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APRESENTAÇÃO: 

O presente Plano Municipal de Saneamento Básico ora elaborado será, 

um instrumento da Política de Saneamento Básico do município de Rurópolis. Essa 

Política deve ordenar os serviços públicos de saneamento considerando as funções 

de gestão para a prestação dos serviços, a regulação e fiscalização, o controle 

social, o sistema de informações, conforme o Decreto 7.21712010. 

O PMSB deverá contemplar os quatro componentes do setor de 

saneamento - Sistema de distribuição e tratamento de água; Esgotamento sanitário; 

Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e Manejo de águas pluviais em um 

horizonte temporal de planejamento de 20 (vinte) anos, envolvendo todo o território 

do município, suas áreas urbanas e rurais, inclusive áreas indígenas, quilombolas e 

tradicionais. O processo de planejamento do setor de saneamento do município tem 

caráter continuo e será desenvolvido em diversas etapas. A elaboração deste Plano 

se dará com a participação da sociedade civil organizada, garantida através do 

Plano de Mobilização Social, o qual expôs as diversas problemáticas do município 

juntamente com a colaboração das equipes de Coordenação e Executiva Municipal: 

Esta ação da Prefeitura Municipal de Rurópolis tem como parceria o Governo 

Federal através da FUNASA. O processo de construção do PMSB será referido em 

vários momentos nos itens técnicos, dando conta da visão participativa e integrada 

adotada. 

O PMSB será desenvolvido a partir de reuniões técnicas com o Comitê de 

Coordenação e Executivos criados através de Decreto Municipal e pela Empresa 

SECAD Consultoria, contratada para dar suporte nos levantamentos realizados nos 

setores de Mobilização definidos em reunião técnicas realizadas pela Prefeitura 

Municipal. 

Esse PMSB vislumbra-se a definição de critérios para a Implantação de 

políticas públicas municipais na área de saneamento, de forma a promover a 

universalização do atendimento, que compreende o conjunto de todas as atividades 
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que propiciem à população local o acesso aos serviços básicos de que necessita, 

maximizando a eficácia das ações e resultados. 

Almeja-se, também, com este PMSB a implantação de instrumentos 

norteadores de planejamento relativos a ações que envolvam a ampliação dos 

serviços e a racionalização dos sistemas existentes, obtendo-se o maior benefício 

ao menor custo, aliado ao desafio de oferecimento de serviço público de 

saneamento compatível. 

OBJETIVOS: 

Elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico apresentando 

diagnóstico das deficiências, especificamente no que se refere ao abastecimento de 

água em quantidade e qualidade, a coleta, tratamento e disposição final adequada 

dos resíduos sólidos, esgotamento sanitário e a drenagem de águas pluviais. 

METODOLOGIA: 

A metodologia utilizada no Plano Municipal de Saneamento do município 

de Rurópolis tem como norteador o Termo de Referência da FUNASA, onde serão 

elaborados a partir da participação popular somado ao conhecimento e 

planejamento técnico municipal a respeito dos serviços de abastecimento de água, 

resíduos sólidos, águas pluviais e esgotamento sanitário, no sentido de retratar 

interesses de forma precisa e responder demandas relevantes da comunidade 

envolvida. 

A metodologia utilizada partiu de reuniões técnicas, da realização de 

pesquisas de campo para a atualização de informações e dados, associadas a 

reuniões com moradores e representantes de entidades da sociedade civil local e de 

levantamentos estatísticos disponibilizados via internet, visando à apresentação e 

discussão das propostas e dos resultados obtidos ao longo do desenvolvimento do 

trabalho. 
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O processo de elaboração do Plano, ao envolver a mobilização e 

participação de técnicos locais, principalmente os do Poder Público Municipal e de 

instituições estaduais, representa a oportunidade inicial para a integração, infra e 

interinstitucional, bem como para o diálogo e engajamento da sociedade civil 

organizada. 

Assim, a partir do conjunto de elementos de informação, diagnóstico, 

definição de objetivos, metas e instrumentos, programas, execução, avaliação e 

controle social, serão possível construir o planejamento e a execução das ações de 

Saneamento no âmbito territorial do município de Rurõpolis e submetê-la à 

apreciação da sociedade civil. 



n 
fl 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS- PA 

fl 
CAPÍTULO 1 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, CULTURAIS, AMBIENTAIS E 

DE INFRAESTRUTURA. 

1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

1.1 HISTÓRICO 
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Rurópolis foi fundada em 1974 pelo Governo Emílio Garrastazu Médici. 

Está localizado a 1.170 km de Belém - PA, bem no entroncamento da Rodovia 

Transamazônica com a Rodovia Cuiabá - Santarém, facilitando as vias de acesso a 

todas as regiões brasileiras. 

Com a colonização da Transarnazônica e Cuiabá - Santarém vieram 

imigrantes de todas as regiões brasileiras em busca de terra fértil para trabalhar na 

agricultura, sendo dirigido pelo Programa de Integração Nacional (PIN), baseado em 

pequenos investimentos para o micro produtor que fracassou, tendo como 

consequência a baixa produtividade da produção agrícola. 

Com isso, a Amazônia passa a ser vista como fonte de matéria prima e de 

produtos industrializados, destinados a atender as demandas dos centros dinâmicos 

de economia nacional para o mercado internacional. 

