quantificados e 

qualificados, deverão ser progressivamente minimizados, com ações que 

envolvam os setores e instituições competentes, visando desta forma a eficiência 

técnica e econômica, a eficácia social, o controle e a garantia de espaços para 

a participação dos usuários nos momentos de decisão, além da fiscalização dos 

serviços prestados. 

Segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico, a sustentabilidade de 

um modelo de gestão para a prestação de serviços de saneamento básico 

deverá assumir quatro dimensões básicas, sendo elas: 

 Ambiental: Relativa à conservação e gestão dos recursos naturais e à 

melhoria da qualidade ambiental; 

 Social: Relacionada à percepção dos usuários em relação aos serviços e à 

sua aceitabilidade social; 

 Governo: Envolvendo mecanismos institucionais e culturas políticas, com 

o objetivo de promoção de uma gestão democrática e participativa, 

pautada em mecanismos de prestação de contas; 

 Econômica: Concerne à viabilidade econômica dos serviços. 

O modelo ideal de gestão de serviços de saneamento básico deverá 

privilegiar ainda as escalas institucionais e territoriais de gestão; a construção 

da intersetorialidade; a possibilidade de conciliar eficiência técnica e 

econômica e eficácia social; o controle social; a participação dos usuários na 

gestão dos serviços; e a sustentabilidade ambiental. 

Em relação a dimensão econômica, os serviços públicos devem ter 

sua sustentabilidade assegurada, sem pôr em risco a autonomia do 

orçamento municipal, mediante remuneração pela cobrança dos serviços 
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prestado ao usuário final, como já é o caso no Município, onde atualmente os 

usuários pagam pelos serviços de tratamento e distribuição de água potável. 

A cobrança aos usuários dos serviços, no entanto, não é em muitos 

casos, a única forma de alcançar a sustentabilidade econômico-financeira. 

Esta seria de fato assegurada quando recursos financeiros investidos no 

setor sejam regulares, estáveis e suficientes para o seu financiamento, e o 

modelo de gestão institucional, jurídico e administrativo adequado. 

Em outras palavras, é de fundamental importância o planejamento 

sistêmico para a busca de recursos financeiros de outras fontes que não 

somente o retorno das tarifas pagas pelos usuários. Sobretudo a busca de 

convênios com o governo federal para implantação de infraestrutura 

adequada aos serviços. Tais convênios no entanto dependem de um modelo 

de gestão apropriado para sua eficácia. São previstas ainda as possibilidades 

da prestação de serviços por entes privados, que deve ter metas e prazos 

estabelecidos seguramente para que o poder público possa garantir a 

eficácia da política pública de saneamento básico. 

Em relação às competências institucionais, diversos órgãos no 

governo federal respondem por programas e ações vinculadas ao 

saneamento básico. A viabilização de investimentos, a gestão dos recursos 

onerosos, independentemente do porte populacional dos municípios, é 

centralizada no Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental, já o Orçamento Geral da União (OGU), pode estar 

vinculado a diversas instituições federais atuantes no setor, dentre elas a 

Funasa. 

 Prestadores de Serviço por Natureza Jurídica do Brasil 

O Sistema Nacional de Informação do Saneamento (SNIS), dividiu as 

atuais formas de prestadores de serviços de saneamento existentes no país em 

cinco tipos: Administração Direta, Autarquia, Sociedade de Economia Mista, 

Empresa Pública, Empresa Privada, Organização Social.  
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 Prestação de Serviços Público de Forma Delegada 

A Constituição de 1988, estabelece em seu artigo nº 175, que a 

concessão pode ser realizada pelo Poder Público, na forma da lei, diretamente 

ou sob regime de concessão ou permissão, sempre por meio de licitação, para 

prestação de serviços públicos. 

A Lei Federal 8.987/1995 dispõe e regula as formas de concessão de 

serviços públicos, definindo a concessão como delegação contratual do serviço, 

na forma autorizada e regulamentada pelo Executivo, pressupondo a prestação 

do serviço público pelo particular, que o executa em seu nome, por conta e risco 

próprios, remunerado por tarifa, na forma regulamentada, mediante delegação 

contratual ou legal do Poder Público concedente. 

O instrumento que regulamenta as concessões e permissões no âmbito 

do Poder Executivo Federal é a Lei nº 8.987/95. Os Estados e Municípios devem 

ainda aprovar as próprias leis de concessão e permissão, observando-se as 

normas gerais da Constituição Federal Art. 175, além da Lei citada. 

Em conformidade com a referida lei, pode ser caracterizado como poder 

concedente a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, como no caso 

de Arapiraca/AL, em cuja competência se encontra o serviço público, procedido 

ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão. 

A mesma lei estabelece ainda que a concessão deverá ser feita pelo 

poder concedente mediante licitação na modalidade de concorrência, à pessoa 

jurídica ou consórcio de empresas que demonstrem capacidade para seu 

desempenho. O contratado executa o objeto por sua conta e risco e por prazo 

determinada, sempre como finalidade o alcance de um interesse coletivo. 

Atualmente no Município os serviços de Abastecimento de Água, 

Esgotamento Sanitário e Manejo de Resíduos Sólidos são feitos através de 

contratos de concessão entre o Governo Municipal e as empresas CASAL e 

LIMPEL. 

A fiscalização das concessões ocorre por parte da concedente, no caso, 

a Prefeitura de Arapiraca/AL. 
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Devem ser cláusulas essenciais do contrato de concessão dos serviços 

de Saneamento Básico, conforme Art. 23 da Lei nº 9.987/95: 

i. Objeto, área e prazo da concessão; 

ii. Modo, forma e condições de prestação do serviço; 

iii. Critérios, indicadores, fórmula e parâmetros definidores da 

qualidade do serviço; 

iv. Preço do serviço e seus critérios, procedimentos para o reajuste e 

revisão das tarifas; 

v. Direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da 

concessionária; 

vi. Direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do 

serviço; 

vii. Forma de fiscalização e indicação dos órgãos competentes para 

exercê-la; 

viii. Penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a 

concessionária e sua forma de aplicação; 

ix. Casos de extinção da concessão; 

x. Bens reversíveis; 

xi. Critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações 

devidas à concessionária, quando for o caso; 

xii. Condições para prorrogação do contrato; 

xiii. Obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da 

concessionária ao poder concedente; 

xiv. Exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas 

da concessionária; 

xv. Foro e modo amigável de solução das divergências contratuais. 

A Figura 1 apresenta de maneira simplificada como deve funcionar uma 

concessão. 
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Figura 1. Organograma básico da concessão simples 

 
(1) Através de processo licitatório na modalidade concorrência, com clausulas pré-estabelecidas 

no edital, o Poder municipal executivo contrata uma concessionária de serviços. 
(2) A concessionária presta o serviço adequado ao usuário final, cumprindo as cláusulas 

contratuais nos prazos estabelecidos. 
(3) A Prefeitura fiscaliza a concessionária para o cumprimento do contrato. Nesta etapa podem 

ainda atuar demais agencias fiscalizadoras. Pode também atuar o Comitê de Saneamento 
como intermediador, moderador e fiscalizador. Em casos extremos pode-se recorrer ao 
Ministério Público e a demais instâncias jurídicas. 

(4) O usuário paga diretamente a tarifa à concessionária. Nesta etapa, pode ser ainda vinculada 
porcentagem de retorno imediato ao cofre público municipal, por meio de fundo especifico. 

Fonte. ENAP (2014) 

3.2.1 Controle de Qualidade da Concessão 

Para garantia do controle de qualidade dos serviços prestados, os 

contratos de concessão devem conter cláusulas claras e objetivas que 

estabeleçam requisitos mínimos de desempenho técnico do concessionário, 

considerando: 

i. O modo, a forma e as condições de prestação do serviço. 

ii. Os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da 

qualidade do serviço. 

iii. A forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos 

métodos e práticas de execução do serviço, bem como a indicação 

dos órgãos competentes para exercê-la. 

iv. As penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a 

concessionária ou permissionária e sua forma de aplicação. 

As eventuais penalidades contratuais e administrativas devem ser 

aplicadas de forma progressiva, ou seja, de acordo com a gravidade do ato que 

deu ensejo ao descumprimento de cláusulas contratuais e ao prejuízo causado, 

além do que, deve estar de acordo com os resultados apurados pela fiscalização. 

Ressalta-se ainda que devem ser estabelecidas as diretrizes a serem 

adotadas na licitação, nos contratos e na tarifação dos serviços públicos 
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prestados, sendo que a tarifa regulamentada será o instrumento utilizado para 

remuneração do concessionário ou permissionário. 

Nesse tipo de concorrência, a tarifa é fixada pelo preço da proposta 

vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta lei, 

no edital e no contrato. 

Poderão ser adotadas, ainda, tarifas diferenciais, em função das 

características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento 

aos distintos segmentos dos usuários. 

3.2.2 Formas de Concessão 

As concessões podem ser comuns (remuneração integral por tarifa), 

patrocinadas (com parte de subsídio) ou administrativas (prestação de serviços 

à administração + subsídio integral). 

Na concessão a locação dos ativos para investimentos é assumida pela 

concessionária, tanto para execução de infraestrutura como para serviços. A 

vantagem então é que a modalidade de financiamento não fica sujeita aos limites 

do crédito ao setor público, fator que reduz a capacidade de investimento no 

setor. Em outras palavras, a velocidade e qualidade da prestação do serviço 

tendem a evoluírem de maneira relevante. 

A exemplo disso, a Caixa Econômica Federal, dispõe de uma linha de 

crédito específica com baixo grau de concorrência comumente requisitada pelas 

prestadoras do serviço. 

Importante ressaltar ainda que a concessão patrocinada é caracterizada 

pela concessão de serviços públicos ou de obras públicas nos moldes da Lei 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995 que, adicionalmente à tarifa cobrada dos 

usuários, envolve o pagamento de uma contraprestação pecuniária por parte do 

governo ao agente privado (§ 1º do art. 2º da lei nº 11.079 de 2004). 
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 Parceria Público Privada (PPP) 

Os serviços de captação e tratamento de água para abastecimento é feita 

através de uma Parceria Público-Privada com a Companhia de Águas do Brasil 

– CAB. 

As parcerias público-privadas PPP, estão regulamentadas no âmbito da 

Lei Federal 11.079/2004. 

A Parceria Público-Privada é um contrato de prestação de serviços de 

médio e longo prazo (de 5 a 35 anos) firmado pela Administração Pública, cujo 

valor não seja inferior a vinte milhões de reais, sendo vedada a celebração de 

contratos que tenham por objeto único o fornecimento de mão-de-obra, 

equipamentos ou execução de obra pública. Na PPP, a implantação da 

infraestrutura necessária para a prestação do serviço contratado pela 

Administração dependerá de iniciativas de financiamento do setor privado e a 

remuneração do particular será fixada com base em padrões de performance e 

será devida somente quando o serviço estiver à disposição do Estado ou dos 

usuários. Na PPP o município paga a empresa privada mensamente, com fatores 

e tarifas a serem regulamentadas em contrato. 

Um ponto crítico da PPP é a possibilidade de perda de controle por parte 

do poder público quando uma empresa privada se envolve no financiamento, 

construção ou entrega de serviços públicos, ou ainda o pior dos casos, o 

endividamento do executivo, caso mesmo não tenha capacidade de assumir os 

valores progressivos que as parcelas mensais podem assumir. 

Em outras palavras, o perigo reside na hipotética perda de poder de 

regulação e comprometimento com o orçamento do município. 

Por outro lado, idealmente as PPPs permitiriam orientar o investimento e 

gestão privados para programas e projetos governamentais e, assim, liberariam 

recursos públicos para realizar outros interesses da sociedade. 

Segundo o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão da União, 

conforme a Lei 11.079/2014, “Não constitui parceria público-privada a concessão 

comum, assim entendida a concessão de serviços públicos ou de obras públicas 
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que tata a Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando não envolver 

contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. ” Em caso 

de pagamento ao parceiro privado, caracteriza-se uma parceria público-privada. 

Ou seja, a diferença é a remuneração do parceiro privado. Nas 

concessões comuns a remuneração do concessionário advém exclusivamente 

das tarifas cobradas aos usuários, nas parcerias público-privadas há pagamento 

de contraprestação pela Administração Pública, com ou sem cobrança de tarifa 

dos usuários. 

É fundamental portanto regular os entes privados envolvidos em função 

dos interesses públicos. 

 O Modelo de Gestão Atual 

A constituição federal de 1988 estabelece que o Estado tem a obrigação 

de direta ou indiretamente, prestar serviços públicos à população, dentre estes 

serviços está o Saneamento Básico. A lei federal do saneamento básico 

11.445/2007 recentemente reforçou e deu novas diretrizes para a promoção do 

acesso universal ao saneamento adequado como direito social básico, 

orientando e incidindo sobre as formas de prestação de serviços. 

O serviço de saneamento básico pode ser prestado de forma direta 

(centralizada) ou indireta (descentralizada). No município de Arapiraca 

atualmente os serviços de saneamento são prestados de ambas as formas: 

Indireta (CAB, CASAL e LIMPEL) e direta pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Saneamento – SEMASA. 

A administração indireta por sua vez está regulada pelo Decreto Lei nº 

200/67 art. 4º, podendo assumir as seguintes formas: Autarquias; Fundações 

Públicas; Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. 

Em Arapiraca, atualmente prestam serviços de forma indireta 

(descentralizada) a CAB Ambiental, Contrato de Parceria Público Privada (PPP) 

para a ampliação, recuperação, operação e gestão do sistema produtor do 

agreste. Com duração de 30 anos, o contrato resultou na construção da Estação 

de Tratamento de Água (ETA) em Arapiraca com capacidade de 1.500 m³ hora, 



 

29 
PMSB Arapiraca/AL – Prognóstico e Alternativas para a Universalização, Condicionantes, Diretrizes, 

Objetivos e Metas – Setembro de 2015 
www.pmsbarapiraca.com.br 

além do abastecimento de água em dez municípios do estado. A Companhia de 

Saneamento de Alagoas - CASAL, criada pela Lei nº 2.491, onde de acordo com 

o texto legal, a CASAL é responsável pela construção, exploração e manutenção 

dos sistemas de abastecimento d’água e esgotamento sanitário dos centros 

populacionais do Estado de Alagoas. A relação da prefeitura com a CASAL é 

regulada pela Lei nº 2.743 de 26 de julho de 2011, além da Lei nº 3.020 de 2014 

que concede à CASAL o direito de prestar os serviços de esgotamento no 

Município. 

A Tabela 1 apresenta algumas das características sobre os meios de 

prestação de serviços indireto ou descentralizado. 

Tabela 1. Formas de prestação de serviços de forma indireta (descentralizada) 

Autarquias Fundações Empresas Públicas 
Sociedades de 

Economia Mista 

Serviço autônomo 

Personalidade 
jurídica de direito 

público 

Patrimônio e receita 
própria 

Entidade dotada de 
personalidade 

jurídica de direito 
privado 

Sem fins lucrativos 

 

Entidade dotada de 
personalidade 

jurídica de direito 
privado 

Patrimônio próprio e 
capital exclusivo da 

União 

Entidade dotada de 
personalidade 

jurídica de direito 
privado 

Criada por lei 
Criada em virtude de 

autorização 
legislativa 

Criada por lei Criada por lei 

Tem como finalidade 
executar atividades 

típicas da 
Administração 
Pública que 

requeiram, para seu 
melhor 

funcionamento, 
gestão administrativa 

e financeira 
descentralizada 

Tem por finalidade 
desenvolver 

atividades que não 
exijam execução por 
órgão ou entidades 
de direito público, 
com autonomia 
administrativa, 

patrimônio próprio 
gerido pelos 

respectivos órgãos 
de direção e 

funcionamento 
custeado com 

recursos da união e 
outras fontes. 

Tem por finalidade 
explorar atividade 
econômica que o 

Governo seja levado 
a exercer por força 
de contingência ou 

de conveniência 
administrativa. 

Tem por finalidade 
explorar atividade 
econômica, sob a 

forma de sociedade 
anônima, cujas 

ações com direito a 
voto pertençam, em 
sua maioria, à União 
ou às entidades de 

Administração 
Indireta. 

Fonte. ENAP (2014). 
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O atual modelo de gestão do saneamento básico do Município fica 

caracterizado portanto como misto, composto por prestação direta por meio da 

Prefeitura Municipal via Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento, e indireta 

pelas Companhias CAB, CASAL e LIMPEL. 

 Modelo Proposto 

O modelo atual de gestão do município de Arapiraca, onde os serviços de 

saneamento são feitos por meios de concessão e regulados e fiscalizados pelo 

Governo Municipal, é satisfatório, desde que siga as diretrizes e 

regulamentações determinadas previamente. 

3.5.1 Diretrizes 

3.5.1.1 Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

Para que estes serviços se tornem eficazes e eficientes, devem atender 

às seguintes diretrizes: 

 Universalização dos serviços; 

 Tornar o usuário a razão da prestação dos serviços; 

 Garantir a qualidade da água de acordo com a Portaria nº 

2.914/2011 do Ministério da Saúde e outras legislações 

pertinentes; 

 Garantir o tratamento do esgoto de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 357/2005 e demais pertinentes; 

 Garantir uma tarifa justa para os serviços prestados; 

 Garantir a manutenção dos sistemas; 

 Garantir, se necessário, o uso de tecnologias para melhor 

funcionamento dos serviços. 

3.5.1.2 Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos 

Para que o manejo dos resíduos sólidos urbanos se torne eficaz e 

eficiente, deverá atender às seguintes diretrizes: 

 Universalização do serviço; 

 Tornar o usuário a razão da prestação do serviço; 
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 Garantir uma tarifa justa para os serviços prestados; 

 Garantir a manutenção do sistema; 

 Garantir, se necessário, o uso de tecnologias para melhor 

funcionamento do serviço. 

3.5.1.3 Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 

Para que os serviços deste eixo se tornem eficazes e eficientes, devem 

atender as seguintes diretrizes: 

 Universalização do serviço; 

 Tornar a população a razão da prestação do serviço; 

 Garantir um sistema de drenagem adequado às necessidades e 

características locais; 

 Garantir a manutenção do sistema; 

 Garantir, se necessário, o uso de tecnologias para melhor 

funcionamento do serviço. 

4 Formulação de Arranjos Institucionais para o Sistema de Saneamento 

Para melhor gestão destes serviços e implantação de forma satisfatória 

dos programas, projetos e ações a serem executadas ao longo do tempo de 

vigência do Plano Municipal de Saneamento Básico de Arapiraca, faz-se 

necessária uma melhor interação entre as secretarias municipais que fazem 

parte do processo. 

É de grande importância o apoio dessas secretarias à Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Saneamento para que os futuros projetos 

englobem não só o saneamento básico no município, mas também suas 

vertentes de interesse, como a promoção da saúde, educação e infraestrutura 

de qualidade respeitando a sociedade. Para isso a interação das Secretarias de 

Saúde, Educação, Assistência Social, de Obras e Viação e de Limpeza e 

Iluminação torna-se um instrumento vital para a efetiva promoção e 

universalização do Saneamento Básico no município de Arapiraca. 

Além das Secretarias, outros integrantes fazem parte desse sistema de 

gestão do saneamento municipal, são as prestadoras dos serviços, a CASAL, 
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atual concessionária responsável pelo abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, e a Limpel, empresa responsável pelo serviço de limpeza do município, 

que atualmente foi terceirizado.  

Tendo em vista que deve haver troca de informações entre esses 

componentes, sugere-se que sejam adaptados e firmados alguns arranjos 

institucionais para a gestão dos eixos do saneamento básico que podem ser 

melhor visualizados a partir das figuras a seguir: 

No município de Arapiraca a captação e o tratamento de água é feita pela 

CAB, nos dois sistemas que abastecem a região, após essa etapa, a CAB passa 

a água tratada para a CASAL que efetua a distribuição e tarifação do serviço. 

Para a gestão do abastecimento de água fica sugerido ter como fiscalizador 

desse serviço a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, esta 

sendo assessorada pelas Secretarias de Obras e Viação, de Saúde, de 

Educação e de Assistência Social para melhoria da gestão e implantação das 

futuras ações a serem tomadas neste eixo. 

Figura 2. Gestão do Abastecimento de Água 

 
 

O serviço de esgotamento sanitário da cidade de Arapiraca está em fase 

de implantação e será operado pela CASAL, e assim como no serviço de 

abastecimento de água, sugere-se que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
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e Saneamento seja a responsável pela fiscalização da implantação e operação 

deste sistema. Salienta-se que é indispensável a participação das outras 

secretarias envolvidas neste eixo, seja para fiscalização ou para implantação de 

novos programas. 

Figura 3. Gestão do Esgotamento Sanitário 

 
 

Diferentemente dos eixos anteriores, sugere-se que a Secretaria 

Municipal de Limpeza e Iluminação continue sendo o fiscalizador da prestação 

desse serviço, que hoje é terceirizado e executado pela Limpel. Assim como nos 

outros eixos esta secretaria receberá o auxílio das outras secretarias envolvidas 

na gestão deste eixo do saneamento. 
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Figura 4. Gestão da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

 
 

Diferentemente dos eixos anteriores, os serviços de Drenagem Urbana e 

Manejo de Águas Pluviais é prestada pela própria prefeitura. Sendo assim, 

sugere-se que a Secretaria de Obras e Viação, auxiliada pelas secretarias de 

Meio Ambiente e Saneamento, Saúde, Educação e de Assistência Social, seja a 

responsável pela gestão deste eixo. 

Figura 5. Gestão da Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 
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Figura 6. Intervenientes / Financiadores do Saneamento Básico 

 

5 Projeção Populacional 

Apesar de a projeção populacional ter sido apresentada no Diagnóstico 

da Situação do Saneamento Básico, este tópico será novamente abordado com 

mais detalhadamente. 

Considerando essa projeção populacional para o horizonte do PMSB, até 

o ano de 2035, a seguir apresentamos, para cada situação de ocupação e eixo 

de saneamento, as projeções das respectivas demandas em vistas das 

prospectivas e alternativas técnicas que serão abordadas posteriormente. 

 Projeção de Crescimento Populacional no Horizonte do Plano 

Segundo a publicação Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade 

para o Período 2000/2060 e Projeção da População das Unidades da Federação 

por Sexo e Idade para o Período 2000/2030, lançada pelo IBGE em agosto de 

2013, a população brasileira deverá crescer até 2042, quando deverá atingir um 

total de 228,4 milhões de pessoas. A partir do ano de 2043 a população tenderá 

a decrescer, e em 2060 estima-se que o Brasil seja habitado por 218,2 milhões 

de pessoas. 

A população do Estado de Alagoas, estimada em um total de 3.321.730 

pessoas no ano de 2014, deverá atingir o total de 3.514.114 pessoas em 2030, 

sendo acrescida no total de 192.384 habitantes. 

Para a projeção da população de Arapiraca até o ano de 2035 foram 

utilizados os dados dos censos do IBGE dos anos de 1960, 1970, 1980, 1991, 

2000 e 2010, levando em consideração a população urbana e rural do Município. 
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A Tabela  e a Figura a seguir mostram os resultados dos censos 

demográficos para o município de Arapiraca. 

 

Tabela 2. Resultado dos Censos Demográficos no Município de Arapiraca 

Ano População Rural 
População 

Urbana 
População Total 

1960 32.334 21.149 53.483 

1970 47.695 46.592 94.287 

1980 48.967 87.211 136.178 

1991 33.958 130.963 164.921 

2000 34.112 152.354 186.466 

2010 32.525 181.481 214.006 

Fonte. Censos IBGE 

 

Figura 7. Evolução populacional de Arapiraca entre as décadas de 1960 e 2010. 

 
Fonte. Censos IBGE 
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A partir da evolução populacional vista no gráfico anterior, foi calculada a 

taxa de crescimento do município através da metodologia de Crescimento 

Populacional Geométrico como pode ser visto na Tabela 3. 

Tabela 3. Taxa de crescimento populacional do município de Arapiraca/AL. 