Elevado à categoria de município com a denominação de Rurópolis, pela lei estadual 

n°5446, de 10-05-1988, desmembrado de Aveiro. 

As origens do Município têm a ver com o Programa de Integração Nacional (PIN), 

instituído no ano de 1970 e implantado a partir de 1971 ,tinha como objetivo 

desenvolver um grande programa de colonização dirigida na Amazônia, trazendo 

trabalhadores sem terra de diversos pontos do Brasil, em especial do Nordeste para 

povoar a região. 

A rodovia Transamazônica constituía-se no eixo ordenador de todo o 

Programa e, no Pará, os trechos Marabá - Altamira e Altamira - ltaituba foram objeto 

de planejamento especiais e investimentos. No trecho da rodovia Transamazônica, 

bê e 
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situado entre os 	Municípios de Altamira e Itaituba, deveriam ser construídas 

agrovilas. Conjuntos de lotes urbanos que eram destinados aos colonos assentados 

no local, os quais receberam, também, lotes rurais, onde desenvolveriam suas 

atividades econômicas. 

A atual sede do município de Rurópolis constitui-se exatamente no núcleo 

original daquela Rurópolis planejada e implantada e para a qual continuam, nos 

anos seguintes, a chegar migrantes de outras partes do Brasil. 

Como município autônomo, foi criado pela Lei n 05. 446, de 10 de maio de 

1988, e instalado a primeiro de janeiro de 1989, durante o governo Hélio Mota 

Gueiros, com área desmembrada de Aveiro. Está constituída somente pelo distrito 

de Rurõpolis, antiga vila que, pelo ato de criação do Município, passou à categoria 

de cidade. 

12 ÁREA MUNICIPAL 

Rurópolis possui uma área de 6991,379 km 2 , pertence à mesorregião 

Sudoeste Paraense e à microrregião Itaituba. Limitando-se: 

Ao Norte - Municípios de Aveiro e Santarém 

A leste - Município de Placas 

Ao Sul - Município de Altamira 

A Oeste - Municípios de Itaituba e Aveiro 
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Rurópolis localiza-se Mesorregião do Sudoeste Paraense na Microrregião 

de Itaituba, A superfície é de 7.021,294 quilômetros quadrados, o que representa 

0.56% do território estadual. 

Figura 1: Localização de Rurõpolis no Estado do Pará. 
Fonte: Google Mapas 

Encontra-se distante em linha reta 770,78 km da sede da capital do 

Estado do Pará, com urna latitude 0400544" sul e a uma longitude 54 054'37" oeste, 

estando a uma altitude de 170 metros. A sede municipal apresenta as seguintes 

coordenadas geográficas: 0400545'S e 5405433"W. 
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Figura 2: Distância de Belém para Rurópolis no Estado do Pará. 
Fonte: Google Mapas 

1.4 DENSIDADE DEMOGRÁFICA 

Sua população estimada em 2004 era de 27 410 habitantes. Atualmente 

posui em tomo de 41 mil habitantes. Quanto a Densidade demográfica constata-se 

que houve um aumento significante entre os anos de 1991 a 2011, havendo assim, a 

necessidade de um planejamento urbano que tenha como base a Constituição 

Federal de 1988, e que leve em consideração os aspectos social, políticos e 

ambientais, uma vez que o crescimento populacional aumenta a demanda por bens 

e serviços de primeira necessidade, como: alimentos, água, energia, assistência 

médica, ensino, redes de saneamento básico e moradia. 

Segundo o censo do IBGE de 2010 Rurópolis possui uma densidade 

demográfica de 5,71 hab./km 2, com uma população de 40.087 hab. (I13GE/2010). 
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Tabela 2- População, Área e Densidade Demográfica 1991196-2011. 
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Anos População (1-lab.) Área (Km) Densidade (F-Iab./Km 2) 

1991 19.468 692296 2,81 

1996 24.122 6.991,30 3,45 

1997(1) 24.962 6.99130 3,57 

1998(1) 25.669 6991,30 367 

1999(1) 26.377 6.991,30 3,77 

2000 24.660 696060 3,54 
2001(1) 25.283 6.96060 3,63 

2002(1) 25.752 6.960,60 3,70 

2003(1) 26259 6.960,60 3,77 

2004(1) 27.410 6960,60 3,94 

2005(1) 27.913 6.960,60 4,01 
2006(1) 28.497 6.960,60 409 

2007 32.950 6.960,60 4,73 

2008(1) 35.033 6.960,60 5,03 

2009(1) 36.068 6960,60 5,18 

2010 40.087 7.021,31 5,71 

2011(1) 41.271 7.021,31 5,88 

Fonte: IUU - tlaøoraçao: IUtl-'/VUt- - 

Atualmente Rurópolis possui uma população de 40.087 habitantes numa 

área de 7.021 km2, sendo 12.159 do sexo masculino 011.136 do sexo feminino, por 

faixa etária da população, com 6.991 de área e densidade populacional de 3,45 

habitantes por km2 (IBGE 2010). 

Gráfico 1: Distribuição da população por sexo de Rurópolis 
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Anos Masculino Feminino 

1991 10.184 9.284 

1996 12.759 11.063 

2000 13.058 11.602 

2007 17.246 15.649 

2010 20.875 19.212 

Fonte: IBGE - Elaboracão: IDESP/SEPOE EI 
Conforme mostra tabela 3, observa-se que o crescimento populacional 

tanto da área urbana como rural, teve um expressivo avanço. 

Gráfico 2: Evolução populacional de Rurópolis 
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Fonte: Censo demográfico- IBGE- 2010 
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1.5 ESTRUTURA URBANA 

1.5.1 Pavimentação 

Atualmente o municipio de Ruropõlis conta com uma area 

aproximadamente SOam de broquetes atendendo parcialmente o bairro centro que 

liga a Avenida Brasil com o trevo e a travessa Osvaldo Cruz. Com  a organização e 

busca de investimentos para o municipio em 2004 foram asfaltadas algumas ruas e 

avenidas principais, como a Avenida Mano Andreazza, Avenida Airton Sena, 

Presidente Medici, Brigadeiro Haroldo veloso, Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 

assim como, o complemento da Avenida Brasil até o cruzamento da rua Nossa 

Senhora Aparecida e as ruas 10 de Maio, Mano Covas, José Rodrigues da Costa. 

Contamos também, com as Travessas Ana Zanotto, Plácido de Castro, Osvaldo 

cruz, Edmar de Andrade, Unirio Lorenzato e Machado de Assis. 

Figura 3 e 4: Br 163 Entrada da cidade de Ruropolis 
Fonte: Comitê Executivo 
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Figura 5 e 6: Estrada e vicinais do Municipio de Ruropolis 
Fonte: Comitê Executivo 

1.5.2 Principais Rodovias 

• BR 163- Rod. Santarém - Cuiabá 

• BR 230 - Rodovia Transarnazônica 

Figura 7: Mapa das Rodovias Federais 163 e 230 
Fonte: Google Mapas 
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No deslocamento do município para as cidades circunvizinhas são 

utilizadas as seguintes vias de acesso: BR 163 Santarém-Cuiabá e BR 230 Rodovia 

transamazônica que serve para a exportação de madeiras e produtos agropecuários. 

Rurópolis é considerado cidade estratégica, pois se concentra no entroncamento 

das duas rodovias (Santarém - Cuiabá e Transamazônica). 

Figura 8 e 9: BR 230 Rodovia Transamazonica 
Fonte: Comitê Executivo 
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Fonte: Comitê Executivo 

1.6 SISTEMA VIÁRIO 

Dentre os principais problemas do sistema viário do município pode se 

destacar a falta de sinalização nas ruas da cidade. Observa-se que as ruas e 

calçadas não estão adequadas ao transito de portadores de deficiências, pois faltam 

rampas, e as calçadas estão com piso com alto relevo em locais de risco estando 

fora das adequações exigidas por lei que proporcione a socialização de todos os 

cidadãos. 

A inexistência de transporte coletivo favorece um alto fluxo de veículos, 

em meio ao transito desordenado de bicicletas e pedestres nos bairros: Centro, Vila 

Nova e Bela Vista pelo fato de darem acesso a outras localidades urbanas e rurais 

existindo com isso um estrangulamento do tráfego nas seguintes vias: Avenida 

Ipiranga com Avenida Liberdade, Avenida Brasil com Avenida Tancredo Neves, 

Avenida Brasilcom Avenida JK, Avenida Presidente Médici com a travessa Osvaldo 

Cruz Avenida Presidente Médici com a travessa Edimar Lemos, Avenida Brasil com 

fEGtÀt 
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a travessa Edimar Lemos de Almeida, Avenida Brasil com a Avenida dos Imigrantes 

e Avenida Tancredo Neves com a Avenida lpiranga. 

A frota de transporte de passageiros no município é realizada 

basicamente por meio de motos, carros particulares e táxis. É comum também ver 

circulando pelo centro da cidade, bicicletas, motos, carros importados e nacionais 

para os mais diversos fins e caminhões que transportam produtos pelo município. 

Tabela 4: Frota de transporte Rodoviário Municipal 

Tipo de Veículo Quantidade 
Automóveis 248 

Caminhão 180 

Caminhão trator 5 

Caminhonetes 242 
Camionetas 32 

Micro-õnibus 6 
Motocicletas 1802 

Motonetas 411 

Ônibus 12 
Outros 10 

Iaiii1cI .J1r1P4ShK1 
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O Município conta ainda com uma associação de transportes onde são 

associados variados tipos de veículos sendo: micro ônibus e D - 20, possibilitando 

via de acesso somente na Rodovia Transamazônica. O transporte local entre as 

comunidades e a cidade é feito via terrestre através de ônibus, D —20 F 4000, motos 

e bicicletas, podem dizer que estes transportes alternativos vêm aumentando 

consideravelmente a cada ano. 

Os transportes urbanos, rurais e intermunicipais são atendidos pelas seguintes 

empresas: cooperativa Buburé, Cooperativa COOTAIT, Quaresma Turismo, Ouro e 

Prata Transbrasiliana, Verde Transportes. 

As empresas Verde e Amarela e Água Azul transcorrem as linhas da 

Rodovia Transamazônica que liga Rurópolisfrrairão/ltaituba. Acrescenta - se ainda 

outras Empresas como a Medianeira e a Satélite que realizam seu trajeto nas 

Rodovias Santarém Cuiabá e Transamazõnica, saindo e cortando o Estado do Pará. 