Ano 

Taxa de Crescimento (%) 

Pop. Rural Pop. Urbana Pop. Total 

1960 - - - 

1970 3.96% 8.22% 5.83% 

1980 0.26% 6.47% 3.74% 

1991 -3.27% 3.77% 1.76% 

2000 0.05% 1.70% 1.37% 

2010 -0.048% 1.76% 1.39% 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

Logo, para a projeção populacional, foram utilizadas as taxas de 

crescimento de 1.39% para a população total, 1.76% para a população urbana e 

-0.048% para a população rural, tendo esta ao logo do tempo uma redução do 

número de indivíduos. 

Os resultados dessa estimativa podem ser visualizados na Tabela 4 e na 

Figura a seguir. 
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Tabela 4. Projeção populacional do Município de Arapiraca/AL. 

Ano 
População Total 

(Hab) 
População 

Urbana (Hab) 
População Rural 

(Hab) 

2015 229266 198071 31759 

2016 232446 201566 31608 

2017 235670 205123 31458 

2018 238939 208744 31309 

2019 242253 212427 31160 

2020 245614 216176 31012 

2021 249020 219992 30864 

2022 252474 223874 30718 

2023 255977 227825 30572 

2024 259527 231846 30426 

2025 263127 235938 30282 

2026 266777 240101 30138 

2027 270477 244339 29995 

2028 274229 248651 29852 

2029 278033 253039 29710 

2030 281889 257505 29569 

2031 285799 262050 29429 

2032 289764 266674 29289 
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2033 293783 271381 29149 

2034 297858 276170 29011 

2035 301989 281044 28873 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

 

Figura 8. Tendência Demográfica do Município de Arapiraca/AL 

 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

6 Metas do Cenário de Referência 

 Considerações Iniciais 

A elaboração do PMSB tem como sustentação legal a Lei Federal nº 

11.445 de 05 de janeiro de 2007 que estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico. O PMSB tem como princípio básico o atendimento 

universalizado, eficiente e eficaz dos serviços de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, drenagem pluvial e manejo de resíduos sólidos. 

Foi estabelecido como o ano de 2015 como ano zero e o ano de 2035 

como prazo final, abrangendo um horizonte temporal de 20 anos – Tabela 5. 

Tabela 5. Horizonte Temporal do PMSB 
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Ano Representação Horizonte Temporal 

2016 Ano 1 Curto Prazo 

2017 Ano 2 Curto Prazo 

2018 Ano 3 Curto Prazo 

2019 Ano 4 Curto Prazo 

2020 Ano 5 Médio Prazo 

2021 Ano 6 Médio Prazo 

2022 Ano 7 Médio Prazo 

2023 Ano 8 Médio Prazo 

2024 Ano 9 Médio Prazo 

2025 Ano 10 Médio Prazo 

2026 Ano 11 Médio Prazo 

2027 Ano 12 Médio Prazo 

2028 Ano 13 Médio Prazo 

2029 Ano 14 Longo Prazo 

2030 Ano 15 Longo Prazo 

2031 Ano 16 Longo Prazo 

2032 Ano 17 Longo Prazo 

2033 Ano 18 Longo Prazo 

2034 Ano 19 Longo Prazo 

2035 Ano 20 Longo Prazo 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

A construção de cenários de referência tem como objetivo principal o 

entendimento das possíveis situações que podem determinar o futuro dentro dos 

quatro eixos do saneamento, visando uma melhor alternativa de acordo com as 

características locais atendendo à população atual e futura ao longo dos 20 anos 

do Plano. 

Um cenário é importante instrumento de planejamento estratégico, capaz 

de monitorar o andamento das atividades previstas no PMSB como também de 

mitigar possíveis impactos causados nos sistemas. Além disso, permite que o 

Plano seja fundamentado também numa realidade futura plausível de acontecer. 

Para a construção de cenários de referência, devem ser alcançados 

alguns aspectos como: conhecer o ambiente do saneamento básico e suas 

influências; propiciar maior consistência técnica no processo de decisão durante 

a construção do PMSB; conhecer as inter-relações entre fatores externos e 

internos ao saneamento municipal; e dar respaldo para a formatação das 

estratégias adotadas no PMSB. 
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 Metodologia para a Construção de Cenários 

As análises dos cenários de referência baseiam-se na prospecção e na 

projeção de ocorrências sendo guiadas pela demanda populacional. Estabelecer 

uma metodologia rígida não é possível, pois cada região e município têm suas 

peculiaridades. Assim, é necessário que estabeleça um roteiro que evite a 

dispersão de ideias e conduza ao objetivo pretendido que é a garantia dos 

serviços do saneamento básico ao longo do horizonte temporal de 20 anos. 

A Figura a seguir mostra um esquema para a metodologia proposta na 

elaboração dos cenários. 

Desta forma, podemos entender que o processo de construção dos 

cenários começa com a formulação de um futuro desejado e plausível para as 

condições físicas e características do município. É importante reconhecer os 

desejos e as possibilidades possíveis para o atendimento da demanda 

populacional. 

Figura 9. Esquema geral da Metodologia Proposta para Elaboração dos Cenários 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

Logo, o processo de construção de cenários poderá iniciar com uma 

relação aleatória, desejos, ameaças, oportunidades e incertezas, as quais vão 
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sendo gradativamente organizadas, excluídas e priorizadas, para o qual se 

denomina de processo indutivo, partindo do cenário desejado. 

Também poderá seguir o caminho inverso, partindo da síntese do futuro 

desejado, o qual vai sendo gradativamente detalhado, que se chama de 

processo dedutivo. Com isso, propõem-se dois seguimentos para estabelecer os 

cenários, sendo eles o CENÁRIO NORMATIVO, que compreende as questões 

político-administrativas caracterizadas pelas legislações e pela competência das 

atividades que serão realizadas ao longo do PMSB; o CENÁRIO ESPECÍFICO, 

que compreende as metas e demandas de cada setor do saneamento básico. 

Portanto, para a definição dos cenários específicos, foram estabelecidas 

três alternativas: Ideal, Factível e Improvável. 

Cenário 1 – Ideal: O qual deverá apontar o futuro ideal, sem prazos, sem 

restrições tecnológicas ou de cooperação, ou ainda, sem limitações de recursos 

materiais e financeiros. 

Cenário 2 – Factível: A partir das tendências de desenvolvimento do 

passado recente, considera-se para o futuro os principais vetores estratégicos, 

associados à mobilização da capacidade de modernização. Nesse quadro ter-

se-á uma compatibilização das disponibilidades de recursos tecnológicos e 

financeiros para atendimento de uma situação real, certamente melhor que o 

tendencial, porém não o ideal. 

Cenário 3 – Improvável: Proposição de uma situação em que nada que 

já existia sofra alguma melhoria ou ampliação. 

Assim, podemos analisar os cenários através da Tabela 6. 

Tabela 6. Cenários representado através do horizonte temporal 

Cenários 

Horizonte Temporal 

Imediato Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo 

2015-2017 2018-2020 2021-2027 2028-2035 

Ideal     

Factível     
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Improvável     

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

7 Cenários para os Serviços de Abastecimento de Água Potável 

No município de Arapiraca a administração do sistema de abastecimento 

de água é realizada pela Concessionária Estadual – CASAL, que atua tanto na 

zona urbana quanto na zona rural. Tendo a Companhia de Águas do Brasil – 

CAB responsável apenas pela captação e tratamento da água. 

O Município é abastecido por dois sistemas principais, O Sistema Coletivo 

do Agreste e a Nova Adutora do Agreste, que atendem quase todo o território do 

município, com exceção de pequenas localidades rurais dispersas e muito 

afastadas e a Vila Bananeira que possui seu próprio sistema de abastecimento 

que utiliza a água de uma nascente da região. 

Os dois principais Sistemas de Abastecimento de Água que atendem o 

município de Arapiraca captam água do Rio São Francisco, enquanto que na 

Vila Bananeira a captação é feita de uma nascente da Bacia Hidrográfica do Rio 

Piauí. Outras fontes particulares e pontuais foram detectadas ao longo do 

diagnóstico, como poços e cacimbas. 

Para o abastecimento de água foram analisados três cenários e 

selecionado um para referência na elaboração e execução do PMSB. 

Ainda foram estabelecidas metas para acompanhamento das atividades 

com objetivo de universalizar o atendimento à população, servindo água com 

qualidade, reduzindo o índice de perdas do sistema; e abastecendo a população 

continuadamente. Os cenários analisados foram: 

Cenário Ideal: 

Retrata a projeção desejável para os serviços, apontando o futuro ideal, 

sem prazos, sem restrições tecnológicas ou de cooperação, ou ainda, sem 

limitações de recursos materiais e financeiros. Neste Cenário Têm-se: 
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 O atendimento deve atingir 100% da população, com metas que 

partem do Ano 0 e findam no Ano 3 do PMSB; 

 Atendimento dos padrões de potabilidade vigente; 

 Substituição das redes de abastecimento antigas, com metas que 

partem do Ano 0 e findam no Ano 3 do PMSB; 

 Redução de 100% das perdas de água do sistema de distribuição 

com metas que partem do Ano 0 e findam no Ano 3 do PMSB; 

 A regularidade no abastecimento será garantida permanentemente 

à toda a rede de distribuição, desde o Ano 0 até o Ano 3 do PMSB. 

Cenário Factível 

Baseado nas tendências de desenvolvimento do Município no passado, 

este cenário considera a projeção futura das variáveis associadas à capacidade 

de modernização. Nesse cenário ter-se-á uma compatibilização da 

disponibilidade de recursos tecnológicos e financeiros para atendimento de uma 

situação real, certamente melhor que o tendencial, porém não o ideal. 

Este cenário propõe que o município melhore seus índices atuais a partir 

de projetos, programas e ações que estejam mais próximos da realidade local e 

que consigam avançar gradativamente viabilizando assim as melhorias 

necessárias para que o serviço de abastecimento de água opere de maneira 

satisfatória e atenda todas as legislações ambientais e de saúde vigentes. Para 

que isso ocorra, tem-se: 

 O atendimento deve atingir 100% da população, com metas até o 

Ano 12 do PMSB; 

 Atendimento dos padrões de potabilidade vigentes; 

 Substituição de 100% das redes de abastecimento antigas, com 

metas até o Ano 12; 

 Redução para 25% das perdas de água do sistema de distribuição, 

com metas até o Ano 12; 

 A continuidade do abastecimento contínuo melhorando até chegar 

à um índice superior a 90% no Ano 13. 
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Cenário Improvável 

Cenário que indica estagnação. As deficiências e/ou precariedades 

persistem sem melhorias, ampliações, modernizações, alterações etc. Haverá 

descontinuidade ou desaceleração no ritmo das ações de planejamento, de 

investimentos e de melhorias operacionais e institucionais, acarretando redução 

do índice de cobertura, discordância dos parâmetros de qualidade da água 

segundo as normas vigentes e aumento no índice de perdas. 

Neste cenário, as metas serão executadas a longo prazo, ou seja, 

somente a partir do Ano 13 é que será dado início à execução do PMSB. Neste 

cenário tem-se: 

 Atendimento a 90% da população a longo prazo, a partir do Ano 13; 

 Atendimento parcial dos padrões de potabilidade vigentes a longo 

prazo, com metas a partir do Ano 13; 

 Substituição de 40% da rede de abastecimento, com metas a partir do 

Ano 13 

 Redução do índice de perdas, com metas a partir do Ano 13. 

 Cenário de Referência 

Realizar um planejamento estratégico é de fundamental importância para 

a gestão municipal, principalmente no que tange as políticas integradas de 

saneamento básico. O cenário de referência tem propósitos de metas para 

elaboração de projetos, captação de recursos financeiros e execução, dentro do 

horizonte temporal sugestivo para a realidade de Arapiraca. 

O prognóstico em questão foi elaborado considerado o Cenário Factível, 

por se tratar de um cenário possível de ser alcançado tanto do ponto de vista 

técnico quanto econômico. Além disso, vislumbra a execução das metas no 

horizonte temporal considerado eficiente para cada atividade, o que é 

contrariado nos demais cenários. Desse modo, o cenário ideal, a curto prazo 

(com início imediato) torna-se ineficiente quando não ocorre planejamento e as 

atividades são executadas sem nenhuma estratégia; e o cenário improvável a 

longo prazo, torna-se ineficiente muito em função da projeção das metas que 
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partem do ano 13, fato que poderia inviabilizar o cumprimento das melhores 

condições de saneamento do Município. 

Os cenários e metas sugeridos para o Sistema de Abastecimento de Água 

estão sintetizados na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Síntese dos cenários para o Sistema de Abastecimento de Água 

Metas 

Cenários 

Ideal Factível Retrógrado 

Atendimento à 
população 

urbana 
100% 100% 

Mantida Situação 
Atual 

Atender aos 
padrões de 

potabilidade da 
água 

IPA*=100% IPA=98% 
Mantida a 

Situação Atual 

Substituição da 
Rede de 

Abastecimento 
Antiga 

100% 100% 
Mantida a 

Situação Atual 

Reduzir o Índice 
de perdas do 

sistema 

IP**= reduzir 
100% 

IP ≤ 25% 
IP superior ao 

atual 

Continuidade no 
abastecimento 

100% >90% 
Mantida a 

Situação Atual 

*Índice de Potabilidade de Água 
**Índice de Perdas 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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 Zona Urbana 

7.2.1 Metas do Cenário de Referência 

7.2.1.1  Atendimento do abastecimento de Água 

Na Tabela 8 estão propostas as metas da cobertura do abastecimento de 

água. 

Tabela 8. Metas do Índice de Cobertura (%) 

ANO META DO ÍNDICE DE COBERTURA (%) 

1 Medição Inicial 

1 ao 3 Incremento necessário para atingir 90% 

4 em diante Incremente necessário para atingir 100% e manter este índice 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

7.2.1.2 Atender aos Padrões de Potabilidade de Água 

Toda água destinada ao consumo humano deve obedecer aos padrões 

de potabilidade estabelecidos na Portaria nº 2.914 do Ministério da Saúde. 

Verificar a potabilidade da água significa analisá-la para conhecer suas 

características e atestá-la para consumo humano sem trazer riscos à saúde. 

Os padrões de potabilidade devem ser monitorados através de programas 

de monitoramento com campanhas trimestrais. O exercício do monitoramento 

traz sequências de coleta de análises tanto na captação, quanto na distribuição, 

já com o seu tratamento. Os resultados devem obedecer à Portaria do Ministério 

da Saúde. 

Para balizar a evolução da meta em relação IPA, a água produzida será 

considerada adequada se, a média dos IPAs apurados nos últimos 12 meses 

atender os valores específicos na Tabela 9. 

Tabela 9. Metas do Índice de Potabilidade da Água 

ANO META DO ÍNDICE DE POTABILIDADE DA ÁGUA (%) 

1 Medição inicial 

1 ao 3 Incremento necessário para atingir 90% 

4 em diante Incremento necessário para atingir 100%, e manter este índice 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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7.2.1.3 Substituição da Rede de Abastecimento de Água Antiga 

No município de Arapiraca a rede de abastecimento de água é da década 

de 1970, época em que foi construída o Sistema Coletivo do Agreste. Com a 

inauguração da Nova Adutora do Agreste e o aumento da vazão fornecida para 

a população a rede antiga não suporta a pressão e apresenta rupturas, 

aumentando assim o Índice de Perdas de Água Tratada. 

Tabela 10. Metas da Substituição da Rede de Abastecimento de Água 

ANO META DA SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABATECIMENTO DE ÁGUA 
ANTIGA (%) 

1 Medição inicial 

1 ao 3 Incremento necessário para atingir 50% 

4 em diante Incremento necessário para atingir 100% e manter esse índice. 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

7.2.1.4  Reduzir as Perdas no sistema de Distribuição 

Quanto às perdas no referido sistema de abastecimento de água, esta é 

de 40,00 % (CASAL, 2014). Neste Plano pretende-se reduzi-lo linearmente até 

que, no final do Plano, esse índice seja ≤ 25%, abaixo da média brasileira em 

sistemas urbanos de abastecimento de água.  

As metas de redução do Índice de Perdas – IP a serem atingidas no 

Sistema Urbano são as apresentadas na Tabela 11. 

Tabela 11. Meta do Índice de Perdas na Distribuição (%) 

ANO META DO ÍNDICE DE PERDAS NA DIDTRIBUIÇÃO (%) 

0 ao 12 Redução necessária até atingir 25%, que será o limite máximo admitido por todo 
restante do período em estudo.  

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

7.2.1.5 Regularidade e Continuidade do Abastecimento de Água 

Em especial, vale frisar os termos regularidade e continuidade. A 

prestação adequada dos serviços depende, além de parâmetros de qualidade, 

que a população seja abastecida continuamente, sem interrupções. A 

descontinuidade traz diversos problemas nas redes de distribuição, contribuindo 

para aumento dos rompimentos e ocasionando a contaminação da água 

distribuída. 
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Abaixo, encontra-se a Tabela 12 referente aos valores do Índice de 

Continuidade de Água – ICA a serem atingidos ao longo do tempo. 

Tabela 12. Metas do Índice de Continuidade no Abastecimento (%) 

ANO META DO ÍNDICE DE CONTINUIDADE DE ÁGUA (%) 

1 Medição inicial 

1 ao 3 Incremento necessário para atingir 90%,  

4 em diante Incremento necessário para atingir 100%, e manter este índice 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

7.2.2 Projeção das Demandas de Água 

Para identificação das necessidades futuras de ampliação/otimização dos 

componentes do sistema, serão utilizados dados anteriores apresentados no 

diagnóstico técnico-participativo, das evoluções ao longo do período do estudo, 

da população, das metas de cobertura fixada e de redução do índice de perda, 

sendo necessário ainda definir os parâmetros normatizados e parâmetros de 

projeção do número de ligações, economias e de extensão de rede. 

Para a projeção do abastecimento de água, se faz necessário analisar um 

conjunto de condicionantes que são fundamentais para o cumprimento deste 

serviço ao longo do horizonte temporal. Para isso, as projeções serão 

embasadas em índices demográficos, índice de perdas e cobertura de 

abastecimento. 

Para realizar as análises de demanda de água para a população urbana 

do município de Arapiraca, se faz necessário saber o consumo per capita desta 

população. Para isso, foram utilizados conceitos preconizados por Heller e 

Pádua e constante na Tabela 13. 

Tabela 13. Valores per capita de consumo de água 

 

Porte da comunidade Faixa da População (hab) Consumo per capita (L/hab/dia) 

Povoado Rural < 5.000 90 a 140 

Vila 5.000 a 10.000 100 a 160 

Pequena Localidade 10.000 a 50.000 110 a 180 

Cidade Média 50.000 a 250.000 120 a 220 

Cidade Grande > 250.000 150 a 300 

Fonte. HELLER e PÁDUA (2006) 
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Fazendo referência à Tabela acima, temos que o município de Arapiraca 

está na passando pelo processo de transição entre cidade média e cidade 

grande, uma vez que o município possui 229.329 habitantes (2014) e 301.989 

habitantes (2035), dessa forma, conforme Heller e Pádua (2006), o consumo per 

capita encontra-se entre 120 e 300 L/hab.dia.  Desta forma, nestes estudos, foi 

utilizado o valor de 120L/s para o consumo per capita com projeção de 150 

L/hab.dia em 2035. 

A partir destes dados, efetuou-se o cálculo da vazão necessária para 

atender a população urbana ao longo dos 20 anos do PMSB. O Gráfico 1 

apresenta a evolução do Ano 0 (2015) ao Ano 20 (2035). 

Gráfico 1. Estimativa da vazão necessária para atender a população – Zona Urbana 

 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

O Índice de Perda na Distribuição (IPD) de 40%, considerando a meta de 

redução progressiva ao ano, atingindo IPD de 25 % até o Ano 12 e 20% em 

2035. Os coeficientes de consumo utilizados foram K1 e K2, sendo K1 o de dia 

de maior consumo igual 1,20 e K2 o de hora de maior consumo igual a 1,50. 

Considerando: 

Vazão Média 

Q = P x q / 3600 x h (l/s) 
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Onde: 

Q = vazão média, l/s; 

P = população abastecível a ser considerada no projeto, hab.; 

Q = taxa de consumo per capita em l/hab.dia; 

H = número de horas de funcionamento do sistema 

Vazão do dia de maior consumo 

Q = P x q x K1 / 3600 x h (l/s) 

Onde: 

K1 = coeficiente do dia de maior consumo 

Além dos cálculos de vazão para a população urbana e posteriormente a 

rural, foi calculada para a população total, pode se tratar de um sistema único, a 

capacidade de reservação necessária para atender a população total ao longo 

de 20 anos. A reservação atual é de 7.900 m³, volume que atualmente já 

encontra-se defasado, sendo necessária a implantação de novos reservatórios 

para atender as demandas dos próximos anos. Para o Ano 20, é estimado um 

déficit de reservação de 7.199 m³, conforme apresentado no Gráfico 2. 
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Gráfico 2. Capacidade de reservação de água no horizonte temporal – População Total 

 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

Associado à vazão e ao volume de reservação está a extensão da rede 

de abastecimento de água. Atualmente, a mesma compreende uma extensão de 

450 km. Para que seja universalizado o serviço, o recomendado é que a rede 

possuía uma extensão total de 592.74 km ao final do PMSB, ou seja, que a 

mesma sofra uma ampliação de 142.74 km com taxa de crescimento proposta 

no Gráfico 3. 

Gráfico 3. Taxa de crescimento da rede de abastecimento de água – População Total 

 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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A Tabela abaixo foi elaborado baseado nos parâmetros normatizados e 

nos parâmetros físicos da Zona Urbana, onde representa um resumo da 

evolução dos principais componentes do sistema de abastecimento de água nas 

áreas urbanas, do município de Arapiraca. 
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 Tabela 14. Evolução das demandas de água para o Município de Arapiraca – Zona Urbana 

Ano 
População 

Urbana 
Per Capita 
(L/hab.dia) 

Consumo - 24 h Índice de 
Perda 

(%) 

Volume a 
Reservar 

(m³) 

Extensão 
da Rede 

(km) 
Vazão 

média (L/s) 
Vazão máxima 

Diária (L/s) 
Vazão Máxima 
Horária (L/S) 

2015 198071 120 275 330 413 40 7923 450.00 

2016 201566 121.2 283 339 424 39 8143 457.94 

2017 205123 122.4 291 349 436 37 8369 466.02 

2018 208744 123.6 299 358 448 36 8600 474.25 

2019 212427 125.7 309 371 464 34 8901 482.62 

2020 216176 127.8 320 384 480 33 9209 491.14 

2021 219992 129.9 331 397 496 31 9526 499.80 

2022 223874 133.1 345 414 517 30 9933 508.62 

2023 227825 136.3 359 431 539 29 10351 517.60 

2024 231846 139.5 374 449 562 27 10781 526.73 

2025 235938 142.7 390 468 585 26 11223 536.03 

2026 240101 145.9 405 487 608 25 11677 545.49 

2027 244339 149.1 422 506 632 24 12144 555.12 

2028 248651 150 432 518 648 24 12433 564.91 

2029 253039 150 439 527 659 23 12652 574.88 

2030 257505 150 447 536 671 23 12875 585.03 

2031 262050 150 455 546 682 22 13102 595.36 

2032 266674 150 463 556 694 22 13334 605.86 

2033 271381 150 471 565 707 21 13569 616.55 

2034 276170 150 479 575 719 21 13809 627.44 

2035 281044 150 488 586 732 20 14052 638.51 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB
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 Zona Rural 

7.3.1 Metas do Cenário de Referência 

7.3.1.1 Atendimento do Abastecimento de Água 

Fica fixado no presente Plano Municipal de Saneamento Básico 

Sustentável a meta de atingir 100% da cobertura do sistema de abastecimento 

de água no sistema rural até o Ano 12, dentro do cenário de referência factível. 

7.3.1.2 Atender aos Padrões de Potabilidade da Água 

Verificar a potabilidade da água significa analisá-la para saber se o 

consumo é seguro, ou seja, se a ingestão da água pode ou não trazer riscos à 

saúde do consumidor. Toda água destinada ao consumo humano deve obedecer 

aos padrões de qualidade estabelecidos na Portaria 518 do Ministério da Saúde. 