No município há também uma área de aeródromo com pista de pouso empiçarrada 

de 1.030 metros de comprimento, localizado no Bairro do Aeroporto que 

constantemente pousa avião bimotor. Existem também outras linhas regular que dão 

suporte aos casos de emergência para transporte de pacientes para outras cidades 

vizinhas, visto que, no período de inverno, a Rodovia Santarém Cuiabá fica 

intrafegável, necessitando o contrato com empresas particulares para atender a 

população. 

Rurópolis conta com um Terminal Rodoviário está localizado na área 

central para embarque e desembarque de passageiros e cargas, logo existindo 

várias empresas de ônibus como: Real Norte, Expresso Edimar, Tapajõs e 

Transbrasiliana que faz trajeto diariamente nas Rodovias Transamazônica e 

Santarém Cuiabá. 

E 	a- 
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Figura 15 e 16: Terminal Rodoviario de Rurópolis 
Fonte: Comitê Executivo 

1.7 ASPECTOS FÍSICOS AMBIENTAIS 

1.7.1 Clima 

Quanto o clima de Rurôpolis a temperatura do ar é sempre elevada, com 

média anual de 25,6°C e valores médios para a máxima e para a mínima de 31°C e 

22,5°C. Quanto à umidade relativa, apresenta valores acima de 80%, em quase 

todos os meses do ano. A pluviosidade se aproxima dos 2.000 mm anuais, porém, é 

um tanto irregular durante o ano. A estação das chuvas coincide com os meses de 

dezembro a junho e a menos chuvosa de julho a novembro. 

O tipo climático da região é o Ami, que se traduz como clima cuja média 

mensal de temperatura mínima é superior a 18°C, tem uma estação seca de 

pequena duração e amplitude térmica inferior a 5°C entre as médias do mês mais 

quente e do mês menos quente. 

•flflfl ÇUÍL *iurópDoljs  
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1.8 ASPECTOS FÍSICOS TERRITORIAIS 

1.8.1 Solo 

Os solos do município de Rurõpolis são constituídos, predominantemente, 

pelo grupo Latossolo grande. Estão presentes 	o Latossolo Amarelo, 	Distrófico, 

texturas 	médias, 	argilosa, 	Floresta Densa, 	relevo 	plano: Latossolo Amarelo, 

Distrófico, textura argilosa e Areias Quartzosas, Distróficas, Floresta Densa (ou 

Savana), relevo plano sem ondulação e ondulado. 

Entre os Podzóis, está o Podzólico Vermelho Amarelo com textura 

argilosa, associado à Latossolo amarelo, Distrõfico, textura argilosa e os Solos 

Concrecionários Lateríticos indiscriminados, Distróficos, textura argilosa, Floresta 

densa fraco ondulado. 

1.8.2 Vegetação 

A vegetação do Município é representada, em grande parte, pela Floresta 

Densa de Tabuleiros medianamente dissecados e Florestas Densa de Pediplanos, 

com raros 'lnselbergs". Nas áreas de várzea, se destaca a Floresta Aluvia. 

1.8.3 Patrimônio Natural: 

A alteração da cobertura vegetal natural do Município não é conhecida, 

estando incluída na do município de Aveiro (3,64%), do qual fazia parte a quando do 

levantamento através de imagens - LANDSAT- MT. 

Os acidentes geográficos ecologicamente importantes são o rio Tapajós e 

seus afluentes. Contém uma pequena parte de Floresta Nacional do Tapajõs, cuja 

área é de 600.000 ha. Distribuída, também, pelo município de Aveiro e Santarém. 

ÇL*AL 
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1.8.4 Topografia: 

O Município de Rurópolis apresenta unia topografia com níveis bastante 

variados. Na sede, a altitude regulará de aproximadamente 80 metros. 

Para o sul, os níveis topográficos se tornam mais expressivos, alcançando, na área 

do divisor de águas das bacias do Iriri (Xingu) e Tapajós, altitude em torno de 150 

metros. 

1.8.5 Geologia e Relevo: 

No município de Rurópolís, a geologia é representada, na sua parte sul, 

pelo Complexo Xingu (granitos, granodioritos, gnaisses, etc.) do Pré-cambriano 

inferior à média, por rochas vulcânicas da Formação Irim (Subgrupo Vatumã), de 

idade Pré-cambriano Médio, e metassedimentos da Formação Prosperança do Pré-

cambriano Superior. Mais ao norte, ocupando a porção central do Município, ocorre 

urna faixa de sedimentos do Paleozõico, que corresponde à chamada borda sul da 

Bacia Paleozoica do Amazonas, com as seguintes unidades litoestratigráficas: 

Grupo Urupari, representado pela Formação Ereré (arenitos e siltittos cinza- verde) 

do siluro- vedoniano: pelas formações Maecuru (arenitos finos e conglomerático) e 

Curuá (folhetos pretos e cinza-escuro) do Devoniano Superior, e pelo Grupo Tapajós 

(Formação Itaituba) do Carbonífero: além de manhas do Diabásio Panatecaua, 

aflorando em forma de diques ou "stoks". Há ocorrência, também, de sedimentos da 

Formação Barreiras e do Quaternário Recente, localizados nas margens dos rios 

principalmente nas porções norte e oeste do município. 

Acompanhando a geologia, o relevo possui áreas dissecadas de rochas cristalinas, 

"inselbergs", colinas, planaltos tabulares, baixo platôs, terraços e várzeas. 