A fim de atender o cumprimento da evolução da meta em relação ao Índice 

de Potabilidade da Água – IPA, a água produzida será considerada adequada 

se, a média dos IPA apurados nos últimos 12 meses atender os valores 

apontados na Tabela 15. 

Tabela 15. Metas do índice de Potabilidade da Água 

ANO META DO ÍNDICE DE POTABILIDADE DA ÁGUA (%) 

1 Medição inicial 

1 ao 3 Incremento necessário para atingir 90%, se inferior a este percentual 

4 em diante Incremento de 4% ao ano, até atingir e manter, no mínimo, 98% 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

7.3.1.3 Substituição da Rede de Abastecimento de Água Antiga 

No município de Arapiraca a rede de abastecimento de água é da década 

de 1970, época em que foi construída o Sistema Coletivo do Agreste. Com a 

inauguração da Nova Adutora do Agreste e o aumento da vazão fornecida para 

a população a rede antiga não suporta a pressão e apresenta rupturas, 

aumentando assim o Índice de Perdas de Água Tratada. 

Tabela 16. Metas da Substituição da Rede de Abastecimento de Água 

ANO META DA SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABATECIMENTO DE ÁGUA 
ANTIGA (%) 

1 Medição inicial 
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1 ao 3 Incremento necessário para atingir 50% 

4 em diante Incremento necessário para atingir 100% e manter esse índice. 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

7.3.1.4 Reduzir as Perdas no Sistema na Distribuição 

Atualmente, não há dados primários ou secundários que informem o 

índice de perdas da Zona Rural. No entanto, o percentual indicado é o mesmo 

utilizado para área urbana, sendo este igual ou inferior a 25%. Desse modo, a 

meta de redução das perdas está descrita na Tabela 17. 

Tabela 17. Metas do Índice de Perdas na Distribuição (%) 

ANO META DO ÍNDICE DE PERDAS DE DIDTRIBUIÇÃO (%) 

1 ao 6 Redução de 1% ao ano até atingir 25%, que será o limite máximo admitido por 
todo restante do período em estudo 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

7.3.1.5 Regularidade e Continuidade do Abastecimento de Água 

Em especial, vale frisar os termos regularidade e continuidade. A 

prestação de um bom serviço depende, além de outros parâmetros de qualidade, 

que a população seja abastecida continuamente, sem interrupções. A 

descontinuidade causa diversos problemas nas redes de distribuição, 

contribuindo para aumento dos rompimentos e ocasionando a contaminação da 

água distribuída. 

Os valores do ICAA – Índice de Continuidade de Abastecimento de Água 

a serem atingidos ao longo do tempo estão explicitados na Tabela 18. 

Tabela 18. Metas do Índice de Continuidade do Abastecimento de Água (%) 

ANO META DO ÍNDICE DE CONTINUIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (%) 

1 Medição inicial 

2 Incremento necessário para atingir 90%, se inferior a este percentual 

3 em diante Incremento de 4% ao ano, até atingir e manter, no mínimo, 98% 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

7.3.2 Projeção das Demandas de Água 

As necessidades futuras de ampliação/otimização dos componentes do 

sistema serão identificadas com base nos dados anteriores apresentados no 

Diagnóstico Técnico - Participativo, das evoluções ao longo do período do 

estudo, da população, das metas de cobertura fixada e de redução do índice de 
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perda, sendo necessário ainda definir os parâmetros normatizados e parâmetros 

de projeção do número de ligações, economias e de extensão de rede. 

Para a Zona Rural serão adotados os mesmos parâmetros normativos 

para a projeção de demandas do sistema de abastecimento de água no Setor 

Urbano do município de Arapiraca. 

A determinação da evolução das demandas na Zona Rural foi baseada 

nas informações repassadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Secretaria Municipal de Saúde e serviram de base para a elaboração do 

Prognóstico do Sistema de Abastecimento de Água. 

Atualmente, não há dados primários ou secundários que informem o 

número de ligações ou de economias da Zona Rural. Desta forma, foi 

estabelecido apenas o consumo per capita populacional. 

Concluindo, temos que o consumo per capita de água na Zona Rural foi 

obtido através da interpretação da Tabela 19. 

Tabela 19. Valores per capita de consumo de água 

Porte da comunidade Faixa da População (hab) Consumo per capita (L/hab/dia) 

Povoado Rural < 5.000 90 a 140 

Vila 5.000 a 10.000 100 a 160 

Pequena Localidade 10.000 a 50.000 110 a 180 

Cidade Média 50.000 a 250.000 120 a 220 

Cidade Grande > 250.000 150 a 300 

Fonte. HELLER e PÁDUA (2006) 

A população rural estimada para o ano de 2015 do município de Arapiraca 

é de 32.370 habitantes e terá em 2035, 28.873 habitantes. Portanto, a referida 

região é classificada como Pequena Localidade, dessa forma, segundo Heller e 

Pádua, o consumo per capita de água encontra-se entre 110 e 180 L/hab.dia. 

Analisando esses dados, adotou-se o consumo per capita de água para a 

Zona Rural de de 115 L/hab.dia. 

Observa-se que há uma redução nas vazões requeridas pela população 

rural ao longo do tempo uma vez que esta população sofre uma pequena 

redução ao longo dos próximos 20 anos. Este parâmetro pode ser melhor 

visualizado no Gráfico 4. 
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Gráfico 4. Estimativa da vazão necessária para atender a população – Zona Rural 

 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

A Tabela abaixo foi elaborado baseado nos parâmetros normatizados e 

nos parâmetros físicos da Zona Rural, onde representa um resumo da evolução 

dos principais componentes do sistema de abastecimento de água nas áreas 

rurais, do município de Arapiraca. 
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Tabela 20. Evolução das demandas de água para o Município de Arapiraca – Zona Rural 

Ano 
População 

Rural 
Per Capita 
(L/hab.dia) 

Consumo - 24 h Índice 
de 

Perda 
(%) 

Volume 
a 

Reservar 
(m³) 

Vazão 
média (L/s) 

Vazão máxima 
Diária (L/s) 

Vazão 
Máxima 

Horária (L/S) 

2015 31759 115 42 51 63 40 1217 

2016 31608 115 42 50 63 39 1212 

2017 31458 115 42 50 63 37 1206 

2018 31309 115 42 50 63 36 1200 

2019 31160 115 41 50 62 34 1194 

2020 31012 115 41 50 62 33 1189 

2021 30864 115 41 49 62 31 1183 

2022 30718 115 41 49 61 30 1178 

2023 30572 115 41 49 61 29 1172 

2024 30426 115 40 49 61 27 1166 

2025 30282 115 40 48 60 26 1161 

2026 30138 115 40 48 60 25 1155 

2027 29995 115 40 48 60 24 1150 

2028 29852 115 40 48 60 24 1144 

2029 29710 115 40 47 59 23 1139 

2030 29569 115 39 47 59 23 1133 

2031 29429 115 39 47 59 22 1128 

2032 29289 115 39 47 58 22 1123 

2033 29149 115 39 47 58 21 1117 

2034 29011 115 39 46 58 21 1112 

2035 28873 115 38 46 58 20 1107 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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 Descrição dos Principais Mananciais Passíveis de Utilização para o 

Abastecimento de Água 

O município de Arapiraca, assim como a grande maioria dos municípios 

do agreste e do sertão alagoano, é abastecido pelo Rio São Francisco. 

O município utiliza ainda o abastecimento da Bacia Hidrográfica do Riacho 

Piauí, utilizando apenas algumas nascentes que ainda apresentam água de boa 

qualidade, caso da Vila Bananeira, uma vez que grande parte das águas 

subterrâneas e superficiais encontram-se impróprias para consumo devido à 

contaminação por efluentes sanitários e por nutrientes advindos das atividades 

rurais. 

O Município possui em seu território 4 bacias hidrográficas, do Rio 

Coruripe, Piauí, Perucaba e Traipu, entretanto os afluentes dessas bacias 

presente no município não possuem vazão suficiente para abastecer o município 

de Arapiraca, além das águas, principalmente as superficiais não estarem nos 

padrões para consumo humano. Apesar do abastecimento fornecido pelo rio São 

Francisco ser suficiente para atender as necessidades da população, muitos 

ainda utilizam as águas subterrâneas dessas 4 bacias para uso doméstico. 

Tendo em vista a situação dos recursos hídricos do município 

apresentado acima, conclui-se que o município possui como fonte alternativa de 

abastecimento de água apenas as nascentes ainda presentes no território de 

Arapiraca e águas subterrâneas. Sendo necessário, portanto, o mapeamento e 

a recuperação das nascentes e o acompanhamento da qualidade dos lençóis 

freáticos da região para eventuais usos. 

8 Cenários para Esgotamento Sanitário 

No município de Arapiraca a administração do sistema de esgotamento 

sanitário será realizada pela Concessionária Estadual – CASAL, quando o 

mesmo estiver pronto, uma vez que se encontra em fase de implantação. 

O Município será contemplado por dois sistemas, Sistema de 

Esgotamento Sanitário da Bacia Hidrográfica do Rio Piauí, que atende a 

população da Zona Urbana que se encontra na região da bacia, e o Sistema de 
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Esgotamento Sanitário da Bacia Hidrográfica do Rio Perucaba, que atenderá a 

população urbana que se encontra na área da bacia. 

Para o esgotamento sanitário foram analisados três cenários e 

selecionado um para referência na elaboração e execução do PMSB. 

Ainda foram estabelecidas metas para acompanhamento das atividades 

com objetivo de universalizar o atendimento à população com um serviço de 

qualidade. Os cenários analisados foram: 

Cenário Ideal 

Aponta o futuro ideal, sem tempo determinado, sem restrições 

tecnológicas ou de cooperação, ou ainda, sem limitações de recursos materiais 

e financeiros. Neste cenário têm-se: 

 Atendimento a 100% da população de Arapiraca com serviço de 

esgotamento sanitário, com metas a partir do Ano 1, findando no curto 

prazo; 

 Coleta, tratamento e destino adequado a 100% do esgoto gerado no 

município, com metas a partir do Ano 1, findando no curto prazo. 

Cenário Factível 

Baseado nas tendências de desenvolvimento do passado recente 

considera-se para o futuro as principais variáveis estratégicas, associadas à 

capacidade de modernização. Nesse cenário tem-se a compatibilização da 

disponibilidade de recursos tecnológicos e financeiros para atendimento de uma 

situação real, certamente melhor que o tendencial, entretanto, não ideal. 

O referido cenário sugere que o município melhore seus índices atuais a 

partir de projetos, programas e ações que estejam mais próximos da realidade 

local e que consigam avançar gradativamente viabilizando assim as melhorias 

necessárias para que o sistema de esgotamento sanitário opere de maneira 

satisfatória e atenda todas as legislações ambientais vigentes. Para que isso 

ocorra, tem-se: 
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 O atendimento de 95% da população, podendo ser considerado um 

percentual satisfatório para a realidade local; 

 Eficiência no sistema de tratamento de esgotos de forma contínua, 

atingindo e mantendo um patamar aceitável, atendendo plenamente à 

legislação ambiental vigente; 

 Analisar a possibilidade do reuso dos efluentes tratados nos Sistemas de 

Esgotamento Sanitário 

Cenário Improvável 

Situação em que as ações são realizadas a longo prazo. Desaceleração 

ou descontinuidade no ritmo das ações de planejamento, de investimentos e de 

melhorias operacionais e institucionais, acarretaria uma diminuição da cobertura, 

o aumento das doenças de veiculação hídrica e melhoria da qualidade ambiental 

dos mananciais. 

 O atendimento à população reduziria pelo fato dos investimentos não 

acompanharem o crescimento da população, que ampliaria a 

necessidade de cobertura; 

 A qualidade do esgoto tratado reduziria, passando a não atender 

plenamente à legislação ambiental vigente, temporariamente ou de forma 

permanente. 

 Cenário de Referência 

O prognóstico em questão foi elaborado considerado o cenário factível, 

por se tratar de um cenário possível de ser alcançado tanto do ponto de vista 

técnico quanto econômico. 

Na Tabela 21 estão sintetizados os cenários propostos para o Sistema de 

Esgotamento Sanitário. 
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Tabela 21. Resumo dos Cenários para o Sistema de Esgotamento Sanitário 

Sistemas Metas 
Cenários estudados 

Ideal Factível Retrógrado 

Esgotamento 
Sanitário 

Atendimento 
da população 

urbana 
100% ≥ 94% 

Diminuição da 
cobertura prevista com 

as obras em 
andamento 

Melhorar a 
qualidade do 

efluente 
tratado 

100% ≥ 94% 
Diminuição da atual 

qualidade do 
tratamento 

Instalar e 
realizar 

manutenção 
da ETE 

- - 
Diminuição da atual 

quantidade do 
tratamento 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

 Zona Urbana 

8.2.1 Metas do Cenário de Referência 

8.2.1.1 Atendimento de Esgotamento Sanitário 

Conforme o relatório de caracterização do esgotamento sanitário, 

presente no Produto II – Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico, o 

sistema de esgotamento sanitário de Arapiraca atualmente inexistente encontra-

se em faze de implantação. 

A partir do Ano 3, propõe-se uma evolução gradativa no atendimento, 

objetivando atingir um índice de atendimento de 95% da população da área 

urbana do município de Arapiraca. Essa percentagem refere-se ao esgoto 

coletado, tratado e disposto adequadamente. 

A Tabela 22 apresenta as metas anuais de cobertura em esgotamento 

propostas ao longo do período de planejamento para a área urbana do município. 

Tabela 22. Cobertura do Esgotamento Sanitário para a Zona Urbana 

Ano Representação 
Horizonte 
Temporal 

Cobertura em 
Esgotamento (%) 

2015 Ano 0 Imediato 0 

2016 Ano 1 Imediato 30 
2017 Ano 2 Imediato 60 
2018 Ano3 Curto Prazo 74 
2019 Ano 4 Curto Prazo 75 
2020 Ano 5 Curto Prazo 77 
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2021 Ano 6 Médio Prazo 79 
2022 Ano 7 Médio Prazo 80 
2023 Ano 8 Médio Prazo 83 
2024 Ano 9 Médio Prazo 85 
2025 Ano 10 Médio Prazo 87 
2026 Ano 11 Médio Prazo 90 
2027 Ano 12 Médio Prazo 90 

2028 Ano 13 Longo Prazo 92 

2029 Ano 14 Longo Prazo 94 
2030 Ano 15 Longo Prazo 95 
2031 Ano 16 Longo Prazo 95 
2032 Ano 17 Longo Prazo 95 
2033 Ano 18 Longo Prazo 95 

2034 Ano 19 Longo Prazo 95 

2035 Ano 20 Longo Prazo 95 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

8.2.1.2 Implantação e Manutenção da Estação de Tratamento de Esgotos – 

ETE 

Atualmente, existe a necessidade da instalação e futura manutenção da 

ETE da Zona Urbana, bem como a instalação do sistema de transporte e coleta 

do esgoto sanitário, reduzindo os impactos do sistema sobre os recursos naturais 

e sociais. 

A instalação e futura operação da ETE já está sendo executada e será 

gerenciada peça CASAL. Portanto, com a conclusão das obras e a operação da 

ETE de forma efetiva, acredita-se que grande parte dos esgotos domésticos 

serão tratados, melhorando a qualidade do efluente ao final do processo. 

8.2.1.3 Aumentar a Eficiência do Tratamento de Esgotos 

A falta de tratamento dos esgotos e condições inadequadas de 

saneamento contribui para a proliferação de inúmeras doenças parasitárias e 

infecciosas além da degradação do corpo da água. O tratamento adequado dos 

esgotos é essencial para a proteção da saúde pública e preservação dos 

recursos naturais. 

A obtenção mensal do Índice de Qualidade do Efluente - IQE não isenta 

a operadora do sistema da obrigação de cumprir integralmente o disposto na 

legislação vigente, nem de suas responsabilidades perante outros órgãos 

fiscalizadores. 
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Para atingir o cumprimento da meta, deve se obter desde o início de 

operação do sistema, um valor de IQE = 95%. 

8.2.2 Projeção das Demandas de Esgoto 

Na identificação das necessidades futuras de ampliação/otimização dos 

elementos do sistema de esgotamento sanitário serão empregados dados 

referentes ao levantamento e diagnóstico da atual situação, das evoluções 

populacionais previstas ao longo do período de planejamento, das metas de 

cobertura fixada, além da utilização de parâmetros normativos e projeções dos 

números de ligações, economias e de extensão de rede. 

Foram utilizados os seguintes Parâmetros Normatizados: 

 Coeficiente de Retorno (C)  

Representa o valor do consumo de água que retorna como esgoto na rede 

coletora. Será tomado o valor previsto em norma, ou seja: C = 0,80. 

 Coeficientes de Variação de Vazão  

Os valores dos coeficientes de variação de vazão serão fundamentados 

nos valores preconizados por norma, assim: 

- Coeficiente de variação máxima diária (K1) = 1,20 

- Coeficiente de variação máxima horária (K2) = 1,50  

 Vazão de Infiltração Unitária (qi)  

Conforme a Norma NBR 9.649 da ABNT de 1986, a taxa de infiltração 

deve estar dentro de uma faixa de valores que variam de 0,05 a 1,0, já a 

Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo – SABESP afirma que o 

índice pode variar entre 0,05 a 0,50. 

De forma análoga ao Prognóstico do Sistema de Abastecimento de Água, 

o volume per capita de esgoto gerado por habitante está calculado em função do 

volume do consumo médio diário de água. Este valor foi identificado através do 

número de habitantes atendidos pelo sistema de abastecimento de água e o 

consumo médio diário para um referido período. 
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O cálculo do volume médio per capita de esgoto é obtido através da 

seguinte expressão: 

𝑃 = 𝑄 𝑥 𝐶 (
𝐿

ℎ𝑎𝑏. 𝑑𝑖𝑎
) 

Onde: 

P: Produção média diária per capita de esgoto em L/hab.dia 

Q: Consumo médio diário per capita de água em L/hab.dia 

C: Coeficiente de retorno = 0,80 

Desse modo, tem-se no sistema de abastecimento de água do Setor 

Urbano um consumo per capita de 120 L/hab.dia, evoluindo para 150 L/hab.dia 

em 2035. Portanto, a produção média diária per capita de esgoto é: P = 120 

L/hab.dia x 0,80 = 96 L/hab.dia, aumentando para 120 L/hab.dia em 2035. 

A tabela 23 apresenta a síntese das projeções das demandas de vazão 

da Zona Urbana, considerando o cumprimento das metas estipuladas no cenário 

de referência do presente plano que visam o atendimento da meta estipulada da 

prestação do serviço de esgotamento sanitário. 

O Gráfico 5 apresenta a evolução das demandas de esgotamento 

sanitário para a Zona Urbana no horizonte temporal do Plano Municipal de 

Saneamento Básico Sustentável de Arapiraca. 
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Gráfico 5. Estimativa da demanda por esgotamento sanitário – Zona Urbana 

 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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Tabela 23. Projeção das demandas de esgotamento sanitário - Zona Urbana 

Ano 
População 

Urbana 
Coeficiente 
de Retorno 

Per Capita 
(L/hab.dia) 

Per Capita 
Esgoto 

(L/hab.dia) 

Vazão de Efluente  (L/s) 

Cobertura 
Nº de 

Ligações 
Ligações / 
Cobertura 

Nº de 
Economias 

Rede 
(km) 

Vazão 
média 
(L/s) 

Vazão 
máxima 

Diária (L/s) 

Vazão 
Máximo 
Horária 

Infiltração 
Média + 

Infiltração 
Horária + 
Infiltração 

2015 198071 0.8 120 96 220 264 330 0.2 220.28 330.32 0.0 39456 0 17773 0 

2016 201566 0.8 121.2 96.96 226 271 339 0.2 226.40 339.50 8.0 40153 3212 18087 21072 

2017 205123 0.8 122.4 97.92 232 279 349 0.2 232.67 348.91 9.1 40861 3727 18406 24446 

2018 208744 0.8 123.6 98.88 239 287 358 0.2 239.10 358.54 10.4 41582 4323 18731 28360 

2019 212427 0.8 125.7 100.56 247 297 371 0.2 247.44 371.06 11.9 42316 5015 19061 32901 

2020 216176 0.8 127.8 102.24 256 307 384 0.2 256.01 383.91 13.5 43063 5819 19398 38170 

2021 219992 0.8 129.9 103.92 265 318 397 0.2 264.80 397.10 15.4 43823 6750 19740 44281 

2022 223874 0.8 133.1 106.48 276 331 414 0.2 276.10 414.06 17.6 44596 7831 20088 51372 

2023 227825 0.8 136.3 109.04 288 345 431 0.2 287.72 431.49 20.0 45383 9085 20443 59597 

2024 231846 0.8 139.5 111.6 299 359 449 0.2 299.67 449.40 22.8 46184 10540 20804 69140 

2025 235938 0.8 142.7 114.16 312 374 468 0.2 311.94 467.82 26.0 47000 12227 21171 80210 

2026 240101 0.8 145.9 116.72 324 389 487 0.2 324.56 486.74 29.7 47829 14185 21545 93054 

2027 244339 0.8 149.1 119.28 337 405 506 0.2 337.52 506.19 33.8 48673 16456 21925 107953 

2028 248651 0.8 150 120 345 414 518 0.2 345.55 518.22 38.5 49532 19091 22312 125239 

2029 253039 0.8 150 120 351 422 527 0.2 351.64 527.37 43.9 50406 22148 22706 145292 

2030 257505 0.8 150 120 358 429 536 0.2 357.85 536.67 50.1 51296 25694 23106 168556 

2031 262050 0.8 150 120 364 437 546 0.2 364.16 546.14 57.1 52201 29809 23514 195545 

2032 266674 0.8 150 120 370 444 556 0.2 370.58 555.77 65.1 53122 34582 23929 226855 

2033 271381 0.8 150 120 377 452 565 0.2 377.12 565.58 74.2 54060 40119 24351 263179 

2034 276170 0.8 150 120 384 460 575 0.2 383.77 575.55 84.6 55014 46543 24781 305319 

2035 281044 0.8 150 120 390 468 586 0.2 390.54 585.71 95.0 55985 53186 25218 348898 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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 Zona Rural 

8.3.1 Metas do Cenário de Referência 

8.3.1.1 Atendimento de Esgotamento Sanitário 

É comum em áreas rurais, onde a população se encontra difusa, a 

utilização de sistemas individuais para tratamento de esgotos domésticos, como 

fossas rudimentares e esgotamento escoando a céu aberto. Entretanto, o 

município de Arapiraca já possui em sua Zona Rural, comunidades de porte 

considerável onde existe a necessidade de outras medidas que não a utilização 

apenas de fossas. 

Nesses povoados, onde há uma maior concentração de pessoas 

formando um aglomerado urbano, a indicação no cenário é que haja iniciativas 

para que medidas coletivas de esgotamento sanitário possam ser instaladas. 

Para as residências mais afastadas desses núcleos, recomenda-se o uso de 

alternativas individuais, tais como fossa séptica e sumidouro. 

Conforme diagnóstico apresentou há grandes deficiências de 

saneamento na Zona Rural, inexistindo rede coletora de esgoto, provocando um 

grande problema socioambiental, a convivência com escoamento dos esgotos 

domésticos lançados nas drenagens das vias. O fato de não existir dados de 

atendimento de esgotamento sanitário através de fossas sépticas na Zona Rural 

do Município, considerou-se que as fossas atuais são do tipo negra e que o 

atendimento à população é de 0% para a coleta e tratamento de esgoto. 

Sendo assim, fica então fixada no presente Plano Municipal de 

saneamento Básico Sustentável a meta de atendimento de 95% da população 

da Zona Rural, cuja evolução deve ocorrer gradualmente conforme Tabela 24, 

onde são discriminadas as metas anuais de cobertura em esgoto propostas ao 

longo do período de planejamento. 
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Tabela 24. Projeção de atendimento dos serviços de esgotamento sanitário – Zona Rural 

Ano População Rural 
Cobertura em Esgoto 

(%) 

2015 31759 0.0 

2016 31608 8.0 

2017 31458 9.1 

2018 31309 10.4 

2019 31160 11.9 

2020 31012 13.5 

2021 30864 15.4 

2022 30718 17.6 

2023 30572 20.0 

2024 30426 22.8 

2025 30282 26.0 

2026 30138 29.7 

2027 29995 33.8 

2028 29852 38.5 

2029 29710 43.9 

2030 29569 50.1 

2031 29429 57.1 

2032 29289 65.1 

2033 29149 74.2 

2034 29011 84.6 

2035 28873 95.0 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

8.3.1.2 Implantação e Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto – 

ETE 

Como visto no Diagnóstico e dito anteriormente, a Zona Rural do 

Município é desprovida de um sistema esgotamento sanitário eficiente, sendo 

assim, observou-se a necessidade de implantação de um sistema de coleta e 

tratamento dos esgotos domésticos nas vila e povoados de maior densidade 

populacional, por exemplo a Vila Bananeira. 

Desse modo, para o sistema de tratamento do Setor rural, pensou-se em 

duas alternativas: 

1 – Para localidades de menor população o uso de fossas sépticas como 

forma de tratamento individual. 
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2 – Para as localidades de maior porte e maior densidade populacional 

construir uma Estação de Tratamento de Efluentes – ETE similar ao Sistema de 

Esgotamento Sanitário da Bacia do Piauí que atende a Zona Urbana, ou seja, 

um sistema de lagoas. 

8.3.2 Projeção das Demandas de Esgoto 

Para a identificação das necessidades futuras de ampliação/otimização 

dos elementos do sistema de esgotamento sanitário serão empregados dados 

referentes ao levantamento e diagnóstico da atual situação, das evoluções 

populacionais previstas ao longo do período de planejamento e das metas de 

cobertura fixada. 

Foram utilizados os seguintes Parâmetros Normatizados: 

 Coeficiente de Retorno (C)  

Representa o valor do consumo de água que retorna como esgoto na rede 

coletora. Será tomado o valor previsto em norma, ou seja: C = 0,80. 

 Coeficientes de Variação de Vazão  

Os valores dos coeficientes de variação de vazão serão fundamentados 

nos valores preconizados por norma, assim: 

- Coeficiente de variação máxima diária (K1) = 1,20 

- Coeficiente de variação máxima horária (K2) = 1,50 

 Vazão de Infiltração Unitária (qi)  

Conforme a Norma NBR 9.649 da ABNT de 1986, a taxa de infiltração 

deve estar dentro de uma faixa de valores que variam de 0,05 a 1,0, já a 

Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo - SABESP afirma que o 

índice pode variar entre 0,05 a 0,50. 

De forma análoga ao Prognóstico do Sistema de Abastecimento de Água, 

o volume per capita de esgoto gerado por habitante está calculado em função do 

volume do consumo médio diário de água. Este valor foi identificado através do 
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número de habitantes atendidos pelo sistema de abastecimento de água e o 

consumo médio diário para um referido período. 

O cálculo do volume médio per capita de esgoto é obtido através da 

seguinte expressão: 

𝑃 = 𝑄 𝑥 𝐶 (
𝐿

ℎ𝑎𝑏. 𝑑𝑖𝑎
) 

Onde: 

P: Produção média diária per capita de esgoto em L/hab.dia 

Q: Consumo médio diário per capita de água em L/hab.dia 

C: Coeficiente de retorno = 0,80 

Desse modo, tem-se no sistema de abastecimento de água da Zona Rural 

um consumo per capita de 115 L/hab.dia. Portanto, a produção média diária per 

capita de esgoto é: P = 115 L/hab.dia x 0,80 = 92 L/hab.dia. 

A tabela 25 apresenta a síntese das projeções das demandas de vazão 

da Zona Rural, considerando o cumprimento das metas estipuladas no cenário 

de referência do presente plano que visam o atendimento da meta estipulada da 

prestação do serviço de esgotamento sanitário. 

O Gráfico 6 apresenta a evolução das demandas de esgotamento 

sanitário para a Zona Rural no horizonte temporal do Plano Municipal de 

Saneamento Básico Sustentável de Arapiraca. Observa-se uma redução do 

volume produzido de esgoto, este fenômeno ocorre devido à redução da 

população ao longo do tempo como pôde ser visto no tópico de projeção 

populacional. 
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Gráfico 6. Estimativa da demanda por esgotamento sanitário – Zona Rural 

 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Vazão média (L/s) Vazão máxima Diária (L/s) Vazão Máximo Horária



 

74 
PMSB Arapiraca/AL – Prognóstico e Alternativas para a Universalização, Condicionantes, Diretrizes, Objetivos e Metas – Setembro de 2015 

www.pmsbarapiraca.com.br 

Tabela 25. Projeção das demandas de esgotamento sanitário - Zona Rural 

Ano 
População 

Rural 
Coeficiente 
de Retorno 

Per Capita 
(L/hab.dia) 

Per Capita 
Esgoto 

(L/hab.dia) 

Vazão de Efluente  (L/s) 

Vazão 
média 
(L/s) 

Vazão 
máxima 

Diária (L/s) 

Vazão 
Máximo 
Horária 

Infiltração 
Média + 

Infiltração 
Horária + 
Infiltração 

2015 31759 0.8 115 92 34 41 51 0.2 34.02 50.93 

2016 31608 0.8 115 92 34 40 50 0.2 33.86 50.69 

2017 31458 0.8 115 92 33 40 50 0.2 33.70 50.45 

2018 31309 0.8 115 92 33 40 50 0.2 33.54 50.21 

2019 31160 0.8 115 92 33 40 50 0.2 33.38 49.97 

2020 31012 0.8 115 92 33 40 50 0.2 33.22 49.73 

2021 30864 0.8 115 92 33 39 49 0.2 33.06 49.50 

2022 30718 0.8 115 92 33 39 49 0.2 32.91 49.26 

2023 30572 0.8 115 92 33 39 49 0.2 32.75 49.03 

2024 30426 0.8 115 92 32 39 49 0.2 32.60 48.80 

2025 30282 0.8 115 92 32 39 48 0.2 32.44 48.57 

2026 30138 0.8 115 92 32 39 48 0.2 32.29 48.34 

2027 29995 0.8 115 92 32 38 48 0.2 32.14 48.11 

2028 29852 0.8 115 92 32 38 48 0.2 31.99 47.88 

2029 29710 0.8 115 92 32 38 47 0.2 31.84 47.65 

2030 29569 0.8 115 92 31 38 47 0.2 31.69 47.43 

2031 29429 0.8 115 92 31 38 47 0.2 31.54 47.20 

2032 29289 0.8 115 92 31 37 47 0.2 31.39 46.98 

2033 29149 0.8 115 92 31 37 47 0.2 31.24 46.76 

2034 29011 0.8 115 92 31 37 46 0.2 31.09 46.54 

2035 28873 0.8 115 92 31 37 46 0.2 30.94 46.32 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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9 Cenários Para Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

No município de Arapiraca os serviços de Limpeza Urbana e o Manejo de 

Resíduos Sólidos são realizados pela LIMPEL. Atualmente todos os resíduos 

coletados no município é destinado para o Lixão Municipal. 

Além da coleta normal existe a Associação dos Catadores de Arapiraca – 

ASCARA que fazem a coleta seletiva em alguns pontos da cidade, entretanto 

esse serviço atende apenas algumas lojas do centro da cidade. 

O Município participa do CONAGRESTE, que tem como objetivo implantar 

uma Central de Tratamento de Resíduos no Município e atender não só 

Arapiraca mas outros municípios do agreste alagoano. Além desse projeto o 

Município será contemplado com a implantação de uma CTR particular que 

atenderá todo o município de Arapiraca e outros da região. 

Para a Limpeza Urbana e o Manejo de Resíduos Sólidos foram analisados 

três cenários e selecionado um para referência na elaboração e execução do 

PMSB. 

Ainda foram estabelecidas metas para acompanhamento das atividades 

com objetivo de universalizar o atendimento à população com um serviço de 

qualidade. Os cenários analisados foram: 

Cenário Ideal 

Aponta o futuro ideal, sem prazos, sem restrições tecnológicas ou de 

cooperação, ou ainda, sem limitações de recursos materiais e financeiros. Neste 

cenário têm-se:  

 A coleta domiciliar ocorre de maneira satisfatória e eficiente em toda a 

área do município, urbana e rural. A destinação final ocorre em aterro 

sanitário adequado às disposições legais existentes e devidamente 

licenciado por órgão ambiental competente;  

 A coleta seletiva ocorre de maneira satisfatória e eficiente em toda a área 

urbana e rural do município. Ocorre o fortalecimento das entidades e 

associações de catadores, com o cadastro e a inclusão de catadores 
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autônomos existentes, seguido de apoio institucional e financeiro por 

parte da Administração Pública; O reaproveitamento dos resíduos 

orgânicos ocorre em toda área urbana e rural do município;  

 Redução imediata da geração per capita de resíduos, associada a uma 

gestão em que todos os resíduos passíveis de reciclagem sejam 

efetivamente reciclados e adesão da sociedade aos preceitos de não 

geração, redução, reutilização e reciclagem;  

 Serviços de limpeza pública ocorrem de maneira satisfatória e eficiente 

em toda a área urbana do município, com equipe e equipamentos bem 

dimensionados, providos de segurança e conforto aos trabalhadores; 

Resíduos de poda e capina são tratados por meio de Compostagem e 

reaproveitados; 

 Resíduos dos Serviços de Saúde e Resíduos de Construção Civil são 

coletados, armazenados, transportados e tem sua destinação final 

realizada de maneira adequada, dentro dos preceitos legais, compatível 

com as normativas técnicas existentes e detentor de todas as licenças 

ambientais necessárias;  

 Os passivos ambientais existentes são identificados e serão alvos da 

execução de planos e projetos de remediação. 

Cenário Factível 

Baseado nas tendências de desenvolvimento do passado recente, 

considera-se para o futuro os principais vetores estratégicos, associados à 

mobilização da capacidade de modernização. Nesse quadro ter-se-á uma 

compatibilização da disponibilidade de recursos tecnológicos e financeiros para 

atendimento de uma situação real, certamente melhor que o improvável, porém 

não o IDEAL.  

 Este cenário propõe que o município melhore seus índices atuais a partir 

de programas e ações que estejam mais próximos da realidade local e 

que se consiga avançar gradativamente viabilizando assim as melhorias 

necessárias no sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos; 

A coleta domiciliar se mantém de maneira satisfatória e eficiente em toda 

a área urbana e rural do município. A destinação final ocorre em aterro 
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sanitário adequado às disposições legais existentes e devidamente 

licenciado por órgão ambiental competente; 

 A coleta seletiva deverá atingir 100% área urbana e rural do município. É 

dado continuidade ao fortalecimento das associações de catadores, com 

o cadastro e a inclusão de catadores autônomos existentes, seguido de 

apoio institucional e financeiro por parte da Administração Pública; O 

reaproveitamento dos resíduos orgânicos evolui gradualmente até atingir 

toda área do município, urbana ou rural; 

 Redução gradual da geração per capita de resíduos, associada a uma 

gestão em que todos os resíduos passíveis de reciclagem sejam 

efetivamente reciclados e adesão da sociedade aos preceitos de não 

geração, redução, reutilização e reciclagem. Atingem-se níveis estáveis 

da geração per capita de resíduos sólidos até o fim do período de 

planejamento; 

 Os serviços de limpeza pública se mantêm de maneira satisfatória e 

eficiente em toda a área urbana do município, com equipe e equipamentos 

bem dimensionados, providos de segurança e conforto aos trabalhadores; 

Resíduos de poda e capina são tratados por meio de Compostagem e 

reaproveitados; 

 Resíduos dos Serviços de Saúde e Resíduos de Construção Civil são 

coletados, armazenados, transportados e tem sua destinação final 

realizada de maneira adequada, dentro dos preceitos legais, compatível 

com as normativas técnicas existentes e detentor de todas as licenças 

ambientais necessárias; 

 Os passivos ambientais existentes são identificados e alvos da execução 

de planos e projetos de remediação. 

Cenário Improvável 

Proposição de uma situação em que nada que já exista sofra alguma 

melhoria ou ampliação. Neste cenário têm-se: 

 Descontinuidade ou desaceleração no ritmo das ações de planejamento, 

de investimentos e de melhorias operacionais e institucionais, o que 

acarretaria uma diminuição da cobertura e da qualidade dos serviços, da 
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regularidade nas coletas e um aumento na geração per capita de resíduos 

sólidos; 

 A coleta domiciliar não sofre alterações ou ampliações com o passar do 

período de planejamento, tendo sua cobertura na área urbana 

gradativamente reduzida e alcançando níveis insatisfatórios ao fim do 

período de planejamento. A destinação final ocorre em aterro sanitário 

adequado às disposições legais existentes e licenciado, porém com vida 

útil comprometida durante o período de planejamento, sem planos para 

novas áreas ou expansões; 

 A coleta seletiva deixa de ocorrer de maneira satisfatória e eficiente em 

toda a área do município, urbana e rural, devido à falta de incentivos, 

campanhas e apoio da Administração Pública. As entidades e 

associações de catadores são desarticuladas, a participação da 

sociedade é reduzida e os resíduos secos continuam a ser encaminhados 

ao aterro sanitário. O reaproveitamento dos resíduos orgânico ocorre 

apenas em áreas rurais, enquanto que os resíduos orgânicos 

provenientes das áreas urbanas são encaminhados ao aterro sanitário 

através dos serviços de coleta convencional; 

 Aumento da geração per capita de resíduos em virtude do crescimento do 

poder aquisitivo, sem reaproveitamento da parcela reciclável (seca ou 

orgânica) e sem adesão dos cidadãos aos programas e projetos de não 

geração, redução, reutilização ou reciclagem; 

 Serviços de limpeza urbana não sofrem ampliações ou investimentos, 

com gradativa redução da qualidade e eficiência em virtude do 

crescimento urbano ao longo do período de planejamento; 

 Resíduos dos Serviços de Saúde são coletados, armazenados, 

transportados e tem sua destinação final realizada de maneira adequada, 

dentro dos preceitos legais, compatível com as normativas técnicas 

existentes e detentor de todas as licenças ambientais necessárias, 

fiscalizados pelo órgão competente. Não é fiscalizada a existência dos 

Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em estabelecimentos 

públicos e privados; 
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 Resíduos da Construção Civil permanecem sendo depositados de 

maneira inadequada em lotes baldios e terrenos de bota-fora, sem 

fiscalização por parte do poder público ou autoridades competentes. 

 Cenário de Referência 

O prognóstico em questão foi elaborado considerado o cenário 

FACTÍVEL, por se tratar de um cenário possível de ser alcançado tanto do ponto 

de vista técnico quanto econômico. 

 Zona Urbana e Zona Rural 

9.2.1 Metas dos Cenário de Referência 

Trataremos nos itens seguintes as Zonas Urbana e Rural de forma 

conjunta, pois a proposta para o sistema de resíduos sólidos é a mesma para 

ambos os setores. 

9.2.1.1 Implantação de um Aterro Sanitário 

Atualmente Arapiraca ainda utiliza o Lixão Municipal como destinação 

final dos seus resíduos coletados, provocando grandes danos ambientais e 

sociais para a região como foi diagnosticado no Produto II deste Plano. 

Tendo em vista toda a problemática do Lixão para a sua área de entorno 

e para o Município é de vital importância e urgência a implantação de uma Aterro 

Sanitário bem gerenciado e o encerramento das atividades do Lixão para que o 

mesmo possa ser recuperado e os danos provocados serem minimizados ao 

longo do tempo. 

Sendo assim, orienta-se como meta a ser atingida em curto prazo a 

idealização e implantação de um aterro sanitário no município. Seja por iniciativa 

privada, parcerias público privada ou através do CONAGRESTE. 

9.2.1.2 Atendimento da Coleta Convencional 

Atualmente, a cobertura da coleta convencional dos resíduos domiciliares 

contempla praticamente toda a Zona Urbana, enquanto que na Zona Rural, 
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algumas comunidades ainda não têm 100% da sua área atendida, sendo 

possível ver queima de resíduos e disposição inadequadas em terrenos vagos, 

a céu aberto. 

Sabendo desse diagnóstico, a coleta de resíduos realizada deve ter maior 

abrangência, alcançando 100% ao longo de todo o período de planejamento, 

conforme apresentado na Tabela 26. 

Tabela 26. Meta de Atendimento da Coleta Domiciliar Convencional 

Ano Meta (%) Indicador Medida do ICCC 

A partir do Ano 
01 

 

Coleta domiciliar 
em 100% dos 
domicílios do 

município 

Índice de 
Cobertura de 

Coleta 
Convencional 

(ICCC) 
 

Relação entre número 
de imóveis atendidos e 
número total de imóveis 
edificados na área do 

município, em %. 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

9.2.1.3 Atendimento da Coleta Seletiva 

Como meta de atendimento dos serviços de saneamento básico, a partir 

do Ano 3 deverá ser implantado um sistema de coleta seletiva em 100% da área 

do município, contemplando toda a área urbana e as comunidades rurais de 

Arapiraca, conforme apresentado na Tabela 27. 

Tabela 27. Meta de Atendimento da Coleta Seletiva 

Ano Meta (%) Indicador Medida do ICCS 

A partir do 
aAno 3 

Atender 100% da 
área urbana e rural 
do município (ano 
menos 1 vez ao 

mês) 

Índice de Cobertura 
de Coleta Seletiva 

(ICCS) 

Relação entre número de 
imóveis atendidos e número 
total de imóveis edificados 
na área do município, em 

%. 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

9.2.1.4 Atendimento dos Serviços de Limpeza Pública 

Para atendimento de 100% das áreas públicas do Município, os serviços 

de varrição manual, capina, poda, roçagem, entre outros, deverão ocorrer em 

100% das áreas conforme apresentado na Tabela 28. 

Tabela 28. Medidas da Universalização dos Serviços de Limpeza Pública 
Ano Meta (%) Indicador Medida do ICCS 

1 Medição Inicial Índice de Cobertura 
dos Serviços de 
Limpeza Pública 

(ICSLP) 

Relação entre 
número de vias 

atendidas e número 
total de vias na área 

2 80% 
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3 90% 
de prestação do 
serviço, em %. 

4 em diante 100% 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

9.2.1.5 Qualidade da Coleta dos Resíduos Domiciliares 

A qualidade dos serviços de coleta de resíduos será medida pelo Índice 

de Qualidade da Coleta de Resíduos Domiciliares – IQCRD, sendo considerada 

adequada se a média dos IQCRD’s apurados em cada ano atender aos valores 

especificados na Tabela 36. 

Tabela 29. Metas para a Qualidade da Coleta dos Resíduos Domiciliares 

Ano Meta do IQCRD (%) 

1 Medição inicial 

2 em diante Incremento de 5% ao ano até atingir e manter, no mínimo 95% 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

9.2.1.6 Redução na Geração per capita dos Resíduos Domiciliares 

A geração per capita deverá ser mensurada anualmente para 

acompanhamento das metas estipuladas através dos dados da quantidade de 

resíduos domiciliares coletados pela coleta domiciliar (convencional e seletiva). 

9.2.1.7 Metas de Reciclagem 

As metas de reciclagem dos resíduos secos e orgânicos consideram os 

dados de geração destes resíduos, obtido através do estudo gravimétrico dos 

resíduos domiciliares do município na etapa de diagnóstico. 

 59,35% resíduo orgânico (resíduo orgânico + resíduos sanitários); 

 36,8% resíduos secos; 

 3,35% rejeitos. 

Os dados da composição gravimétrica dos resíduos serão os percentuais 

utilizados para definição de metas de reciclagem, no entanto, deve-se realizar 

um novo estudo gravimétrico até o Ano 3 com o intuito de verificação do 

comportamento do qualitativo da geração de resíduos domiciliares no Município. 
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9.2.1.7.1 Reciclagem dos Resíduos Secos 

A definição das metas de reciclagem dos resíduos secos foi baseada no 

total desse tipo de resíduo produzido e coletado, a partir dos percentuais 

considerados do estudo gravimétrico. 

Tabela 30. Metas para a reciclagem de resíduos secos 

Ano Meta (%) Indicador Medida do IRRS 

1 ao 3 Mínimo de 5% 
Índice Reciclagem 

dos Resíduos 
Recicláveis Secos 

(IRRS) 

Relação da quantidade de 
resíduos secos comercializados 
e quantidade total resíduo seco 

gerado no município, em 
percentual. 

3 em diante 
Aumentar em 5% ao 
ano até atingir 90% 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

9.2.1.7.2 Reciclagem de Resíduos Orgânicos 

A metodologia para a definição da meta de reciclagem do material 

orgânico foi realizada de forma análoga à meta do resíduo seco. Para isso, foi 

considerado o total de resíduo orgânico produzido no município, balizando-se 

nos dados do estudo (59,35% de resíduos orgânicos no total de resíduos 

domiciliares produzidos). 

Para o referido item, não se estabeleceram metas radicais para o 

reaproveitamento e reciclagem de resíduos orgânicos, levando em conta e a 

inexistência de mão de obra efetiva para essas ações, bem como a inviabilidade 

de uso de grandes quantidades de composto orgânico. 

Seguem na Tabela 31 as metas de reciclagem do resíduo orgânico 

através da compostagem dos resíduos coletados do município. 

Tabela 31. Metas para a reciclagem de resíduos orgânicos 

Ano Meta (%) Indicador Medida do IRRO 

3 ao 7 Mínimo 5% 

Índice Reciclagem 
do Resíduo Orgânico 

(IRRO) 

Relação da quantidade de 
resíduo orgânico reciclado e 
quantidade total de resíduo 

orgânico gerado no município, 
em percentual. 

8 ao 12 Mínimo 10% 

13 em diante Mínimo 20% 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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Tendo em vista a necessidade de implantação de uma Usina de Triagem 

e Compostagem, as metas de reciclagem de resíduos orgânicos serão 

consideradas a partir do Ano 3. 

A meta de reciclagem de resíduos orgânicos foi estabelecida para fins de 

cumprimento de objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos e 

considerando duas possibilidades no município, a participação dos grandes 

geradores existentes (restaurantes, feiras, etc.) e as ações de compostagem 

unifamiliares. Salienta-se, ainda, a possibilidade de compostagem dos resíduos 

verdes, aqueles originados das atividades de capina e poda da limpeza pública. 

9.2.2 Projeção da Geração dos Resíduos Domiciliares 

A projeção da quantidade futura de resíduos a ser coletada, destinada e 

disposta de maneira ambientalmente correta e segura entre os anos de 2015 e 

2035 foram baseadas nas metas de reciclagem propostas nas Tabelas 

anteriores. 

Nas projeções, utilizaram-se os quantitativos referentes à coleta domiciliar 

praticadas atualmente, e a per capita proveniente desta geração, 

correspondente a 1,08 kg/hab.dia. 