Morfoestruturalmente corresponde ao "Planalto Rebaixado da Amazônia". 

1.8.6 Hidrografia: 

A hidrografia de Rurópolis é representada, prioritariamente, pela parte 

superior da bacia do rio Cupari e seus formadores (Cupari Braço Leste e Cupari 
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Braço Oeste) com seus subafluentes (os igarapés Santa Cruz, Ipixuna e Tinga) 

apresentando, corno direção, o sentido. Sul-norte. 

Ressalta-se ainda, a noroeste do Município, o rio Tapajós, com diversos 

afluentes, destacam os igarapés Florêncio (limite com o município de Itaituba), São 

Pedro e Santana, este último fazendo limite com o município de Aveiro. 

Fonte: Google mapas 

1.9 CULTURA 

A festa em homenagem à Santíssima Trindade é a manifestação religiosa 

que mais se destaca no Município de Rurópolis. Como na maioria das festas 

religiosas dos municípios paraenses, consta da procissão, missa e arraial. 

Rurópolis foi emancipado em 1988. Por se tratar de município novo, ainda 

não apresenta manifestações da cultura popular bem definida. É marcante a 

influência nordestina nas festas dançantes, através do xote e variedade da musica 

sertaneja. A cultura religiosa também se apresenta no município através de outras 

religiões conforme os templos localizados em todo o município. 

ÇD!4 
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Figura 20 e 21: Igreja da assembleia de Deus e Igreja Congregação Cristã no Brasil 
Fonte: Comitê Executiva 



Figura 22 e 23: Templo Evangelico e Igreja Presbiteriana Renovada 
Fonte: Comité Executivo 

1.9.1 Festividades Municipal 

• Baile das Flores 

• Festival Maauaçu 

• Expo Ruropolis 

Outro evento tradicional em Rurópolis é o baile das flores que foi criado 

pela Secretaria Municipal de Assistência Social em 25 de maio de 1990 hoje sendo 

uma das manifestações culturais mais importantes dos Ruropolenses, onde reune 

jovens entre 15 e 17 

o 
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Figura 24 e 25: Baile das Flores 
Fonte: O Gqogle 

Figura 25 e 26: Baile das Flores 
Fonte: 0 Google 
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Rurópolis é mercada por uma rica mistura de elementos culturais trazidos 

pelos povos migrantes, à cultura de Rurópolis se diversifica com os traços da cultura 

nordestina, sulista e paraense. As manifestações podem ser vistas através das 

danças e festas que são realizadas em todo município e na maioria das vezes essas 

manifestações culturais são apresentadas pelas Escolas de todo município 

principalmente no mês de junho nas festas juninas onde os tracejo culturais são 

apresentados de forma marcantes. Outra manifestação que mexe com o povo 

Ruropolense é o carnaval realizado todos os anos com apoio da Prefeitura 

Municipal. 

Figura 27 e 28: Festa Junina em Ruropólis 
Fonte: 0 Google 
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Figura 29 e 30: Festa do Carnaval em Ruropõlis 
Fonte: O Google 

Outra forma cultural é o pássaro Uirapuru que representa o mistério da 

Amazônia e se faz presente nas moitas do município de Ruropolis com o encanto 

melodioso do seu cantar que faz emudecer a natureza como se fosse um som 

sobrenatural, trazendo paz e harmonia Esse pássaro e tido como símbolo folclórico 

de Rurópolis. A dança do Uirapuru surgiu da fusão dos costumes dos migrantes das 

diversas regiões do pais que se fixaram no município, existem também outras 

representações folclóricas que também marca a cultura de Rurópolis como as 

quadrilhas juninas, danças de boi, dança do boto, dança gaúcha, folia de reis, dança 

da mangaba entre outras. 

Outra manifestação Cultural de Ruropolis e o Maauaçu o evento não tem 

fins lucrativos e acontece para celebrar o aniversario de emancipação do município 

que mobiliza tanto Ruropolis quanto os municípios vizinhos 

'WHi_sropoIis 	 SEM 



1.10 TURISMO 

O turismo de Rurópolis destaca-se pela beleza de várias cachoeiras 

existentes em seu território em especial a Cachoeira do Grim Alem de outras 

cachoeiras, riachos e rios que servem de lazer e turismo para os banhistas do 

Município. 
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Outro atrativo no município são as cavernas, gravuras e pinturas 

rupestres, que estão localizadas dentro dos limites do município de Rurópolis no 

estado do Pará. De acordo com Vasquez, Sousa e Carvalho (2008), a geologia 

regional é representada por rochas paleozoicas recobertas por densas áreas de 

floresta amazônica. Em escala local, de maneira geral, a região das cavernas 

apresenta arenitos, folhelhos e siltitos. O acesso à região se dá a partir de Belém em 

direção à Santarém e, por fim à Itaituba, por via aérea, terrestre ou fluvial. Inserida 

na bacia hidrográfica do Amazonas, a principal drenagem regional é  rio Tapajós, 

afluente da margem direita do rio Amazonas. Partindo de Itaituba, o acesso às 

cavidades é feito por via rodoviária pela Transamazônica e, obviamente, por trechos 

feitos a pé. 

No município de Rurõpolis existem cerca de seis cavernas que contam 

com expressivos registros rupestres. 