Segue abaixo a Tabela 32 que representa a evolução da quantidade de 

resíduos sólidos domiciliares e as metas de reciclagem de acordo com a 

população total do município. 
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Tabela 32. Geração e meta de reciclagem dos resíduos sólidos do Município 

Ano 
Populaçã
o Urbana 

(hab) 

Geração 
per 

capita 
(kg/hab.d

ia) 

Geração de 
Resíduos 

Domiciliares 
(t/dia) 

Estimativa 
da 

Geração 
de 

Resíduos 
Secos 
(t/dia) 

Meta de 
Reciclagem 

de 
Resíduos 
Secos (%) 

Meta de 
Reciclagem 
de Resíduos 
Secos (t/dia) 

Estimativa da 
Geração de 
Resíduos 
Orgânicos 

(t/dia) 

Meta de 
Reciclagem 
de Resíduos 
Orgânicos 

(%) 

Meta de 
Reciclagem 

de 
Resíduos 
Orgânicos 

(t/dia) 

Disposição 
Final (t/dia) 

2015 229266 1.08 247.6 91.1 0.0 0.0 147.0 0.0 0.0 247.6 

2016 232446 1.08 251.0 92.4 0.0 0.0 149.0 0.0 0.0 251.0 

2017 235670 1.08 254.5 93.7 5.0 4.7 151.1 5.0 7.6 244.8 

2018 238939 1.08 258.1 95.0 10.0 9.5 153.2 5.0 7.7 243.6 

2019 242253 1.08 261.6 96.3 15.0 14.4 155.3 5.0 7.8 242.2 

2020 245614 1.08 265.3 97.6 20.0 19.5 157.4 5.0 7.9 240.7 

2021 249020 1.08 268.9 99.0 25.0 24.7 159.6 5.0 8.0 239.2 

2022 252474 1.08 272.7 100.3 30.0 30.1 161.8 10.0 16.2 232.6 

2023 255977 1.08 276.5 101.7 35.0 35.6 164.1 10.0 16.4 230.8 

2024 259527 1.08 280.3 103.1 40.0 41.3 166.4 10.0 16.6 229.0 

2025 263127 1.08 284.2 104.6 45.0 47.1 168.7 10.0 16.9 227.1 

2026 266777 1.08 288.1 106.0 50.0 53.0 171.0 10.0 17.1 225.1 

2027 270477 1.08 292.1 107.5 55.0 59.1 173.4 20.0 34.7 213.0 

2028 274229 1.08 296.2 109.0 60.0 65.4 175.8 20.0 35.2 210.8 

2029 278033 1.08 300.3 110.5 65.0 71.8 178.2 20.0 35.6 208.4 

2030 281889 1.08 304.4 112.0 70.0 78.4 180.7 20.0 36.1 206.0 

2031 285799 1.08 308.7 113.6 75.0 85.2 183.2 20.0 36.6 203.5 

2032 289764 1.08 312.9 115.2 80.0 92.1 185.7 20.0 37.1 200.8 

2033 293783 1.08 317.3 116.8 85.0 99.2 188.3 20.0 37.7 198.0 

2034 297858 1.08 321.7 118.4 90.0 106.5 190.9 20.0 38.2 195.1 

2035 301989 1.08 326.1 120.0 90.0 108.0 193.6 20.0 38.7 198.1 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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O Gráfico 7 e 8 facilitam a visualização das projeções dos resíduos 

considerando as metas de reciclagem e o destino dado aos resíduos sólidos 

domiciliares de Arapiraca. 

Gráfico 7. Projeção das metas de reciclagem (%) 

 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

Gráfico 8. Projeção das metas de reciclagem e disposição final 

 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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A análise mostra que considerando as metas de reciclagem propostas, 

tem-se no final do período de planejamento uma redução significativa de 

resíduos enviados para o aterro sanitário. 

9.2.3 Projeção do Volume de Resíduos Domiciliares a serem Aterrados 

Baseado na projeção de resíduos domiciliares foi realizada projeção do 

volume a ser disposto no aterro sanitário para os próximos 20 anos. Para isso, 

foram feitas uma estimativa sem considerar as metas de reciclagem e outra 

considerando as metas propostas anteriormente. 

Para as projeções, foram admitidos que o peso específico dos resíduos a 

ser aterrado um valor igual a 0,7 t/m³ e o volume de material de cobertura 

requerido seja de 20% do volume a ser aterrado. Encontram-se na Tabela 33 os 

valores para as respectivas projeções. 
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Tabela 33. Projeção dos resíduos destinados, sem metas e com metas de reciclagem 

Ano 

Previsão de 
Resíduos 

Aterrados sem 
Reciclagem 

(t/dia) 

Volume 
de 

Resíduos 
Aterrados 
Previstos 
(m³/mês) 

Volume 
Material 

de 
Cobertura 
(m³/dia) 

Volume 
Material 

de 
Cobertura 

+ 
Resíduos 
(m³/dia) 

Volume 
Material 

de 
Cobertura 

+ 
Resíduos 
(m³/ano) 

Volume 
Total 

Acumulado 
(m³) 

Previsão de 
Resíduos 

Aterrados com 
Reciclagem 

(t/dia) 

Volume 
de 

Resíduos 
Aterrados 
Previstos 
(m³/dia) 

Volume 
Material 

de 
Cobertura 
(m³/dia) 

Volume 
Material 

de 
Cobertura 

+ 
Resíduos 
(m³/dia) 

Volume 
Material 

de 
Cobertura 

+ 
Resíduos 
(m³/ano) 

Volume 
Total 

Acumulado 
(m³) 

Sem considerar as metas de reciclagem Considerando as metas de reciclagem 

0 247.61 354 71 424 154,931 154,931 163.4 233.5 46.7 280.2 102,270 102,270 
1 251.04 359 72 430 157,080 312,011 165.7 236.7 47.3 284.1 103,689 205,959 

2 254.52 364 73 436 159,259 471,271 168.0 240.0 48.0 288.0 105,127 311,086 

3 258.05 369 74 442 161,468 632,739 170.3 243.3 48.7 292.0 106,585 417,671 

4 261.63 374 75 449 163,708 796,446 172.7 246.7 49.3 296.1 108,064 525,734 

5 265.26 379 76 455 165,979 962,425 175.1 250.1 50.0 300.2 109,562 635,297 

6 268.94 384 77 461 168,281 1,130,706 177.5 253.6 50.7 304.3 111,082 746,379 

7 272.67 390 78 467 170,615 1,301,321 180.0 257.1 51.4 308.6 112,623 859,002 

8 276.45 395 79 474 172,982 1,474,303 182.5 260.7 52.1 312.8 114,185 973,187 

9 280.29 400 80 480 175,381 1,649,684 185.0 264.3 52.9 317.2 115,769 1,088,956 

10 284.18 406 81 487 177,814 1,827,497 187.6 268.0 53.6 321.6 117,375 1,206,331 

11 288.12 412 82 494 180,280 2,007,777 190.2 271.7 54.3 326.0 119,003 1,325,334 

12 292.12 417 83 501 182,781 2,190,558 192.8 275.5 55.1 330.6 120,654 1,445,987 

13 296.17 423 85 508 185,316 2,375,874 195.5 279.3 55.9 335.1 122,327 1,568,315 

14 300.28 429 86 515 187,887 2,563,761 198.2 283.2 56.6 339.8 124,024 1,692,339 

15 304.44 435 87 522 190,493 2,754,254 201.0 287.1 57.4 344.5 125,744 1,818,083 
16 308.66 441 88 529 193,135 2,947,389 203.7 291.1 58.2 349.3 127,488 1,945,571 
17 312.94 447 89 536 195,814 3,143,203 206.6 295.1 59.0 354.1 129,257 2,074,828 
18 317.29 453 91 544 198,530 3,341,733 209.4 299.2 59.8 359.0 131,050 2,205,878 
19 321.69 460 92 551 201,284 3,543,016 212.3 303.4 60.7 364.0 132,867 2,338,745 
20 326.15 466 93 559 204,076 3,747,092 215.3 307.6 61.5 369.1 134,710 2,473,456 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB
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Para melhor visualizar o impacto positivo gerado pela reciclagem foi 

gerado um gráfico com as projeções do volume total acumulado com e sem 

reciclagem. 

Gráfico 9. Projeções dos volumes, sem reciclagem e com reciclagem 

 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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 Prospectivas Técnicas 

9.3.1 Reciclagem 

9.3.1.1 Usina de Triagem e Compostagem 

A proposta ambientalmente correta de destinação final dos resíduos 

domiciliares engloba a triagem e beneficiamento dos resíduos secos e 

reciclagem dos resíduos orgânicos, a partir de metas progressivas de 

reciclagem. Com o objetivo de facilitar o alcance das metas de reciclagem, 

sugere-se que sejam implantadas Usinas de Triagem e Compostagem em 

Arapiraca. 

Em vista às dificuldades associadas ao manejo dos resíduos orgânicos, 

considerando as metas de reciclagem propostas, pode-se realizar no curto e 

médio prazo a reciclagem de resíduos. 

Como proposta, sugere-se que a coleta domiciliar ocorra conforme rota 

pré-determinada e que estabeleça dias distintos para a coleta convencional e 

seletiva, visando melhoria na qualidade do material coletado a ser reciclado. Vale 

ressaltar que deverão ocorrer campanhas continuadas informativas e ambientais 

com relação à coleta seletiva e reciclagem para sensibilização e conscientização 

da população. 

Desse modo, o modelo proposto para a Usina de Triagem deverá ter a 

seguinte configuração: 

 Descarregamento dos resíduos na moega de entrada da Unidade; 

 Separação de acordo com o tipo de material; 

 Acondicionamento do material reciclado; 

 Pesagem do material a ser comercializado; 

 Acondicionamento temporário dos rejeitos para seguirem para o aterro 

sanitário. 

Em relação à meta de reciclagem de resíduos orgânicos, sugere-se que 

inicialmente seja adotado um processo de compostagem simplificado, por este 

tipo de sistema apresentar baixo custo de implantação e operação. Isto porque 
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para quantidades de até 100 t/dia de resíduos a serem compostados recomenda-

se o uso do método tradicional de compostagem. (Ministério do Meio Ambiente 

– Manual para Implantação de Compostagem e Coleta Seletiva no Âmbito de 

Consórcios Públicos, Brasília, 2010). 

O referido processo é realizado em pátios onde o material a ser 

compostado é disposto pilhas chamadas leiras. O tempo para que o processo de 

Compostagem se realize de forma natural pode variar de três a quatro meses. 

O produto final do processo de compostagem poderá ser utilizado como 

adubo. 

9.3.1.2 Associação e/ou Cooperativas de Catadores 

Arapiraca já possui uma associação de catadores, a ASCARA, esta 

iniciativa deve ter mais apoio e incentivo da Administração Municipal, dessa 

forma, estes deverão ter prioridades no gerenciamento dos materiais recicláveis 

presentes nos resíduos domiciliares. 

Baseado no Art. 42 da Lei 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos 

Sólidos), a Administração Municipal deverá fornecer a infraestrutura física e 

aquisição de equipamentos para as associações/cooperativas formadas por 

pessoas físicas de baixa renda. Desse modo, as associações/cooperativas que 

vierem a existir deverão estar de acordo com as especificações mínimas 

contidas na Tabela 34. 

Tabela 34. Aspectos necessários para implantação de Cooperativa de Reciclagem 

Infraestrutura Mão-de-obra Documentação legal 

Galpão para 
recebimento dos 

materiais recicláveis; 
Equipamentos como 
balanças, prensas e 

carrinhos. 

De modo geral, os cooperados não 
têm vínculo empregatício com a 
cooperativa. Os cooperados são, 

portanto, trabalhadores autônomos, 
que recebem de acordo com a 

quantidade de material coletada ou 
em razão da receita obtida pela 
cooperativa, rateada em partes 

iguais entre seus membros. 

Elaboração de um estatuto que 
contenha todas as normas de 
administração que vão reger a 

cooperativa; Quantidade mínima de 
cooperados: 20 pessoas. Inscrição 

da entidade junto à Prefeitura. 
Finalmente, as cooperativas 

também são tributadas, pagando 
ICMS e IPTU. 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

Nesse caso, caberá ainda à Administração Municipal aprovar os 

instrumentos legais que devem reger a coleta seletiva do município. 
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Observou-se no diagnóstico que a ASCARA possui infraestrutura e apoio 

da Administração Municipal, entretanto faz-se necessário um maior investimento 

em equipamentos e conscientizar os catadores que ainda vivem no lixão a 

participar da associação haja vista que o lixão será desativado em pouco tempo. 

9.3.1.3 Pontos de Apoio ao Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos 

Resíduos Sólidos 

A garantia da qualidade e cobertura dos serviços de limpeza e manejo dos 

resíduos sólidos municipal depende diretamente da capacidade de atuação da 

administração pública. 

A falta de regularidade na coleta ou maior frequência nas coletas geram 

grandes impactos ambientais e sociais, como também visto em Arapiraca. A 

irregularidade do serviço atual, e o mau uso pela população, ocasiona acúmulo 

de resíduos domiciliares pelas ruas em detrimento da irregularidade ou ausência 

na coleta (principalmente nos Setores Rurais), deposição de resíduos da 

construção civil e de podas dispostos em terrenos vagos ou usados para 

aterramento. 

Visando encontrar alternativas afim de evitar a recorrência destas 

atividades que influem diretamente na qualidade dos serviços de limpeza urbana 

serão estabelecidos critérios para a implantação e operação de pontos de apoio 

ao sistema de limpeza urbana municipal, bem como o apoio às equipes 

envolvidas e melhorias às campanhas informativas, a seguir apresentados. 

9.3.1.3.1  Ecopontos 

A deposição de resíduos volumosos, resíduos de construção civil, de 

podas e os inservíveis como móveis velhos, equipamentos domésticos 

inutilizados comumente são dispostos em locais inadequados no município de 

Arapiraca. 

Estas ações remetem à inobservância das normas contidas na Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/2010); na Resolução do 

CONAMA nº 307/2002 e na Lei Federal de Crimes Ambientais (9.605/1998), 

desconhecidas dos geradores de resíduos. 
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O problema se agrava à medida que nenhuma ação preventiva ou 

corretiva é realizada, pois prática criou pontos certos para descarte dos resíduos 

e mesmo após a limpeza pública retirar todo o material acumulado, o local volta 

a ser utilizado para o mesmo fim. Em certos casos, a falta de uma resposta rápida 

e efetiva faz com que esta prática evolua para deposição de resíduos de 

qualquer tipo (orgânicos, perigosos etc.) tornando-se um risco para a saúde 

pública. 

Nesse sentido, como prevenção e correção dos problemas da disposição 

inadequada, são sugeridos neste Plano estações de coleta denominadas aqui 

de ecopontos, como demonstra a figura a seguir. Trata-se de postos de entrega 

dos resíduos de grande volume, de construção civil, eletrônicos, pneumáticos, 

de podas etc., exceto material orgânico, tóxico e de industrias. 

Os ecopontos estão detalhadamente caracterizados na NBR 15.112/2004 

(ABNT) - “Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos – Áreas de 

Transbordo e Triagem – Diretrizes para Projeto, Implantação e Operação”. 

Figura 10. Modelo de um ecoponto 

 
Fonte. Ministério do Meio Ambiente, Cartilha – Planos de Gestão de Resíduos Sólidos: 
Manual de Orientação 

A estratégia para a implantação de um ecoponto tem a proposta de 

colaborar na coleta seletiva, podendo ser operado por funcionários da Prefeitura 

ou, preferencialmente, por catadores associados à uma cooperativa de 

reciclagem, o que reduziria os custos de coleta e favoreceria a logística. 
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A implantação de um ecoponto exige prévio planejamento, identificando 

as áreas de transbordo mais acessadas pela população, além de ser necessária 

a quantificação do volume de resíduos gerados, no que influenciaria na 

infraestrutura do local. 

Para a implantação de um ecoponto, alguns critérios e aspectos técnicos 

devem ser observados, de acordo com a NBR 15.112/2004 (ABNT), tais como: 

 A área deve receber isolamento e cercas a fim de controlar a entrada e 

saída de pessoas e impedir o acesso por animais; 

 Sinalização adequada; 

 Equipar operadores com protetores individuais, executar os programas de 

segurança contra incêndio, além dos programas de controle ambiental; 

 Adotar eficiente sistema de drenagem e respeitar o método construtivo 

indicado na norma vigente. 

A quantificação mensal e acumulada de cada tipo de resíduo recebido e 

a quantidade e destinação dos resíduos triados são importantes condicionantes 

para operação e funcionamento apresentadas para um ecoponto pela NBR 

15.112/04 (ABNT). Baseado nisto, destacam-se as seguintes diretrizes de 

operação citadas pela referida Norma:  

 Restrição de recebimento de cargas de resíduos da construção civil 

constituídas predominantemente por resíduos de classe D; 

 Triagem, classificação e acondicionamento em locais diferenciados de 

todo o resíduo recebido; destinação adequada dos rejeitos; 

 Evitar o acúmulo de material não triado; 

 Resíduos volumosos devem ter como destino a reutilização, reciclagem, 

armazenamento ou disposição final. 

Os critérios e fatores que aumentam a eficiência dos ecopontos não se 

limitam aos supracitados, podem ser descritos ainda, o incentivo à entrega 

voluntária dos resíduos pelos geradores; promoção da participação de 

instituições locais, tais como escolas e associações de moradores, contribuindo 

com a educação ambiental. 
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De modo complementar, os ecopontos poderão receber a coleta seletiva 

já executada pela população através de contêineres instalados em pontos 

estratégicos no município. Os recipientes deverão ser sinalizados de acordo com 

o tipo de resíduo que receberá e ainda utilizando-se cores na sua identificação, 

como apresentado na tabela abaixo, em obediência à Resolução CONAMA 

275/2001. 

Tabela 35. Padrão de cores para identificação de recipientes para descarte seletivo de 
resíduos 

COR TIPO DO RESÍDUO 

Azul Papel/papelão 

Vermelho Plástico 

Verde Vidro 

Amarelo Metal 

Preto Madeira 

Laranja Resíduos perigosos 

Fonte. Resolução CONAMA 275/2001 

A efetiva utilidade desses recipientes, leva em consideração o volume de 

resíduos que serão gerados nas suas proximidades. Além disso, a sua 

disposição deve estar ao abrigo de chuvas. 

Certamente tais recipientes serão grandes auxílios na coleta seletiva e na 

educação ambiental, principalmente quando dispostos em escolas e demais 

instituições de ensino. 

Figura 11. Modelos de recipientes para coleta seletiva devidamente identificado 
conforme a CONAMA 275/2001 

 

9.3.1.3.2 Aterro de Inertes 

O gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil fica a critério do 

município, podendo geralmente ser realizado através de dois modos: 
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 Administração Municipal assume a responsabilidade sobre a 

gestão dos resíduos, prevendo a definição de uma ou mais áreas 

para o transbordo, triagem, tratamento e destinação adequada. 

Além disso, são áreas que requer definição de projeto, licença 

ambiental e em sua fase de operação, sua manutenção e controle; 

 Terceirização da gestão dos resíduos por empresa licenciada. 

Vale ressaltar que a responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos 

da construção civil é do gerador, no entanto se a Administração Municipal 

executa a atividade ela tem o dever de destinar e dispor destes resíduos de 

maneira adequada, conforme legislação vigente. Caso o município opte por não 

executar esta atividade, deverá ser desvinculada as campanhas de coleta de 

galhos e entulhos, devendo ser realizada campanha de divulgação sobre a 

responsabilidade a respeito do manejo dos mesmos. 

Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC 

instrumentam a gestão dos resíduos desses fins. Nesse caso, o gerador deve 

garantir o manejo adequado desses materiais desde a sua geração nas obras 

até o seu destino final adequado responsabilizando-se pelo seu ciclo de vida. 

A Resolução CONAMA nº 307/2002 estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, orientando as 

ações para minimizar os impactos ambientais. Menciona ainda que os resíduos 

da construção civil não podem ser dispostos em aterros de resíduos urbanos, 

em áreas conhecidas como “bota fora”, em encostas, corpos d’água, lotes vagos 

e em outras áreas protegidas por Lei. Assim, o gerenciamento deste tipo de 

resíduo deverá ser realizado de forma específica a partir da adoção de medidas 

de controles operacionais e ambientais sustentáveis. 

A destinação adequada para cada tipo de resíduo originado de ações da 

construção civil e atividades relacionadas varia de acordo com a classificação 

desses materiais em função de sua periculosidade e capacidade de ser 

reciclada. Essa classificação encontra-se exposta na Tabela 36. 
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Tabela 36. Classes dos resíduos da construção civil 

CLASSE DESCRIÇÃO EXEMPLOS 

A 
Resíduos reutilizáveis 
ou recicláveis como 

agregados 

Resíduos de construção, demolição, reformas e reparos 
de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, 

inclusive solos provenientes de terraplanagem 

Resíduos de construção, demolição, reformas e reparos 
de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, 

telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 
concreto 

Resíduos de processo de fabricação e/ou demolição de 
peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meio 

fio etc.) produzidas nos canteiros de obras 

B 
Resíduos recicláveis 

para outras 
destinações 

Plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e 
outros 

C 

Resíduos para os 
quais não foram 
desenvolvidas 
tecnologias ou 

aplicações 
economicamente 

viáveis que permitam 
a sua reciclagem e 

recuperação 

Produtos oriundos do gesso 

D 
Resíduos perigosos 

oriundos do processo 
de construção 

Tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles 
contaminados oriundos de demolições, reformas e 

reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e 
outros, bem como telhas e demais objetos e materiais 
que contenham amianto ou outros produtos nocivos à 

saúde. 

Fonte. Adaptado de Resoluções CONAMA nº 307/2002, art. 3º; e nº 348/2004, atr. 1º 

Ainda de acordo com a Resolução CONAMA Nº 307/02, foi criada a 

Tabela abaixo, onde tem-se a destinação final dos resíduos da construção civil 

baseada nas classes supracitadas. 

Tabela 37. Destinação final dos resíduos da construção civil 

CLASSE DESTINAÇÃO FINAL 

A 
Deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados 

a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a 
permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

B 
Deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 

armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização 
ou reciclagem futura 

C 
Deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as 

normas técnicas específicas. 
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D 
Deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas. 

Fonte. Adaptado de Resoluções CONAMA nº 307/2002, art. 3º; e nº 348/2004, atr. 1º 

Com relação aos aterros de resíduos de Classe A e outros resíduos 

denominados como inertes, a Norma NBR nº 15.113/04 da ABNT, intitulada 

“Resíduos Sólidos da construção civil e resíduos inertes – Aterros – Diretrizes 

para Projeto, implantação e Operação”. Segundo essa NBR, o local utilizado 

para a implantação de aterros de resíduos da construção civil classe A e resíduos 

inertes deve ser tal que: 

a) o impacto ambiental a ser causado pela instalação do aterro seja 

minimizado;  

b) a aceitação da instalação pela população seja maximizada; 

c) esteja de acordo com a legislação de uso do solo e com a legislação 

ambiental. 

Os locais devem ser avaliados quanto à adequabilidade ao recebimento 

desses resíduos, observando aspectos mínimos como: geologia e tipos de solos 

existentes; hidrologia; passivo ambiental; vegetação; vias de acesso; área e 

volume disponíveis e vida útil; distância de núcleos populacionais. Devem ainda 

prever áreas que possam receber isolamento e que garantam condições de 

infraestrutura de acesso, monitoramento, drenagem, etc. 

Visto a problemática da eliminação, tratamento e destinação dos resíduos 

da construção civil, deve-se sempre optar primeiramente pela reutilização e 

reciclagem dos resíduos. 

A Norma NBR nº 15.114/04 da ABNT, intitulada “Resíduos Sólidos da 

Construção Civil – Áreas de Reciclagem – Diretrizes para Projeto, Implantação 

e Operação”, oferece critérios e diretrizes para áreas de reciclagem de resíduos 

inertes e da construção civil. Para essas áreas, os critérios mínimos 

mencionados acima são também recomendados, observando-se que devem ser 

avaliados os aspectos principalmente ligados à hidrologia, vegetação e vias de 

acesso. 



 

98 
PMSB Arapiraca/AL – Prognóstico e Alternativas para a Universalização, Condicionantes, Diretrizes, 

Objetivos e Metas – Setembro de 2015 
www.pmsbarapiraca.com.br 

As ações de reinserção dos materiais reutilizáveis ou recicláveis no 

processo produtivo são incentivadas pela Resolução CONAMA nº 307/02, Inciso 

V. Segundo a mesma, os materiais reciclados podem ser empregados 

novamente no ciclo produtivo da construção civil tal como agregado para novas 

peças, materiais cimentícios, blocos de concreto estrutural, produção de tijolos 

de concreto, blocos de pavimentação, brita reciclada e como agregado utilizado 

na pavimentação. 

Vale ressaltar que as áreas ligadas ao beneficiamento e disposição de 

resíduos da construção civil necessitam proceder com o adequado licenciamento 

ambiental junto ao órgão competente, referente à sua localização, implantação 

e operação, constante na Resolução CONAMA 307/02, Art. 6º, Inciso III. Com 

relação ao Inciso IV da mesma, deve-se considerar a proibição de destinação 

desses tipos de materiais em áreas não licenciadas. 

O processo de licenciamento ambiental desses empreendimentos quando 

são de grande porte e influenciam dois ou mais municípios em função dos 

impactos ambientais que possam causar são licenciados pelo órgão ambiental 

estadual. Quando de pequeno porte, o licenciamento pode ser realizado pelo 

próprio município. 

Os estudos ambientais e documentos necessários são definidos em 

função do porte desses aterros e unidades, considerando a quantidade de 

resíduos diários projetada para o local (em toneladas). 

O licenciamento ambiental dessas áreas deverão constituir planos 

diversos, tais como: Planos de Controle e Monitoramento, Planos de Inspeção e 

Manutenção, Planos de Encerramento das Atividades e Uso Futuro da Área. 

Deverão ter ainda controle de emissões de poluentes atmosféricos 

(particulados), vibrações e ruídos. 
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9.3.1.4 Procedimentos Operacionais e Especificações Mínimas para o 

Manejo dos Resíduos Sólidos 

Os serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

urbanos necessitam da utilização de diversos procedimentos operacionais e 

especificações técnicas mínimas de modo a garantir:  

 A prestação eficiente do serviço, com regularidade e integralidade; 

 A qualidade da prestação do serviço;  

 A saúde e a segurança dos trabalhadores envolvidos; 

 A manutenção das condições de salubridade e higiene dos espaços 

públicos; 

 A eficiência a sustentabilidade dos serviços;  

 A adoção de medidas que visem à redução, reutilização e reciclagem 

dos resíduos. 

O manejo e a realização de serviços nessa área do saneamento básico 

são norteados por diversas normas técnicas e diretrizes. Nas Tabelas a seguir 

estão apresentados de forma resumida os procedimentos e as especificações 

mínimas a serem adotados pelos serviços de manejo de resíduos e limpeza 

municipal. 

Tabela 38. Procedimentos e Especificações para o Manejo dos Resíduos Sólidos 
Domiciliares e Comerciais 

RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS (CARACTERISTICAS SIMILARES) 

ETAPA PROCEDIMENTO DESCRIÇÃO/ASPECTOS 
RESPONSÁVEL/

ATUAÇÃO 

Acondicio
namento 

Preparar os resíduos de 
acordo com a sua origem 
para a coleta e transporte. 

O correto 
acondicionamento evita 

Acidentes, Proliferação de 
Vetores; Minimiza 
impactos visuais e 

olfativos; Facilita a coleta. 

Sacos de lixo classificados 
pela norma NBR 9191 

ABNT 1999 que 
estabelece: dimensões, 
capacidade volumétrica, 

resistência ao 
levantamento e a queda, 
resistência a perfuração 

estática, a estanqueidade 
de líquidos acumulados no 

fundo e a não 
transparência. 

Etapa de 
acondicionament

o 
responsabilidade 

do gerador. A 
administração 
Municipal deve 

exercer função de 
regulação, 
educação e 
fiscalização. 

Coleta 
Domiciliar 

Coleta Convencional: não 
há a separação dos 

resíduos na fonte; e Coleta 
Seletiva: há separação dos 

NBR 12980 ABNT 1993 
Coleta Convencional: 

Caminhão Coletor 
Compactador Coleta 

Administração 
Municipal e 

operadora do 
serviço. 
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resíduos na fonte, por 
exemplo, resíduos secos, 

orgânicos e rejeitos. 

Seletiva: Caminhão com 
carroceria fechada e 

metálica 

Roteiros 
de Coleta 

São os percursos 
percorridos pelos veículos 
coletores para transporte 
dos resíduos as demais 
unidades do sistema; 
Método amplamente 
usado: Heurístico; 

O veículo coletor deve 
esgotar sua capacidade de 
carga no percurso ante de 

se dirigir ao local de 
tratamento ou disposição 

final. 

Administração 
Municipal e 

operadora do 
serviço; 

Destinaçã
o Final 

Reciclagem dos Resíduos 
Secos e Reciclagem dos 

Resíduos Orgânicos 

Triagem dos resíduos 
secos, prensagem e 
enfardamento para 

comercialização para 
indústrias de reciclagem 
dos distintos materiais ( 
Papel, plástico, metal). 
Reciclagem da parcela 

orgânica através da 
compostagem. 

Administração 
Municipal, 

Associações e/ou 
Cooperativas de 

Catadores, 
empresas 

terceirizadas 

Disposiçã
o Final 

É a deposição dos rejeitos 
em local apropriado 

ambientalmente falando. 

Os critérios de seleção das 
áreas de disposição final 

devem levar em conta 
aspectos técnicos e legais; 
econômico-financeiros e os 

políticos setoriais; 

Administração 
Municipal e/ou 

empresa 
particular. 

  

Tabela 39. Procedimentos e Especificações para Manejo dos Resíduos Sólidos dos 
Serviços Públicos 

RESÍDUOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

ETAPA 
PROCEDIMENT

O 
DESCRIÇÃO/ASPECTOS 

RESPONSÁVEL/
ATUAÇÃO 

Varrição 

Ato de varrer de 
forma manual ou 

mecânica as 
vias, sarjetas, 

escadarias 
túneis, 

logradouros 
públicos. (NBR 

12.980/93 – 
ABNT) 

Deve ser ofertada nas regiões mais 
populosas, diária ou alternadamente; 

Deve-se prever minimamente: 
vassouras, pá, carrinho, sacos 

plásticos, equipamentos de proteção 
do trabalhador (luvas, chapéu ou 

boné, calças, sapato fechado, 
protetor solar, etc.); Um parâmetro a 
ser adotado por ser o de 500 m para 

cada hora de trabalho de varrição 
manual 

Administração 
Municipal 

Capina e 
raspagem 

Remoção de 
areia e terra das 
vias e sarjetas e 
de mato e ervas 

daninha que 
crescem nesses 
locais; Objetivo: 
reestabelecer 
condições de 

drenagem pluvial 
e evitar mal 

Adota o uso de enxadas, pás e 
raspadores. O acabamento se dá 

com vassouras 

Administração 
Municipal 
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aspecto das vias, 
prezar pela 

limpeza 

 
Roçada 
Limpeza 
de locais 
de feiras 

livres 

 
Remoção do 
capim e mato 

mais 
desenvolvidos 

Como o nome já 
diz, manutenção 
das condições 

dos locais após a 
ocorrência de 
feiras livres 

 
Adota o uso de foices, roçadeiras, 

serras, alfanjes; Deve-se priorizar a 
segurança do trabalhador no 

manuseio desses equipamentos 
Objetiva impedir de detritos de 

espalhem, controlar odores, liberar o 
local para outras atividades e transito 
de pessoas; Recomenda-se colocar 
caçambas moveis. A maior parte dos 
resíduos gerados nesses locais deve 
ser encaminhada para compostagem 

 
Administração 

Municipal 
Administração 

Municipal 
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Tabela 40. Procedimentos e Especificações para o Manejo de Resíduos de Saúde 

GRUPO SIMBOLOGIA ARMAZENAMENTO COLETA/TRANSPORTE TRATAMENTO DISPOSIÇÃO FINAL 

A (infectante) 

 

Para resíduos infectantes ou para totalidade dos 
resíduos gerados, serão utilizados sacos 
plásticos de cor branco leitoso, resistente, 

impermeável e utilizando-se saco duplo para 
resíduos pesados e úmidos. Preenchimento 2/3 

de sua capacidade 

Empresa especializada 
Micro-ondas 

Autoclavagem 
Incineração 

Aterro Sanitário 
Classe I 

B (químico) 

 

Os químicos devem estar em recipientes de 
material lavável, resistente à punctura, ruptura e 

vazamento, com tampa. É indispensável 
rotulagem contendo: nome, simbologia (inclusive 

a de risco), volume e data. Preenchimento 2/3 
de sua capacidade 

Empresa especializada 
Incineração 

Recuperação 
Aterro Sanitário 

Classe I 

C (radioativos) 

 

Os radioativos devem estar em recipientes 
resistentes especiais blindados com tampa e 

deve ser lacrado. Devem estar isolados. É 
indispensável rotulagem contendo: nome, 

simbologia (inclusive a de risco), volume e data 
de decaimento. Preenchimento 2/3 de sua 

capacidade 

Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (CNEN) 

Armazenamento 

D (comuns e 
recicláveis) 

 

Para os resíduos não infectantes, os recicláveis 
e comuns, poderão ser utilizados sacos plásticos 
das cores verde, vermelha, amarela, azul e preta 

para os comuns. Preenchimento 2/3 de sua 
capacidade 

Serviço Público Compostagem 

Aterro Sanitário 
Classe II (Adm. Municipal 

Empresa Terceirizada) 

Reciclagem 

Recuperação 

Compactação 

E 
(perfurocortante) 

 

Para os materiais perfuro cortantes, se utiliza um 
recipiente rígido, resistente à punctura e 

revestido com um saco plástico por dentro. 
Preenchimento 2/3 de sua capacidade 

Empresa especializada Autoclavagem 
Aterro Sanitário 

Classe I 
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Tabela 41. Outras Especificações para Resíduos da Construção Civil 

RESÍDUOS DESCRIÇÃO DISPOSIÇÃO FINAL 

A 

Resíduos recicláveis ou 
reutilizáveis como agregados, 

tijolos, placas, telhas, revestimento, 
etc 

Destinados a áreas de aterro de 
resíduos da construção civil sendo 
dispostos de modo a permitir sua 

utilização futura ou reciclagem 

B 

Resíduos passíveis de reciclagem 
e reutilização para outros fins tais 
como plásticos, papel, papelão, 

metais, vidros, madeiras, etc 

Processos tradicionais de 
reciclagem e reutilização 

C 

Resíduos para os quais não foram 
desenvolvidos processos ou 
tecnologias economicamente 
aplicáveis de reciclagem ou 

reaproveitamento, tais como os 
produtos de gesso 

Devem ser armazenados, 
transportados e destinados 

conforme as normas técnicas 
específicas 

D 

São os resíduos perigosos 
originados do processo de 

construção civil tais como óleos, 
tintas, solventes, etc 

Devem ser armazenados, 
transportados e destinados 

conforme as normas técnicas 
específicas 

 

Tabela 42. Indicação de Tratamento e Disposição Final segundo o Tipo de Resíduo 

TIPO TRATAMENTO DISPOSIÇÃO FINAL 

Resíduo Sólido Domiciliar 
Coleta seletiva; 

Reciclagem; 
Compostagem; 

Aterro Sanitário 

Resíduo Sólido Comercial 
Reaproveitamento; 

Compostagem; 
Aterro Sanitário 

Resíduo Sólido Domiciliar Especial 
– Entulhos 

Reaproveitamento; 
Reciclagem 

Aterro de Inertes 

Resíduo Sólido Industrial 

Reciclagem; 
Reaproveitamento; 

Compostagem; 
Incineração; 

Aterro Industrial; 
Co-processamento 

Resíduo Sólido de Serviços da 
Saúde 

Autoclave; 

Aterro Sanitário Classe II A Micro-ondas; 

Incineração; 
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10 Cenários para Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbana 

O município de Arapiraca enfrenta um sério problemas, assim como os 

demais municípios que não possuem sistema de esgotamento sanitário, o 

lançamento irregular de efluentes sanitários nos sistemas de drenagem de águas 

pluviais.  

Além dessa problemática, o sistema de drenagem, que já não suporta o 

rápido crescimento urbano, também sofre com a grande quantidade de resíduos 

sólidos jogados nas ruas. 

O Município possui em sua Zona Urbana e em alguns maiores povoados 

rurais sistema de drenagem, entretanto o mesmo sofre com os problemas acima 

citados. 

Para a Drenagem e Manejo de Águas Pluviais foram analisados três 

cenários e selecionado um para referência na elaboração e execução do PMSB. 

Ainda foram estabelecidas metas para acompanhamento das atividades 

com objetivo de universalizar o atendimento à população com um serviço de 

qualidade. Os cenários analisados foram: 

Cenário Ideal 

Neste cenário, considerado ideal, deverá apontar o futuro sem prazos, 

sem restrições tecnológicas ou de cooperação, ou ainda, sem limitações de 

recursos materiais e financeiros. Neste cenário têm-se: 

 Atendimento dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA n° 

357/2005 para todos os cursos d’água do município, com base em suas 

respectivas classes de enquadramento e usos preponderantes, através 

de programas e ações que eliminem ligações clandestinas de esgoto, 

recupere a mata ciliar e que evitem o lançamento de resíduos sólidos; 

 A universalização do sistema de drenagem urbana, com estruturas de 

sistemas de drenagem implantados e operados de forma adequada em 

todas as vias urbanas pavimentadas do município, a partir do Ano 1 até o 
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fim de período de planejamento. A bacia hidrográfica é levada em 

consideração no planejamento urbano e nos projetos; 

 Sistemas de micro e macrodrenagem funcionando com eficiência, com 

apoio de programas e projetos de manutenção preventiva e corretiva do 

sistema, de parcelamento dos solo e de preservação de áreas 

permanentes a partir do Ano 1 do PMSB até o final do período de 

planejamento; 

 Os fundos de vale que estão ligados à rede de drenagem natural do 

município têm manutenções e limpezas realizadas de forma programada 

e permanentes, anualmente ou a cada seis meses, desde o Ano 1 de 

planejamento. Há servidores públicos designados para essas atividades 

ou há contratação permanente de empresa especializada. 

Cenário Factível 

A partir das tendências de desenvolvimento do passado recente, 

considera-se para o futuro as principais variáveis associadas à capacidade de 

modernização. Nesse quadro tem-se a disponibilidade de recursos tecnológicos 

e financeiros para atendimento de uma situação real, certamente melhor que o 

improvável, porém não o ideal. 

Este cenário propõe que o município amplie seus índices atuais a partir 

de projetos, programas e ações que estejam próximos da realidade do município 

e viabilize as melhorias necessárias no sistema de drenagem. 

Prevê-se que o sistema seja implantado em toda a área urbana, 

atendendo a toda população, atendendo a todas as legislações ambientais e 

normativas vigentes, priorizando a manutenção da qualidade de vida e 

prevenindo danos ambientais e socioeconômicos. Assim:  

 No Ano 1 verifica-se todo o cenário existente no município, de modo que 

cursos de água com qualidade verificada têm projetos e ações de 

manutenção de seu padrão segundo enquadramento e os que não estão 

em conformidade, se atenham às ações de revitalização de suas 

características até o padrão exigido pela CONAMA 357/05, com base em 

suas respectivas classes; 
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 Os lançamentos indevidos de esgotos domésticos in natura na rede 

pluvial e nos cursos de água são eliminados totalmente até o Ano 20 de 

planejamento; 

 O atendimento do sistema será obtido gradativamente acompanhando o 

crescimento populacional e da parcela urbanizada do município; 

 Os sistemas de microdrenagem implantados funcionam adequadamente; 

a bacia hidrográfica é a unidade de planejamento para definição de 

parâmetros de projeto. Os problemas locais existentes são resolvidos 

gradativamente até atingir percentuais baixos em relação a todo o sistema 

existente; 

 Há manutenções preventivas e corretivas realizadas de forma planejada 

e permanente. Há servidores públicos designados para essas atividades 

ou há contratação permanente de empresa especializada; 

 Regularização progressiva de moradias irregulares ao longo de áreas de 

preservação permanente, com vistas à proteção e conservação dos 

corpos hídricos do município, favorecendo a eficiência hidráulica das 

macrodrenagens existentes de modo a evitar ocorrências de danos a 

população e ao meio ambiente. 

Cenário Improvável 

Proposição de uma situação em que nada que já exista hoje no sistema 

de drenagem sofra alguma melhoria, ampliação ou quaisquer ações de 

atendimento aos preceitos da Lei 11.445/2007. 

Há descontinuidade e desaceleração do ritmo das ações de 

planejamento, de investimentos e de melhorias operacionais e institucionais. O 

crescimento da população e da urbanização não cessa no município, o que com 

certeza acarretaria:  

 Diminuição da cobertura de atendimento do sistema;  

 Diminuição da eficiência do sistema em patamares emergenciais 

(especialmente devido às peculiaridades da drenagem urbana em virtude 

do aumento da urbanização e suas consequências);  
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 Diminuição da qualidade ambiental e de vida da população do município 

e região. 

Assim, este cenário compreende:  

 A qualidade dos recursos hídricos é diminuída progressivamente na 

região do município não havendo controle e fiscalização sobre quaisquer 

atividades de uso da água e lançamentos de despejos domésticos ou 

industriais nesses corpos de água. Não há nenhum programa de 

expressão em execução pela administração municipal no horizonte de 

planejamento; 

 Não se constata nenhuma melhoria na qualidade ambiental e preservação 

dos ecossistemas compartilhados às bacias hidrográficas fazendo com 

que a fauna e a flora regionais entrem em processo de agravo e extinção; 

 Insuficiência de recursos financeiros para elaboração de projetos e 

execução de obras de ampliação do sistema de drenagem urbana, tendo 

como consequência a paralisação da ampliação do sistema de drenagem 

urbana, frente ao crescimento urbano do município e o incremento do 

número de ocorrências de pontos com problemas ou deficiências no 

sistema de drenagem; 

 Não é realizada nenhuma ação de manutenção preventiva no sistema de 

microdrenagem ou de macrodrenagem do município. As manutenções 

corretivas também não são realizadas com equidade, ficando o sistema 

ineficiente por longos períodos. 

Os cenários propostos para o Sistema de Drenagem Urbana estão 

sintetizados na Tabela 43: 

Tabela 43. Cenário para o Sistema de Drenagem Pluvial Urbana 

Metas 
Cenário Estudado 

Ideal Factível Improvável 

Qualidade dos 
Recursos Hídricos 

Todos os cursos de 
água atendem ao 

padrão de 
qualidade de sua 

classe nos 
primeiros anos de 

plano. 

Manutenção dos 
padrões de 
qualidade 

atendidos e 
readequação 

progressiva dos 
não atendidos 

Diminuição da 
qualidade 

ambiental e da 
água atual 
constada. 



 

108 
PMSB Arapiraca/AL – Prognóstico e Alternativas para a Universalização, Condicionantes, Diretrizes, 

Objetivos e Metas – Setembro de 2015 
www.pmsbarapiraca.com.br 

Universalização e 
Eficiência para o 

Sistema de 
Microdrenagem 

Todas as vias 
urbanas 

pavimentadas com 
sistema de 

microdrenagem 
implantado e 
funcionando 

adequadamente. 

Aumentar 
anualmente a 
cobertura do 

sistema e diminuir 
progressivamente 

os locais com 
problemas, até 

atingir a 
universalização e 

eficiência 
adequada. 

Paralização total 
de projetos, 

obras, melhorias 
e readequações 

não 
acompanhando o 
crescimento do 

município. 

Eficiência para o 
Sistema de 

Macrodrenagem 

Manutenção dos 
fundos de vale 

realizada 
anualmente ou a 

cada 6 meses já a 
partir do Ano 1. 

Execução de ao 
menos uma 

manutenção em 
cada fundo de vale 
a cada três anos. 

Inexecução de 
manutenções nos 
fundos de vale. 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

 Cenário de Referência 

Para elaboração do presente prognóstico, foi considerado o cenário 

factível como o cenário possível de ser alcançado tanto tecnicamente quanto 

economicamente pelo município de Arapiraca. 

 Metas do Cenário de Referência 

10.2.1 Melhorias da Qualidade dos Recursos 

O Estado de Alagoas possui enquadramento de seus cursos de águas 

através de Portarias Estaduais as quais podem ser encontradas no sítio da 

internet da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e do 

Conselho Estadual dos Recursos Hídricos (www.recursoshidricos.al.gov.br).  

Para a meta de melhoria e manutenção da qualidade dos recursos 

hídricos da região de Arapiraca propõe-se que sejam mantidos os padrões 

mínimos exigidos pela Resolução CONAMA n° 357/2005 à Classe dos cursos de 

água doces existentes no município, Classe 2. Para tal, fixa-se o Ano 1 de 

horizonte de planejamento como sendo a medição inicial ou também chamada 

de medição de referência a realizar o diagnóstico inicial da situação da qualidade 

da água do rio do município.  

Em outras palavras propõe-se que seja observado se os rios de Arapiraca 

atendem ou não aos padrões da Resolução quanto a seu enquadramento e usos 

preponderantes.  
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Esse levantamento, no Ano 1, deverá ser feito trimestralmente com base 

nos parâmetros exigidos pela Resolução n° 357/2005 à Classe 2. Outras normas 

técnicas pertinentes aos serviços de amostragem de água devem ser 

observadas.  

Os pontos amostrais deverão ser definidos pela Administração Municipal, 

propondo-se essa atividade à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Saneamento. Devem ser representativos das bacias hidrográficas existentes no 

município e adequados a obtenção de um cenário adequado de análise.  

Recomenda-se que sejam escolhidos pontos de coletas tanto próximos 

às nascentes como na área urbana do município. Os demais corpos hídricos do 

município devem ser previamente escolhidos para o desenvolvimento da meta, 

de forma a desenvolver um monitoramento abrangente e relevante dos mesmos, 

analisando os parâmetros sistematicamente.  

A meta em sua totalidade será definida conforme a Tabela 48. 

Tabela 44. Definição das Metas para o Sistema de Drenagem Pluvial Urbana 

Referência 
Inicial 

Meta 
(atendimento a 

Classe de 
enquadramento) 

Qualidade 
da Classe 
atendida 

Qualidade da 
Classe não 

atendida 
Prazo PMSB 

Ano 1 – 
Medição Inicial. 

Ano 2 ao Ano 8 Manter 

Priorizar ações 
para que seja 

atendido o 
padrão da 

Classe. 

Imediato a 
Curto Prazo 

Ano 9 ao Ano 12 Manter 

O padrão de 
qualidade da 
Classe deve 

estar atendido 
ou deve prever 
ação incidente 

no foco da 
causa do não 
atendimento. 

Médio Prazo 

Ano 13 a Ano 20 Manter Manter Longo Prazo 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

A meta de melhoria da qualidade dos recursos hídricos evoluirá baseada 

na busca ao atendimento aos padrões de cada Classe de enquadramento e uso 

naqueles cursos de água em que for constatado o não atendimento à Resolução 

na medição inicial. 
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Também evoluirá com base na manutenção, sem exceções, da qualidade 

da água dos cursos de água em que já for constatado, no Ano 1, que há o 

atendimento ao padrão da Classe. Neste caso, esse cenário deve ser mantido 

em todo o horizonte de Plano. Havendo quaisquer mudanças, deverá ser 

avaliada tecnicamente a causa da mudança do cenário e deve-se priorizar ação 

para sanar qualquer irregularidade que esteja causando o possível dano e a 

mudança na qualidade daquele curso de água. 

Para os rios e consequentemente as bacias hidrográficas em que for 

constatado o não atendimento ao padrão de enquadramento de sua Classe de 

qualidade: 

Entre o 2° ano de planejamento e o 8°, a Administração Municipal deve 

avaliar tecnicamente cada histórico de levantamento anual (as quatro 

campanhas amostrais) e, juntamente com a Secretaria Municipal de Agricultura 

e Meio Ambiente e demais órgãos e entidades que possam estar envolvidas 

como desenvolvimento dessa meta, verificar: 

 Os focos de poluição concentrada ou difusa causam danos 

ambientais e consequentemente, o não atendimento ao padrão de 

enquadramento daquele(s) curso(s) de água(s) monitorado(s); 

 Verificar e cadastrar os usos preponderantes, os lançamentos de 

efluentes domésticos ou industriais realizados ao longo do(s) 

curso(s) de água monitorado(s); 

 Avaliar o uso e ocupação do solo ao longo do(s) curso(s) de água e 

consequentemente da(s) bacia(s) hidrográfica(s), analisando 

possíveis focos de degradação de ecossistemas; 

 Prever ações específicas pontuais ou em nível de bacia(s) 

hidrográfica(s) que visem à melhoria da qualidade da água do(s) 

curso(s) de água monitorado(s). Podem ser ações de curto ou médio 

prazo.  

Entre o 9° e o 12° ano de planejamento e desenvolvimento da meta, 

espera-se que o cenário inicial tenha evoluído positivamente e que a imensa 
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maioria dos cursos de água tenham seus padrões de qualidade pelo 

enquadramento obtido. 

Caso haja algum(ns) curso(s) de água em que se observe o não 

atendimento aos padrões, devem-se verificar os focos pontuais que contribuem 

para isso e propor medidas verticais. Essas visam solucionar, os possíveis danos 

ambientais e garantir a melhoria da qualidade do curso de água e 

consequentemente qualidade ambiental da bacia hidrográfica que o contém.  