Figura 35: Aspecto geral do primeiro painel da segunda entrada das cavernas das Mãos. 
Fonte: 	w.geografia.ufpr.br/raega/  Curitiba, Departamento de Geografia 
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2.1 PRODUÇÃO 

Entre 2006 e 2010, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do 

município cresceu 87,3%, passando de R$ 71,5 milhões para R$ 133,9 milhões. O 

crescimento percentual foi superior ao verificado no Estado que foi de 75,5%. A 

participação do PIB do município na composição do PIB estadual aumentou de 

016% para 017% no período de 2006 a 2010. 

A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do 

setor de Serviços, o qual responde por 66,3% do PIB municipal. Cabe destacar o 

setor secundario ou industrial cuja participação no PIB era de 12,1% em 2010 

contra 10,4% em 2006. Em sentido contrário ao verificado no Estado, em que a 

participação industrial cresceu de 299% em 2006 para 37,8% em 2010, conforme 

gráfico 3 abaixo. 

Gráfico 3: Participação dos setores econômicos no produto interno bruto- 2010 

Font( ansoQtmráco21O 

Fonte: IBGE Censo demográfico 2010 
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Com a perspectiva cada vez maior aos próximos anos com o término do 

asfaltamento da BR-163 e com a construção de Portos para o escoamento de grãos 

oriundos do MT em Itaituba, o fluxo de carretas será intenso nas cidades de 

Ruropolis, Trairão e Novo Progresso, onde será palco de diversas transformações 

relacionadas à agricultura e setor imobiliário. 

Em Rurõpolis aproximadamente 73% da população reside na zona rural, 

o que caracteriza a economia do mesmo eminentemente primário, desenvolvendo a 

produção agrícola, a pecuária, o extrativismo vegetal. Outra principal atividade 

econômica do município é o açai, onde atualmente são reproduzidas e distribuídas 

mudas do açaizeiro aos produtores rurais que recebem orientação de manejo 

apropriado para o cultivo em várzea ou em terra firme. 

2.1.1 Produção Agropecuária: 

Quanto aos aspectos econômicos do município, é importante levar em 

consideração, dentre outros fatores, a sua capacidade de geração de renda através 

de atividades nas áreas da pecuária e agricultura. No caso da pecuária, dados 

coletados da pesquisa agrícola municipal do I12IGE/2010, referentes a 2011, apontam 

cinco principais culturas de rebanho local, com destaque para o rebanho de bovinos: 

1 aoela b: 1-ifincipais neoanrlus txIsteHLes uuo-u 1 1 _________  
Rebanho 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bovinos 105872 115.984 117.821 102.000 112044 114000 16.907 

Suínos 8.250 8.310 10.151 9.300 2.401 2.842 2.861 

Bubalinos 441 594 339 477 514 425 

Equinos 2.215 2.038 1.749 2.093 2.300 2.317 

Asininos 

ffi2.685 

80 141 137 74 133 130 

Muares 269 353 251 350 415 444 

Ovinos 3.028 4.724 2.590 3.762 4.000 

Caprinos 521 549 726 889 1.104 579 703 

Galinhas 39.150 39.220 43,240 42.100 38.030 20.200 0.300 

Gaios, 87.200 87.400 46.844 45.700 40.050 23.300 3.400 
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Vacas 5.293 5.799 1.850 1.100 3.00 3.200 3.300 
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2.1.2 Produção Agrícola 

A renda mensal das famílias ainda é muito baixa, porém relativa, uma vez 

que os moradores em sua maioria não possuem renda fixa e acabam 

desenvolvendo atividades na agricultura através do cultivo de produtos da lavoura 

temporária, para assim complementar a renda familiar. 

Tabela 6: Área Colhida, Quantidade Produzida e Valor da Produção dos Principais Produtos das 
Lavouras Ternnorárias 2009-2011. 

Alta colhida Quant. Produzida Valor 

Produtos 12009 2010 2011 2009 	12010 12011 2009 2010 011 
Abacaxi 20 18 20 300 270 300 300 270 300 

Arroz 3950 3600 3460 3720 8280 8027 4435 5630 5655 

Cana de 
Açúcar 

20 20 20 800 800 800 
_____  

80 104 104 

Mandioca 500 600 650 9000 9000 9750 1170 1170 2925 

Melancia 57 60 60 712 750 750 427 450 450 

Milho 2665 2460 2460 2482 2451 2451 1737 3186 2639 

Soja 70 70 180 189 189 486 139 132 369 
Fnnte iRGE - SEPOF / DIEPI / GERES Eiaboracao: IDESP/SEPOF 

2.2 POSTOS DE TRABALHOS FORMAIS 

Administração Pública foi o setor com maior volume de empregos formais, 

com 1.223 postos de trabalho, seguido pelo setor de Comércio com 151 postos em 

2010. Somados, estes dois setores representavam 854% do total dos empregos 

formais do município de Ruropolis, conforme mostra o gráfico 4 abaixo 

fl RuropoIis 
r*tx,dopn 



Gráfico 4: Distribuição dos cestos de trabalho formais- 200412010 

Disfflbuiçk dos postos de trabalho formais 
por setor de atividades no Munici pio em 2004 e 2010 
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Onte: relaçao anual de Intormações sociais- M I-b 

Os setores que mais aumentaram a participação entre 2004 e 2010 na 

estrutura do emprego formal do município foram Administração Pública (de 7270% 

em 2004 para 76,06% em 2010) e Extrativa Mineral (de 0,00% para 1,18%). A que 

mais perdeu participação foi a Indústria de Transformação de 13,49% para 9,33%. 