A partir do 13° todos os cursos de água monitorados devem estar 

adequadamente dentro dos padrões de qualidade baseados em seus 

enquadramentos de classe e usos preponderantes. 

Os levantamentos e monitoramentos deverão ser realizados anualmente 

a cada três meses (trimestralmente) utilizando-se da mesma metodologia 

empregada na medição inicial e nos mesmos pontos amostrais. Recomenda-se 

que os relatórios desses monitoramentos sejam disponibilizados à população 

anualmente na forma de um relatório ambiental da qualidade das águas do 

município. 

Inconformidades ambientais em relação às legislações pertinentes, que 

possam vir a ser percebidas neste processo de monitoramento, devem ser 

analisadas e, caso necessário, encaminhadas aos órgãos competentes de 

fiscalização. 

10.2.2 Lançamento de Esgoto no Sistema de Drenagem Urbana 

A meta de melhoria da qualidade dos recursos hídricos está fortemente 

ligada à necessidade de eliminação dos lançamentos de esgotos sem tratamento 

nos cursos de água e galerias pluviais. Assim, atendendo à proibição quanto ao 

lançamento de esgoto in natura nas galerias pluviais e demais estruturas de 

drenagem, as ligações clandestinas existentes devem ser identificadas, 

eliminadas e/ou regularizadas. 

Propõe-se que esta atividade seja realizada em parceria com a Vigilância 

Sanitária Municipal, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, bem 
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como do gestor do sistema de drenagem urbana junto a Administração 

Municipal: a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.  

O Ano 3 do presente Plano será tido como referência onde, até esse ano, 

serão identificadas as ligações de esgotos sem tratamento e inadequadas 

existentes na rede pluvial já implantada no município (ou seja, as ligações 

irregulares). A meta é eliminar evolutivamente as ligações clandestinas 

existentes no sistema, regularizando à coleta e tratamento dos esgotos, 

contribuindo assim com a melhoria da qualidade da água drenada e 

consequentemente dos corpos hídricos do município. 

A meta com esse foco específico será conforme o Tabela 45. 

Tabela 45. Distribuição das metas de lançamento de esgotos no sistema de drenagem 
pluvial urbano 

Referência Inicial Meta (%) Indicador Medida do ILEI 

Ano 3 -
Identificação dos 

locais com 
despejos 

irregulares. 

Eliminar as ligações de esgotos 
inadequadas no sistema de 

drenagem urbana. 

Índice de Ligações 
de Esgoto 

Irregulares (ILEI) - no 
sistema pluvial. 

Relação entre o 
número de ligações 

irregulares 
eliminadas e o 
número total de 

ligações de esgoto 
irregulares 

identificadas na 
rede pluvial*, em 

percentual. 

Até o Ano 8 – Eliminar 20% das 
irregularidades. 

Até o Ano 12 – Eliminar 50% das 
irregularidades 

Até o 20° ano – Eliminar 98% das 
irregularidades 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

A identificação dos locais com lançamento de esgotos na rede de 

drenagem deverá ser independente e crescente ao longo do horizonte do Plano, 

considerando, sem exceções, que toda nova ligação venha a ser estabelecida 

no tipo de coleta e tratamento adequado para aquela localidade. 

Propõe-se que, no Ano 2, seja realizado um programa de conscientização 

e informação da população a respeito da problemática que envolve o lançamento 

de esgotos in natura nas galerias pluviais e nos corpos hídricos, focando 

especialmente o que diz respeito aos danos e prejuízos ao meio ambiente e a 



 

113 
PMSB Arapiraca/AL – Prognóstico e Alternativas para a Universalização, Condicionantes, Diretrizes, 

Objetivos e Metas – Setembro de 2015 
www.pmsbarapiraca.com.br 

saúde pública. Ainda, alertar sobre a sua clandestinidade procurando disseminar 

o uso das tecnologias de tratamento individual, onde o sistema coletivo não está 

implantado.  

No caso da zona rural deverá ser mantida a configuração de tratamentos 

de efluentes como proposto nesse prognóstico. Nestas localidades, a 

fiscalização e o cumprimento quanto ao não lançamento de esgotos in natura 

nos corpos hídricos também deverá ser realizado, obedecendo à meta 

estabelecida. 

10.2.3 Metas para Microdrenagem 

10.2.3.1 Atendimento dos Serviços 

Recomenda-se que a Administração Municipal, especificamente a 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura até o Ano 3 aprimore e confirme 

o cadastro preliminar georreferenciado.  

O conhecimento sobre a cobertura do sistema de microdrenagem é 

essencial para a adequada gestão do sistema, pois a partir dessa informação se 

verifica as necessidades estruturais do sistema de drenagem visando à 

universalização. A partir desse cadastro, ou seja, da estimativa do percentual de 

ruas com sistema de microdrenagem implantado é que a meta de 

universalização se desenvolverá juntamente com seu indicador, conforme a 

Tabela 46. 

Tabela 46. Indicadores e metas da cobertura de microdrenagem pluvial urbana 

Ano Meta (%) Indicador 
Medida do 

ICSMiD 
Prazo PMSB 

3 em diante 

Aumentar em 
5% ao ano até 
atingir 100% 

das vias 
urbanas 

pavimentadas. 

Índice de 
Cobertura do 
Sistema de 

Microdrenagem 
(ICSMiD). 

Relação em 
percentual 

entre extensão 
de vias urbanas 
pavimentadas 

com sistema de 
microdrenagem 
e extensão total 
de vias urbanas 
pavimentadas, 

Imediato ou 
Emergencial 
até o Longo 

Prazo; 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

Na definição do início de mensuração da meta, levou-se em consideração 

o período necessário para a obtenção de recursos financeiros e de investimento 
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e também para a elaboração de projetos de microdrenagem às áreas que ainda 

não possuem rede de drenagem pluvial. Foi considerado período razoável como 

sendo de até dois anos do horizonte de Plano. 

10.2.3.2 Eficiência do Sistema de Microdrenagem 

Neste, duas metas são relacionadas no presente Plano à avaliação da 

eficiência do sistema de microdrenagem: a primeira refere-se aos problemas 

relativos a alagamentos e inundações localizados e a segunda às ações de 

manutenção e limpeza do sistema de modo preventivo. A meta juntamente com 

seu indicador é apresentada na Tabela 47. 

Tabela 47. Indicadores de Eficiência do Sistema de Microdrenagem Pluvial Urbano 

Referência 
Inicial 

Meta (%) Indicador 
Medida do 

IESMi1 
Prazo PMSB 

Ano 2 - 
Identificação 

dos locais 
problemáticos. 

Reduzir em 
10% ao ano, até 

atingir 5% de 
locais com 

problemas no 
horizonte de 

Plano. Medida a 
partir do Ano 3. 

Índice de 
Eficiência do 
Sistema de 

Microdrenagem 
(IESMi) 

Pontos do 
sistema de 

drenagem que 
apresentam 

falhas/deficiênci
as em relação 
ao quantitativo 
total de pontos 
do sistema de 
drenagem com 

deficiências 
identificadas no 

Ano 2. 

Imediato ou 
Emergencial até 
o Longo Prazo. 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

A identificação dos locais com ocorrência de alagamentos frequentes e 

com problemas poderá ser obtida através de Programas de Interação com a 

Comunidade e pelos serviços de atendimento à comunidade através da 

Prefeitura Municipal e suas Secretarias Municipais. 

A equipe técnica Municipal deverá realizar um levantamento inicial em 

todo o município e formular uma base de dados acerca desta informação. Esta 

identificação dos locais problemáticos deverá ser realizada no Ano 2 tido como 

de referência para a meta de eficiência. 

A partir do Ano 3, iniciar-se-á a mensuração do indicador, sendo que os 

locais com problemas de alagamentos identificados no Ano 2 devem ser 

reduzidos em 10% ao ano, ou seja, os problemas de alagamentos e enxurradas 

devem ser corrigidos/sanados de forma que não venham a ocorrer novamente 
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naquela localidade. As correções devem ser avaliadas tecnicamente caso a 

caso, considerando necessidade de projetos, readequações, manutenções, 

outras ações específicas.  

Pode-se adotar como parâmetro balizador de ocorrência de deficiências 

o Tempo de Retorno previsto para projetos de drenagem. Entende-se como 

funcionamento adequado do sistema de microdrenagem a não ocorrência de 

alagamentos em um Tempo de Retorno inferior a 5 anos, para áreas residenciais 

e comerciais da zona urbana, e Tempo de Retorno inferior a 10 anos para as 

principais avenidas do município. Tempo de Retorno é o intervalo médio em anos 

em que determinado evento pode ser superado ou igualado pelo menos uma 

vez. 

Ao final de horizonte do presente Plano apenas 5% dos locais 

identificados no Ano 2 deverão permanecer com problemas de ineficiência sem 

solução.  

No caso de Arapiraca é importante ter em mente que os problemas são, 

em sua maioria, em função da falta de planejamento urbano e descumprimento 

das leis municipais. Portanto a resolução dos atuais problemas de enxurradas e 

alagamentos envolve a participação efetiva do Poder Público no que se refere a 

sua capacidade de organizar o espaço urbano e limitar o crescimento em locais 

que já apresentam inadequados.  

Em seguida, deve-se buscar o desenvolvimento de obras e ações 

estruturais as quais priorizam a busca pela melhoria das condições de 

habitabilidade, saneamento básico e outras infraestruturas urbanas. É claro, 

visando à minimização de problemas no que diz respeito ao manejo de águas 

pluviais. 

A meta de eficiência do sistema de microdrenagem quanto a execução de 

serviços relativos à limpeza e manutenção preventiva será definida a partir do 

Ano 1, sendo controlado com base Índice de Manutenção do Sistema de 

Microdrenagem (IMSMi). As metas propostas para esta ação juntamente com 

seu indicador são apresentadas na Tabela 48. 
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Tabela 48. Metas e Indicadores do Índice de Manutenção do sistema de Microdrenagem 
Urbano 

Ano Meta (%) Indicador 
Medida do 

IESMiD 
Prazo 
PMSB 

1 em diante 
Aumentar em 
5% ao ano até 
atingir 100% 

Índice de 
Manutenção do 

Sistema de 
Microdrenagem 

(IMSMi) 

Relação em 
percentual da 

extensão de vias 
urbanas com 
sistema de 

microdrenagem, 
em que foi 
realizada 

manutenção e 
extensão total de 
vias urbanas que 
possuem sistema 

de 
microdrenagem. 

Imediato e 
emergencial 
até o longo 

Prazo. 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

A avaliação da eficiência do sistema de microdrenagem no que diz 

respeito à manutenção preventiva do mesmo, será realizada anualmente, a partir 

do Ano 1, sendo que a meta é aumentar em 5% ao ano a extensão de vias em 

que foi realizada manutenção e limpeza preventiva em relação ao total de vias 

urbanas que possuam o sistema implantado.  

Os serviços de manutenção do sistema deverão ser coordenados e 

realizados pela Secretaria Municipal de Viação e Serviços Públicos.  

10.2.4 Metas para o Sistema de Macrodrenagem 

A meta relacionada aos sistemas de macrodrenagem está ligada à 

garantia ou melhora gradativa da eficiência de escoamento das águas pluviais 

do sistema.  

Considera-se que a eficiência da macrodrenagem está diretamente ligada 

a existência de manutenção adequada dos canais e dos fundos de vale. 

10.2.4.1 Eficiência do Sistema de Macrodrenagem 

Deverá ser realizada a execução de serviços relativos a limpeza e 

manutenção preventiva (e corretiva) dos sistemas de macrodrenagem, a partir 

do Ano 1, sendo esta cíclica e permanente no município.  
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A avaliação desta meta será realizada através da elaboração de uma base 

de dados que relacione as manutenções realizadas e as não realizadas 

anualmente. Ao final de um triênio (3 anos) todo o sistema de macrodrenagem 

urbana deverá ter sido vistoriado e a manutenção necessária tenha sido 

realizada. 

Tabela 49. Meta do atendimento do Sistema de Macrodrenagem Urbano 

Ano Meta (%) Prazo PMSB 

1 em diante 

Atingir manutenção e 
limpeza de 100%* da 

macrodrenagem a cada 3 
anos. 

Imediato ou Emergencial até 
o Longo Prazo. 

* Havendo dificuldade em atingir a totalidade da macrodrenagem, deve-se ao menos garantir a 

manutenção nas estruturas que passam na área urbanizada do município (perímetro urbano) e 

que apresentam problemas frequentes. Essa decisão é da municipalidade, mas é prioritária 

evitando que ocorram prejuízos sociais e econômicos decorrentes desses eventos (por falta de 

manutenção). 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

Consideram-se ações a essa meta: os serviços de desassoreamento dos 

canais e cursos de água; desobstrução da passagem da água; retirada de 

resíduos sólidos e entulhos acumulados nos canais, cursos de água e margens; 

execução de revitalização das margens de canais naturais, entre outras 

atividades que venham a ser avaliadas pela Administração Municipal e 

Secretaria Municipal de Infraestrutura como necessárias. 

A manutenção do sistema deverá ser executada conforme um plano de 

limpeza e manutenção do sistema e poderá ser executada por pessoal próprio 

da Secretaria ou por empresas especializadas terceirizadas. 

11 Análise de Viabilidade Técnica, Econômica e Financeira da Política 

Municipal de Saneamento Básico 

A avaliação da viabilidade técnica-financeira para universalização dos 

serviços de saneamento básico no horizonte de 20 anos, será acompanhada da 

análise da capacidade econômico-financeira do Município de Arapiraca/AL. Para 

tanto, em primeiro lugar serão estimados os custos gerais para ampliação das 

infraestruturas necessárias aos serviços de saneamento básico, de modo a gerar 

o valor base de investimento no horizonte de execução do Plano (até 2035). Em 
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segundo lugar será estimada a previsão de retorno-financeiro em relação as 

ações previstas para o controle de perdas da Distribuição na rede de 

abastecimento de água, que prevê a redução do Índice de Perdas da Distribuição 

dos atuais 40% para 20%, medindo o impacto da economia gerada. E em terceiro 

lugar apresenta-se a estimativa do potencial existente para reciclagem de 

resíduos sólidos locais. 

 Estimativa dos Custos Gerais para Ampliação das Infraestruturas 

Necessárias aos Serviços de Saneamento Básico 

Para o presente prognóstico, definem-se os seguintes valores para 

referência de custo global das infraestruturas necessárias à universalização dos 

serviços de saneamento básico, calculados a partir das seguintes ações: 

Ampliação e reforma da rede existente; Reservação; Tratamento; e 

complementares. 

11.1.1 Custos do Sistema de Abastecimento de Água Potável 

Para o Sistema de Abastecimento de Água, o custo para a rede fica 

dimensionado segundo o tipo de pavimento e tubulação, em variação com o 

Diâmetro Nominal (DN). Para a reservação ficam estimados os valores para as 

tecnologias construtivas mais utilizadas na região (concreto armado, 

fibrocimento e metálico) elevado ou apoiado. A reforma da rede existente 

considera a extensão de 450 km e a ampliação 188 km em DN variante, foram 

consideradas ainda a inclusão de ligações simples domiciliares e a 

hidrometação. 

Tabela 50. Custos genéricos para ampliação e substituição da rede de abastecimento de 
água 

Rede de Distribuição de 
Água 

(R$) Unidade 

Ampliação e substituição 351,81 m 

* Estas estimativas levaram em consideração editais de contratação para 
execução de reservatórios em condições regionais semelhantes no primeiro 
semestre de 2015. 
Fonte.  FUNASA 2014, PAC 2015, Portal da Transparência 2015, Diário Oficial da União 
2015. Elaboração: Equipe Elaboradora do PMSB 
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Tabela 51. Custos genéricos para reservatório de água 

Tipo de Reservatório (R$)* Unidade 

Reservatório elevado em 
concreto 

850 R$/m³ 

Reservatório apoiado em 
concreto armado 

700 R$/m³ 

Reservatório elevado em 
fibrocimento 

3.000 10.000 L 

Reservatório apoiado em 
fibrocimento 

6.800 20.000 L 

Reservatório tubular 
metálico 

1.000 R$/m³ 

* Estas estimativas levaram em consideração editais de contratação para 
execução de reservatórios em condições regionais semelhantes no primeiro 
semestre de 2015. 
Fonte.  FUNASA 2014, PAC 2015, Portal da Transparência 2015, Diário Oficial da União 
2015. Elaboração: Equipe Elaboradora do PMSB 

Tabela 52. Custo genérico para ações complementares 

Outras ações R$* Unidade 

Ligações simples 250,00 Ligação domiciliar 

Hidrometação até 1.1/2” 95,00 Domicílio 

Hidrometação acima de 2” 950,00 Domicílios/outros 

* Estas estimativas levaram em consideração editais de contratação para 
execução de reservatórios em condições regionais semelhantes no primeiro 
semestre de 2015. 
Fonte.  FUNASA 2014, PAC 2015, Portal da Transparência 2015, Diário Oficial da União 
2015. Elaboração: Equipe Elaboradora do PMSB 
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Tabela 53. Estimativa de custos para adequação da infraestrutura de abastecimento de 
água 

Ação 
Valor da unidade de 

referência (R$) 
Custo Estimado (R$) 

Rede – Ampliação e 
substituição de 638km 

351,81 
A ser definido após 

planejamento 

Reservação – 
Ampliação de 7.199m³ 

2.000,00 2.447.660,00 

Ligações simples – 
5.918 ligações 

250,00 1.479.500,00 

Redução das Perdas * 1.000.000,00 

Parcial Estimado 4.927.160,00** 

* O principal custo do programa de redução de perdas se vincula a reforma da rede existente. O 
custo estimado em R$ 1.000.000,00 se refere, portanto, as atividades de prospecção de campo 
e projeto para ações. 
** Este valor é o custo parcial, uma vez que ainda serão calculados valores para ampliação e 
substituição da rede de abastecimento. 
Fonte. SINAPI 2014, FUNASA 2014, PAC 2015, Portal da Transparência 2015, Diário 
Oficial da União 2015. Elaboração: Equipe Elaboradora do PMSB 

Gráfico 10. Custos estimados para adequação da infraestrutura de abastecimento de água 

 

Fonte. SINAPI 2014, FUNASA 2014, PAC 2015, Portal da Transparência 2015, Diário 
Oficial da União 2015. Elaboração: Equipe Elaboradora do PMSB 
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11.1.2 Custos do Sistema de Esgotamento Sanitário 

Uma vez que os Sistemas de Esgotamento Sanitário da Zona Urbana do 

Município já se encontram em implantação, os custos para esta região levarão 

em conta apenas a ampliação da rede de captação. Foram consideradas ainda 

a inclusão de infraestruturas de ligação simples domiciliares, módulos sanitários 

e fossa séptica isolada, além da variante de biossistemas integrados em 

situações de grandes povoados rurais. A tabela apresentada a seguir demonstra 

a composição do custo estimado. 

Tabela 54. Estimativa de custos para ampliação e implantação da infraestrutura do 
esgotamento sanitário 

Ação 
Unidade de 
Valor (R$) 

Unidade Valor Total (R$) 

Ligações 
Prediais 

390,00 
Domicílio (Zona 

Urbana) 
9.835.020,00 

Rede Coletora 
Geral 

464,86 
Metro (Zona 

Urbana) 
162.188.724,28 

Biossistema 
integrado  

126,00 
Habitantes (Zona 

Rural) 
3.637.998,00 

Execução 
Socioambiental 

500.000,00 Projeto/programa 500.000,00 

Fossa Séptica 
(Filtro anaeróbio 

+sumidouro) 
isolada 

3.973,31 
Unidade Sanitária 

(Zona Rural) 
10.294.846,21 

Total Estimado 186.456.588,49 

Fonte. SINAPI 2014, FUNASA 2014, PAC 2015, Portal da Transparência 2015, Diário 
Oficial da União 2015. Elaboração: Equipe Elaboradora do PMSB 
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Tabela 55. Custos estimado para ampliação e implantação da infraestrutura de 
esgotamento sanitário 

 

Fonte. SINAPI 2014, FUNASA 2014, PAC 2015, Portal da Transparência 2015, Diário 
Oficial da União 2015. Elaboração: Equipe Elaboradora do PMSB 

11.1.3 Custos da Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos 

Atualmente o município coleta cerca de 270 toneladas por dia de resíduo 

domiciliar, residencial e de poda, tendo um custo estimado anual de R$ 

12.000.000,00, e custo previsto para 2035 de R$ 14.493.333,33, conforme a 

Tabela abaixo. 

Tabela 56. Custo da coleta de resíduos sólidos 2015-2035 

Ano 
Coletado* 

(Ton./Dia) 

Custo/ano 
(R$) 

2015 270 12.000.000,00 

2035 326,10 14.297.034,07 

* Coleta de resíduos domiciliares, comerciais e de poda. 
Fonte. Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Alagoas, 2015 – PMSB Arapiraca, 
Diagnóstico – 2015 

 

 

5%

87%

2%

0%
6%

6%

Ligações Prediais

Rede Coletora Geral

Biossistema Integrado

Execução Socioambiental

Fossa Séptica (Filtro
Anaeróbio + sumidouro)
isolada



 

123 
PMSB Arapiraca/AL – Prognóstico e Alternativas para a Universalização, Condicionantes, Diretrizes, 

Objetivos e Metas – Setembro de 2015 
www.pmsbarapiraca.com.br 

Tabela 57. Custo da coleta de resíduos sólidos 2015-2035, ano a ano 

Ano Ton./Dia 
Custo/Ano 

(R$) 

2015 247.6 11.004.643,85 

2016 251.0 11.157.287,42 

2017 254.5 11.312.048,3 

2018 258.1 11.468.955,83 

2019 261.6 11.628.039,8 

2020 265.3 11.789.330,4 

2021 268.9 11.952.858,23 

2022 272.7 12.1186.54,34 

2023 276.5 12.286.750,17 

2024 280.3 12.457.177,63 

2025 284.2 12.629.969,06 

2026 288.1 12.805.157,25 

2027 292.1 12.982.775,45 

2028 296.2 13.162.857,36 

2029 300.3 13.345.437,16 

2030 304.4 13.5305.49,49 

2031 308.7 13.718.229,49 

2032 312.9 13.908.512,76 

2033 317.3 14.101.435,42 

2034 321.7 14.297.034,07 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

Considera-se ainda um potencial retorno, relacionado a 3 fatores a saber: 

1. Ações para compostagem doméstica; 

2. Ação de reciclagem com geração de renda social; 

3. Ações de conscientização para minimização do consumo supérfluo. 

Atualmente 49,01% do resíduo gerado e coletado é orgânico e poderia 

estar sendo compostado no próprio domicílio ou então em pontos de 

compostagem coletivos no município, outros 33,17% dos resíduos são 

recicláveis e podem ser retirados da coleta diária, passando a coleta especial 

que geraria renda local, por fim as ações de conscientização e educação 

ambiental poderiam ampliar a consciência e cultura local pela redução do 

consumo supérfluo. 

Consideremos um cenário hipotético inicial onde até o ano de 2035, pelo 

menos 20% do lixo orgânico passe a ser compostado; 90% do lixo reciclável 
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passe a ser reciclado; e ações de conscientização possam reduzir o consumo 

local. 

Nesta situação haveria uma expressiva redução do custo de coleta e 

destinação dos resíduos. 

Ano 

Geração de 
Resíduos 

Domiciliares 
(t/dia) 

Orgânico 
(49,01%) 

Reciclável 
(33,17%) 

Orgânico 
+ 

Reciclável 

Valor Anual 
Economizado 

(R$) 

2015 247.61 121.352 82.13 203.48 9.043.616,31 

2016 251.04 123.035 83.27 206.31 9.169.058,80 

2017 254.52 124.742 84.43 209.17 9.296.241,29 

2018 258.05 126.472 85.60 212.07 9.425.187,90 

2019 261.63 128.227 86.78 215.01 9.555.923,11 

2020 265.26 130.005 87.99 217.99 9.688.471,72 

2021 268.94 131.808 89.21 221.02 9.822.858,90 

2022 272.67 133.637 90.45 224.08 9.959.110,13 

2023 276.45 135.49 91.70 227.19 10.097.251,29 

2024 280.29 137.37 92.97 230.34 10.237.308,58 

2025 284.18 139.275 94.26 233.54 10.379.308,57 

2026 288.12 141.207 95.57 236.78 10.523.278,23 

2027 292.12 143.166 96.89 240.06 10.669.244,87 

2028 296.17 145.152 98.24 243.39 10.817.236,18 

2029 300.28 147.165 99.60 246.77 10.967.280,26 

2030 304.44 149.206 100.98 250.19 11.119.405,57 

2031 308.66 151.276 102.38 253.66 11.273.640,99 

2032 312.94 153.374 103.80 257.18 11.430.015,78 

2033 317.29 155.502 105.24 260.75 11.588.559,63 

2034 321.69 157.659 106.70 264.36 11.749.302,60 

2035 326.15 159.845 108.18 268.03 11.912.275,22 

O gráfico a seguir permite uma melhor visualização do impacto da 

reciclagem dos resíduos orgânicos e recicláveis nos custos operacionais anuais. 
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Tabela 58. Comparativo dos custos sem reciclagem e com reciclagem 

 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

Considerando os dados e valores obtidos na ASCARA, juntamente com a 

análise gravimétrica do resíduo de Arapiraca, podemos analisar o potencial 

gerado pela reciclagem de alguns materiais no horizonte temporal do Plano. 

Tabela 59. Potencial de valor gerado pela reciclagem ano a ano 

Ano 

Geração de 
Resíduos 

Domiciliares 
(t/dia) 

Papel/Papelão 
(335 R$/T) 

Plásticos 
(1.500 
R$/T) 

Metais 
(1.200 
R$/T) 

Total (Dia) 

2015 247.61 7457.06 78219.04 3476.4018 89152.50 

2016 251.04 7560.49 79304.00 3524.6223 90389.12 

2017 254.52 7665.36 80404.02 3573.5118 91642.89 

2018 258.05 7771.69 81519.29 3623.0794 92914.05 

2019 261.63 7879.49 82650.03 3673.3345 94202.85 

2020 265.26 7988.78 83796.45 3724.2867 95509.52 

2021 268.94 8099.59 84958.78 3775.9457 96834.32 

2022 272.67 8211.94 86137.23 3828.3212 98177.49 

2023 276.45 8325.85 87332.02 3881.4232 99539.29 

2024 280.29 8441.33 88543.39 3935.2618 100919.98 

2025 284.18 8558.42 89771.56 3989.8471 102319.83 

2026 288.12 8677.13 91016.77 4045.1896 103739.09 

2027 292.12 8797.49 92279.25 4101.2998 105178.04 

2028 296.17 8919.52 93559.24 4158.1882 106636.94 

2029 300.28 9043.24 94856.98 4215.8658 108116.09 

2030 304.44 9168.68 96172.72 4274.3433 109615.75 

2031 308.66 9295.86 97506.72 4333.632 111136.21 
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2032 312.94 9424.80 98859.22 4393.7431 112677.76 

2033 317.29 9555.53 100230.48 4454.688 114240.70 

2034 321.69 9688.07 101620.76 4516.4782 115825.31 

2035 326.15 9822.45 103030.32 4579.1255 117431.90 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

11.1.4 Custos para Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 

Em relação aos custos deste eixo do saneamento básico, faz-se 

necessário um estudo prévio para tomar conhecimento do número de ruas 

carentes deste serviço e suas respectivas metragens para se realizar uma 

estimativa de investimento. Mais detalhes em relação às necessidades deste 

setor serão apresentados no próximo produto deste Plano Municipal de 

Saneamento Básico. 

12 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 no Gráfico a seguir: 

Gráfico 11. Composição do PIB de Arapiraca 

 

Fonte. Censo IBGE 2012. 
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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 no Gráfico a seguir. 

Gráfico 12. 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. 

 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 no gráfico 

a seguir. 
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Gráfico 13. 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). 

 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. 

12.2.1 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. 

O Gráfico a seguir apresenta a distribuição dos domicílios do município 

por classe de rendimento mensal domiciliar. 
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Gráfico 14. 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. 

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 
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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 pra residência do 

tipo social e do tipo normal em vigor, além das outras economias: 

Tabela 60. Tarifação da CASAL em Arapiraca 

 

Fonte. CASAL (2015) 
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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. 

12.2.2 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 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. 

O gráfico a seguir mostra a distribuição dos gastos da CASAL de acordo 

com o SNIS. 
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Gráfico 15. Despesa total por componente 2010 

 

Fonte. SNIS (2010) 

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. 

 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. 
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13 Considerações Finais 

Todas a previsões apresentadas pelo presente prognóstico, respondem 

diretamente as demandas definidas pelo diagnóstico do PMSB, sendo que a 

partir do horizonte de possibilidades aqui definido, será desenhada a futura 

estratégia de ação do Município, assunto das próximas etapas deste PMSB. 

14 Participação Social do Prognóstico 

Durante a etapa de Prognóstico foram realizadas duas apresentações de 

caráter informativo a respeito do Plano Municipal de Saneamento Básico 

Sustentável de Arapiraca, uma para membros da sociedade e das secretarias 

municipais envolvidas com a revisão do Plano Diretor Municipal e outra realizada 

na câmara dos vereadores durante uma sessão ordinária com presença dos 

vereadores e da população. Além dessas duas atividades foram realizadas 

durante o mês de setembro 3 oficinas participativas com o tema “Prognóstico” 

junto à população local, seguindo a metodologia estabelecida no Plano de 

Mobilização, Produto I deste PMSB. 

 Metodologia e Desenvolvimento 

Durante estes encontros, seguindo uma metodologia pré-estabelecida e 

comum a todos os setores, onde a partir de um organograma relacional do 

problema anteriormente diagnosticado com as possíveis soluções existente, 

para cada um dos eixos de saneamento, se debateu sobre as soluções 

adequadas para cada uma das regiões da cidade. 

Cinco fichas contendo informações claras e objetivas sobre os diversos 

eixos do saneamento foram utilizadas como guia, e ao fim de sua aplicação 

formou-se um quadro prognóstico para cada um dos eventos. A seguir estão 

apresentadas as fichas utilizadas. 
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Figura 12. Ficha de prognóstico 1 – Água (parte 1) 

 
Fonte. Adaptado de Risco Arquitetura Urbana (2015) 

Figura 13. Ficha de prognóstico 2 – Água (parte 2) 

 
Fonte. Adaptado de Risco Arquitetura Urbana (2015) 
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Figura 14. Ficha de prognóstico 3 - Saneamento 

 
Fonte. Adaptado de Risco Arquitetura Urbana (2015) 

Figura 15. Ficha de prognóstico 4 – Resíduos Sólidos (parte 1) 

 
Fonte. Adaptado de Risco Arquitetura Urbana (2015) 
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Figura 16. Ficha de prognóstico – Resíduos Sólidos (parte 2) 

 
Fonte. Adaptado de Risco Arquitetura Urbana (2015) 

 Meios de Divulgação e Mobilização Social 

Durante as semanas que antecederam as oficinas do prognóstico foram 

utilizados vários meios de comunicação para divulgação e convite para a 

população comparecer às oficinas. 
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Figura 17. Distribuição de cartazes nas comunidades 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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Figura 18. Entrega de convites 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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Figura 19. Entrega de convites 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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Figura 20. Convite distribuído na Vila Bananeira 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

Figura 21. Convite distribuído na Zona Urbana 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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Figura 22. Convite distribuído para a reunião da Câmara dos Vereadores 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

Figura 23. Convite distribuído na Mangabeiras 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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Figura 24. Convite distribuído no Pau D’arco 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

Além da divulgação porta-a-porta foram utilizadas redes sociais, carros de 

som e rádio. O áudio divulgado durante o período de mobilização pode ser visto 

a seguir: 

“A Prefeitura Municipal de Arapiraca juntamente com a empresa Mais 
Ambiental CONVIDAM a todos os arapiraquenses para PARTICIPAREM DA 
OFICINA para a CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 
BÁSICO, etapa do PROGNÓSTICO E ALTERNATIVA PARA 
UNIVERSALIZAÇÃO, CONDICIONANTES, DIRETRIZES E METAS da situação 
atual do saneamento básico do município de Arapiraca. 

A Oficina ocorrerá no dia 04 de setembro (Sexta-Feira), ÀS 9:00 
HORAS NA CASA DA CULTURA. 

E ÀS 14:30 na COMUNIDADE MANGABEIRAS – NA ESCOLA DOM 
CONSTANTINO  

A Oficina ocorrerá no dia 05 de setembro (SÁBADO), ÀS 09:00 na 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES, NA VILA BANANEIRA 

E ÀS 14:30 HORAS, na Associação Comunidade Remanescente 
Quilombola, no Pau D’arco.  

VENHA PARTICIPAR DA CONSTRUÇÃO DO PLANO, dê sua opinião e 
tire suas dúvidas, a sua participação é muito importante para o desenvolvimento 
da nossa cidade”. 
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 Relato das Atividades das Oficinas do Prognóstico 

A seguir são apresentados os relatos resumidos das atividades realizadas 

no mês de setembro de 2015, destacando os principais assuntos debatidos, 

acompanhados de fotos das atividades e lista de presença. 

14.3.1 Reunião na Câmara dos Vereadores 

Durante a sessão da Câmara Municipal de Arapiraca na noite da quarta-

feira, 2 de setembro, foi apresentado aos vereadores do município de Arapiraca 

as etapas concluídas e as que estão em andamento do Plano Municipal de 

Saneamento Básico Sustentável de Arapiraca. 

Após a sessão ordinária, o presidente Márcio Marques, abriu o espaço 

para a Tribuna Livre, onde a convite da vereadora Gilvania Barros, o secretário 

do Meio Ambiente, Ivens Barbosa e o representante da Empresa Mais 

Ambiental, Eduardo Lucena Cavalcante, fizessem a apresentação dos 

resultados até então obtidos no Diagnóstico Técnico Participativo do Plano 

Municipal de Saneamento Básico. 

Durante mais de duas horas, técnicos, vereadores e representantes de 

lideranças comunitárias discutiram o tema, uma vez que ao final do processo de 

construção do PMSB será enviada à câmara dos vereadores uma minuta de lei 

para apreciação dos mesmos. 
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Figura 25. Apresentação do PMSB na câmara dos vereadores 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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Figura 26. Lista de presença da reunião na câmara dos vereadores 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

14.3.2 Apresentação na Revisão do Plano Diretor de Arapiraca 

Durante um dos encontros dos técnicos do município para discussão da 

revisão do Plano Diretor de Arapiraca foi apresentado o Plano de Saneamento 



 

146 
PMSB Arapiraca/AL – Prognóstico e Alternativas para a Universalização, Condicionantes, Diretrizes, 

Objetivos e Metas – Setembro de 2015 
www.pmsbarapiraca.com.br 

Básico Sustentável de Arapiraca, mostrando um panorama geral da situação do 

saneamento básico no município e agregando conteúdo às discussões futuras 

em relação ao Plano Diretor do Município. 

Figura 27. Público presente na revisão do Plano Diretor de Arapiraca 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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Figura 28. Apresentação do PMSB para os técnicos 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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Figura 29. Lista de presença 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 



 

149 
PMSB Arapiraca/AL – Prognóstico e Alternativas para a Universalização, Condicionantes, Diretrizes, 

Objetivos e Metas – Setembro de 2015 
www.pmsbarapiraca.com.br 

14.3.3 Oficina no Centro Urbano de Arapiraca 

Ao quarto dia de setembro de dois mil e quinze, na Casa da Cultura, 

localizada na Rua Esperidião Rodrigues, nº 275, no Centro de Arapiraca, 

Alagoas, às nove horas, foi realizada a reunião do prognóstico participativo do 

Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Arapiraca. Estiveram 

presentes os moradores da localidade, estudantes, técnicos da prefeitura e os 

representantes da empresa de Engenharia Mais Ambiental, o Engenheiro 

Sanitarista e Ambiental Rodolfo Melo, a Assistente Social Moniza Amaral e a 

estagiária de Engenharia Ambiental e Sanitária Júlia Ribeiro. O engenheiro 

Sanitarista e Ambienta Rodolfo Melo iniciou com a apresentação da equipe e, 

logo após, foi apresentado o diagnóstico, explicitou-se sobre os eixos do 

saneamento básico, a etapa em que o plano se encontra e, então, explicou 

acerca do abastecimento de água, mostrando o sistema coletivo do Agreste e da 

nova adutora do Agreste, apresentando a captação, as estações e elevatórias 

desses, como, também, outros tipos de captação existentes em Arapiraca. 

Posteriormente, foi apresentado o esgotamento sanitário de Arapiraca, onde se 

mostrou os principais corpos d’água receptores de afluentes sanitários e o 

projeto de saneamento: o sistema de esgotamento sanitário da bacia 

hidrográfica do Piauí e o sistema de esgotamento sanitário da bacia hidrográfica 

do Perucaba, assim como, foram apresentados os principais problemas das 

pequenas estações de tratamento no município. Após isso, discorreu-se sobre a 

infraestrutura de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, acerca da limpel, 

Limpeza Urbana, do destino dos resíduos de Arapiraca e sobre a Associação 

dos Catadores de Resíduos Sólidos de Arapiraca – ASCARA. Depois, foi 

apresentada a estrutura de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, 

demonstrando dados e problemas, como pontos de alagamentos do município. 

Por fim, foi apresentada as oficinas do diagnóstico e os problemas elencados 

pela população. Em seguida, foi passada a palavra para assistente social Moniza 

Amaral que conduziu a oficina para que fossem discutidas as soluções dos 

problemas do saneamento básico. Foram utilizados questionários para auxiliar 

na construção das alternativas e soluções para a universalização dos serviços 

de saneamento. Então, os presentes apontaram que existe uma rede de água 

mas que possui a necessidade de ampliação ou reforma, para as redes de 



 

150 
PMSB Arapiraca/AL – Prognóstico e Alternativas para a Universalização, Condicionantes, Diretrizes, 

Objetivos e Metas – Setembro de 2015 
www.pmsbarapiraca.com.br 

cacimba ou poço deve-se instalar um clorador e, ainda, o tratamento de água 

deve ser adequado, pois por muitas vezes vem com cloro em demasiado. A 

respeito dos resíduos sólidos a coleta é de porta-a-porta mas os moradores não 

a utilizam adequadamente, necessitando de uma educação ambiental e foi 

proposto um investimento em cooperativas de coleta seletiva e sugeriram, 

também, uma recompensa para a população que segregar seus resíduos. Sobre 

o esgotamento sanitário, as casas possuem banheiro exclusivo, em bom estado 

e domicílio isolado, uma parte tem uma adequação que vai para fossa séptica e 

outra vai para fossa negra, a proposta é de ampliar e/ou construir a rede coletora 

de esgoto. Foi indicado também um diagnóstico das águas subterrâneas e o 

reuso das águas nos domicílios. E nada mais tendo a tratar, encerrou-se a oficina 

com um coffee break. 
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Figura 30. Apresentação da Situação do Saneamento Básico no Município 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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Figura 31. Dinâmica realizada com a população

 
 

Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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Figura 32. Lista de presença da oficina no Centro Urbano 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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14.3.4 Oficina na Mangabeiras 

Ao quarto dia de setembro de dois mil e quinze, na Escola de Ensino 

fundamental em Tempo Integral Dom Constantino Luers, Quadra E, nº 100, no 

bairro de Mangabeiras, em Arapiraca, Alagoas, às quatorze e trinta horas, foi 

realizada a reunião do prognóstico participativo do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) de Arapiraca. Estiveram presentes os moradores 

da localidade e os representantes da empresa de Engenharia Mais Ambiental, o 

Engenheiro Sanitarista e Ambienta Rodolfo Melo, a Assistente Social Moniza 

Amaral e a estagiária de Engenharia Ambiental e Sanitária Júlia Ribeiro. O 

engenheiro sanitarista e ambiental Rodolfo Melo deu início com a apresentação 

da equipe e, posteriormente, foi exibido o diagnóstico, discorreu quais seriam os 

eixos do saneamento básico, indicou a etapa em que o plano se encontra e, logo, 

explicou acerca do abastecimento de água, que possui a infraestrutura dividida 

no sistema coletivo do Agreste e da nova adutora do Agreste, apresentando a 

captação, as estações e elevatórias desses, como, também, outros tipos de 

captação existentes. Logo após, foi apresentado o esgotamento sanitário de 

Arapiraca, onde se mostrou os principais corpos d’água receptores de afluentes 

sanitários e o projeto de saneamento: o sistema de esgotamento sanitário da 

bacia hidrográfica do Piauí e o sistema de esgotamento sanitário da bacia 

hidrográfica do Perucaba; e, também, foram exibidos os principais problemas 

que ocorrem nas pequenas estações de tratamento sem manutenção e os locais 

de eutrofização. Em seguida, foi apresentada a infraestrutura de limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos, sobre a empresa responsável pela coleta e 

limpeza, limpel, e o destino dos resíduos no município e, ainda, acerca da 

Associação dos Catadores de Resíduos Sólidos de Arapiraca – ASCARA. 

Depois, foi apresentada a estrutura de drenagem urbana e manejo de águas 

pluviais, expondo dados e problemas, como pontos de alagamentos em diversas 

localidades. Por último, foram exibidas as fotos das oficinas do diagnóstico e os 

problemas que a população listou. Posteriormente, a assistente social Moniza 

Amaral conduziu a oficina para que fossem discutidas as soluções dos 

problemas do saneamento básico. Foram utilizados questionários para auxiliar 

na construção das alternativas e soluções para a universalização dos serviços 

de saneamento. Assim, a população falou sobre os resíduos sólidos que existe 
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a coleta de lixo, uma vez por semana, mas que é insuficiente e que não existe a 

coleta seletiva de material reciclável e sugeriram a instalação de um container 

para o material, como também, foi discutido sobre o investimento na ASCARA 

para maior e melhor captação de material. A respeito do abastecimento de água 

a localidade possui a rede mas não atende a todas as casas e que seria 

necessário a ampliação e/ou reforma da rede de distribuição e apontaram que a 

água não é de qualidade, chega as vezes com muito cloro, precisando de uma 

adequação do tratamento. Em relação ao esgotamento sanitário as casas 

possuem banheiro exclusivo mas não estão em bom estado, necessitando de 

reforma e que em muitas casas não possui fossa e os dejetos são jogados na 

rua. Após o término das discussões, e não tendo mais nada a tratar, foi 

encerrada a oficina com um coffee break.  

Figura 33. Apresentação da situação do saneamento básico no Município 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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Figura 34. População presente na Oficina 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 

Figura 35. Finalização da Oficina na Mangabeiras 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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Figura 36. Lista de presença da Oficina 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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14.3.5 Oficina na Vila Bananeira 

Ao quinto dia de setembro de dois mil e quinze, na Associação de 

Moradores, na Vila Bananeira, em Arapiraca, Alagoas, às nove horas, foi 

realizada a reunião do prognóstico participativo do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) de Arapiraca. Estiveram presentes os moradores 

da localidade e os representantes da empresa de Engenharia Mais Ambiental, o 

Engenheiro Sanitarista e Ambiental Rodolfo Melo, a Assistente Social Moniza 

Amaral e a estagiária de Engenharia Ambiental e Sanitária Júlia Ribeiro. O 

engenheiro sanitarista e ambiental Rodolfo melo iniciou a apresentação 

mostrando a equipe e, após isso, foi exposto o diagnóstico, caracterizando os 

eixos do saneamento básico e a etapa em que o plano se encontra, depois, 

explicou acerca do abastecimento de água, que tem a infraestrutura dividida no 

sistema coletivo do Agreste e da nova adutora do Agreste, apresentando a 

captação, as estações e elevatórias desses, como, também, outros tipos de 

captação existentes. Posteriormente, foi mostrado o esgotamento sanitário de 

Arapiraca, onde foi apresentado os principais corpos d’água receptores de 

afluentes sanitários e o projeto de saneamento: o sistema de esgotamento 

sanitário da bacia hidrográfica do Piauí e o sistema de esgotamento sanitário da 

bacia hidrográfica do Perucaba; e apresentou os principais problemas das  

pequenas estações de tratamento sem manutenção e os locais de eutrofização. 

Em seguida, foi mostrada a infraestrutura de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, sobre o que a limpel, Limpeza Urbana, faz e o destino dos 

resíduos no município e, ainda, acerca da Associação dos Catadores de 

Resíduos Sólidos de Arapiraca – ASCARA. Em seguida, foi apresentada a 

estrutura de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, expondo dados e 

problemas, como pontos de alagamentos em diversas localidades. Por fim, 

foram apresentadas as oficinas do diagnóstico e os problemas que a população 

elencou. Posteriormente, a assistente social Moniza Amaral conduziu a oficina 

para que fossem discutidas as soluções dos problemas do saneamento básico. 

Foram utilizados questionários para auxiliar na construção das alternativas e 

soluções para a universalização dos serviços de saneamento. Diante de tudo 

que foi apresentado, os presentes apontaram que a localidade possui 

abastecimento de água mas não atende com qualidade a todos os domicílios, 
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tendo a necessidade de ampliação e/ou reforma da rede de distribuição. Que a 

água não chega com qualidade, possuindo as vezes muito cloro, apontaram que 

há a necessidade de adequação do tratamento: testar a qualidade de água 

frequentemente e controlar a quantidade de cloro; e, ainda, construir uma 

infraestrutura de sistema de tratamento e melhorar a infraestrutura da 

bomba/rede. Que ocorre a falta d’água porque a bomba quebra com frequência 

e não há pressão suficiente na rede, além do reservatório não ter capacidade 

suficiente, sendo necessário construir uma nova reservação e/ou adequar a 

existente. A respeito do esgotamento sanitário as residências possuem banheiro 

exclusivo e estão em ótimo estado, porém a fossa utilizada é a rústica, havendo 

a necessidade de construção de fossas sépticas ou biogestoras unidomiciliar e, 

também, ampliar ou construir rede de coleta de esgoto. Por último, foi discutido 

sobre os resíduos sólidos, que a localidade possui a coleta mas não está 

adequada a frequência e os moradores não a usam adequadamente, colocando 

o lixo nos dias errados nas portas, sendo necessário a educação ambiental. Não 

existe a coleta seletiva de material reciclável e sugeriu-se a instalação de um 

container de material reciclável. E, ainda, formalizar uma cooperativa de 

catadores e/ou associação de bairro para a coleta/triagem. Assim, nada mais 

tendo a tratar foi encerrada a reunião com um coffee break.  
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Figura 37. Apresentação da situação do saneamento básico no Município 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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Figura 38. Apresentação da Situação do saneamento básico no Município 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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Figura 39. Lista de presença da oficina na Vila Bananeira 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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14.3.6 Oficina no Pau D’arco 

A oficina realizada no Pau D’arco teve uma particularidade. Assim como 

as outras oficinas, foi realizado o mesmo procedimento para divulgação e 

mobilização da população. Entretanto o número de participantes foi muito baixo, 

estando presente apenas os líderes comunitários, que alegaram a falta da 

população por acharem se tratar de outros temas em questão na comunidade, 

como transformar o Pau D’arco em Zona Urbana, o que a população é totalmente 

contra. 

Seguindo a metodologia adotada nas outras oficinas, o Plano Municipal 

de Saneamento Básico Sustentável de Arapiraca foi apresentado para que na 

outra etapa da oficina fosse realizada a dinâmica do prognóstico. Ao fim da 

primeira apresentação, uma das líderes locais pediu a palavra e durante um 

longo tempo apresentou as insatisfações da população local e por fim afirmou 

que eles se recusariam a continuar com a oficina, bem como assinar a lista de 

presença, alegando que o número de participantes não seria suficiente para tal 

finalidade e alegando descrença quanto a funcionalidade do projeto. 

Sendo assim, foi finalizada a oficina, apenas apresentando a situação do 

saneamento básico do Município. 
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Figura 40. População presente na oficina, contando com a presença do Coordenador do 
Plano, o Eng. Sanitarista e Ambiental Alysson Santos 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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Figura 41. Apresentação do PMSB 

 
Fonte. Equipe Elaboradora do PMSB 
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