2.3 PRODUTO INTERNO BRUTO - PIB 

A Composição do Produto Interno Bruto a Preço de Mercado Corrente 

2002-2010 (R$ Mil) teve um aumento signiticante em todos os setores, conforme 

demonstra a tabela 7 e 8 abaixo: 

1 abela /: valor Aalclonaao bruto a 1-teço uasico torrente Dor belor 1UU2-2U lu  
Ano Agropecuário Indústria Serviços V.A 
2002 15318 3262 28001 46581 

2003 17069 4064 31211 52343 
2004 16231 5342 36424 59997 
2005 16498 5883 41370 63751 
2006 17010 7439 45000 69449 
2007 20354 9870 57308 87532 

2008 19657 11285 	- 64652 95594 
2009 19222 10874 74560 104656 

- 	
- 	 I$fl ÇtDfl* 
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2010 	1 	24279-----T 	16142 	1 	88768 	1 	129160 

Fonte: IBGE - SEPOF 1 DIEPI / GERES Elaboração: IDESP/SEPOF 

rabela 8: Composição do Produto Interno Bruto a Preço de Mercaao uorrente zouz-zolu 
Ano Valor adicionado bruto a 

preço básico corrente 
Impostos sobre produtos 

líquidos de subsídios 
Produto interno bruto a 

preço de mercado corrente 
2002 46581 1039 47620 
2003 52343 1400 53743 
2004 59997 1590 61588 
2005 63751 1900 65651 

2006 69449 2049 71497 
2007 87532 2573 90105 
2008 95594 2816 98410 
2009 104656 3496 108151 
2010 129190 4695 133885 
Fonte: laCE - SEPOF / DIEPI / GERES Elaboração: IDESPISEPOF 

3 SISTEMAS PÚBLICOS! INFRAESTRUTURA SOCIAL EXISTENTE: 

3.1 REDE DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 

No município de Rurópolis existem 102 Escolas Municipais, sendo que 

somente 73 estão em atividade. Existem também outras Escolas como: Escola de 

Casa Familiar Rural, Escola Particular de Ensino Fundamental Adventista do Sétimo 

Dia e Curso técnico de Enfermagem. 

Tabela 9: Estrutura da rede de Escolas no município 

Escolas Quantidades 

Escolas municipais da zona rural 61 

Escolas municipais da zona urbana 09 

Escolas filantrópicas zona urbana 01 

Escola Estadual de Ensino Médio 01 

Escola- Casa familiar Rural 01 

Escola Particular 01. 

Curso técnico de enfermagem- CEPROEN 01 

Total 76 
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As Escolas municipais possuem a seguinte Infraestrutura: 

13% Possuem biblioteca 

38% Possuem seta de leitura 

38% Possuem Internet 

75% Possuem laboratório de informática 

100% Possuem energia elétrica via rede pública 

0% Possuem esgoto via rede pública 

Figura 36 e 37: 
Fonte:Comitê Executivo 



El 
Figura 38 e 39: 

Fonte:ComÈtê Executivo 

Quanto â frequência escolar no município, em 2010, 28,6% das crianças 

de 7 a 14 anos não estavam cursando o Ensino Fundamental. 

Gráfico 5 Taxa de frequência e conclusão no ensino fundamental - 1991 
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A taxa de conclusão, entre jovens de 15 a 17 anos, era de 30,9%. O 

percentual de alfabetização de jovens e adolescentes entre 15 e 24 anos, em 2010, 

era de 955%. 

A distorção idade-série eleva-se à medida que se avança nos níveis de 

ensino, entre alunos do ensino fundamental que estão com idade superior à 

recomendada nos anos iniciais, 404% e nos anos finais, 54,8% chegando a 640% 

de defasagem entre os que alcançam o ensino médio; conforme o gráfico abaixo: 

Gráfico 6: Distorção idade-série no ensina fundamental e médio —2012. 

Ensino Fundamental 	Ensino Fundamental 	Ensino Médio 

Anos Iniciais 	 Anos Finais 
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O índice de Desenvolvimento Educação Básica- IDEB do município está 

na 4492a  posição, entre os 5.565 do Brasil, quando avaliados os alunos da 4a  série 

e na 33798,  no caso dos alunos da 8a  série. 

O IDEB nacional, em 2011, foi de 4,7 para os anos iniciais do ensino 

fundamental em Escolas Públicas e de 3,9 para os anos finais. Nas Escolas 

Particulares, as notas médias foram, respectivamente, 6,5 e 6,0. 

Gráfico 7: índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) - 200I2O1 1 

liS 
1: 

ii 
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Fonte: Ministério da Educação - IDEB 

Nas Escolas de Ensino fundamental de Rurópolis a razão entre meninas e 

meninos em 2006, indicava que, para cada 100 meninas, havia 99 meninos. No 

ensino médio, esta razão passa a 106 para cada 100 meninos. A razão entre 

mulheres e homens alfabetizados na faixa etária de 15 a 24 anos era de 103,2% em 

2010. 

Ruráp 
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Gráfico 8: Razão meninas/meninos no ensino fundamental e médio - 2006 

Fonte: Ministério da Educação - IDES 

Quanto aos perfis dos professores de acordo com o questionário do 

Programa Prova Brasil nota-se que: 

Tabela II: Perfil dos Professores em 2011- Respondidos 30(64%) de um total de 47 questionários 
aplicados 

97% 	 Possuem ensino superior 

80% 	 Trabalham em somente uma Escola - 

83% 	 Nunca ou quase nunca leem livros no seu tempo livre 

Fonte: Prova Brasil/INEP 2011. 
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Tabela 12: Matricula feita em 2011 

58 Matrículas em creche 

343 Matrículas na pré-escola 

2.220 Matriculas anos iniciais (1° ao 50  ano) 

2.190 Matriculas anos finais (6° ao 90 ano) 

O Matriculas no ensino médio 

352 Matrículas EJA 

62 - Matrículas na educação especial 

Fonte: Prova Brasil/INEP 2011 

3.2 REDE DE SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Conforme dados do Censo IBGE 2010 a população total do municipio 

era de 40.087 residentes, dos quais 9.997 encontravam-se em situação de extrema 

pobreza ou seja, com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00 Isto significa 

que 24,9% da população municipal viviam nesta situação Do total de extremamente 

pobres, 8.179(818%) viviam no meio rural e 1.818(18,2%) no meio urbano. 
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Fonte: IBGE - Censo Demográfico —2010 
Elaboração: IPENDISOC/NINSOC - Núcleo de Informações Sociais 

O Censo também revelou que no município havia 965 crianças na 

extrema pobreza na faixa de O a 3 anos e 520 na faixa entre 4 e 5 anos. O grupo de 

6 a 14 anos, por sua vez, totalizou 2.559 indivíduos na extrema pobreza, enquanto 

no grupo de 15 a 17 anos havia 668 jovens nessa situação. Foram registradas 242 

pessoas com mais de 65 anos na extrema pobreza. 47,2% dos extremamente 

pobres do município têm de zero a 17 anos. Observe o gráfico 10 abaixo: 

Tabela 13: População em situação de extrema pobreza por faixa etária Idade 

População Quantidade 

0a3 965 

4a5 520 

6 a 14 2.559 

15a17 668 

18a39 1445 

4,,. 	
lF 
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40a59 	 1.599 

65 ou mais 	 242 

	

Total 	 9.997 

de: Prova Brasil/INEP 2011. QEduorg 

Gráfico 10: Distribuição percentual da população extremamente pobre por faixa etária 

34,5% 

25,6% 

Oa3anos 4a5anos fial4anos lSall 	18a39 	40a59 Goanosou 

anos 	anos 	anos 	mais 

Fonte: IBGE- Censo Demográfico- 2010 
Elaboração: IPENDISOC/NINSOC - Núcleo de Informações Sociais 

No município, de 2000 a 2010, a proporção de pessoas com renda 

domiciliar por capita inferior a R$ 14000 reduziu em 15,1%; para alcançar a meta de 

redução de 50%, deve ter, em 2015, no máximo 28,7%. Para estimar a proporção de 

pessoas que estão abaixo da linha da pobreza foi somada a renda de todas as 

pessoas do domicílio, e o total dividido pelo número de moradores, sendo 

considerado abaixo da linha da pobreza os que possuem renda por capita até R$ 

140,00. No caso da indigência, este valor será inferior a R$ 70,00. 

Ri 
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Gráfico li: Percentual da renda apropriada pelos 20% mais pobres e 20% mais ricos da 
população 	2010 
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Fonte: IBGE - Censo Demográfico —2010 
Elaboração: IPENDISOC/NINSOC - Núcleo de Informações Sociais 

A participação dos 20% mais pobres da população na renda passou de 

33%, em 1991, para 1,5%, em 2000, aumentando ainda mais os níveis de 

desigualdades. 

Em 2000, a participação dos 20% mais ricos era de 593% ou 39 vezes 

superior a dos 20% mais pobres do município. 

j 
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Gráfico 12: Proporção da - população em extrema pobreza frequentando a escola ou 
creche por faixa etária. 

11.1% 

Oa3anos 	4asmos 	6a14anos 	1Sallanos 

Fonte: Ministério de desenvolvimento Social e combate a fome. - MDS 

Em Rurópolis quanto à situação de Eletricidade, água, esgotamento 

sanitário e coleta de lixo, para população de baixa renda observou-se com o 

levantamento realizado pelo I13GE/2010 que das 5.168 pessoas extremamente 

pobres (51,7% do total) viviam sem luz, 2.863(28,6%) não contavam com captação 

de água adequada em suas casas, 9.867 (987%) não tinham acesso à rede de 

esgoto ou fossa séptica e 8.710 (87,1%) não tinham o lixo coletado. 

Quanto à situação dos banheiros no domicílio e paredes externas de 

alvenaria, 7.144 pessoas extremamente pobres (71,5% do total) não tinham 

banheiro em seus domicílios. 9.746 (97,5%) não tinham em suas casas paredes 

externas construídas em alvenaria. E segundo censo do I13GE/2010 a proporção dos 

moradores segundo as condições de ocupação revelaram que 80% possuem 

moradia própria. 
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Gráfico Is: Proporção de moradores segundo a condição de ocupação - 199112010 
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El 

Fonte: IBSE - Censo Demográfico —2010 

A secretaria Municipal de Assistência Social aderiu ao Programa Bolsa 

Família do Governo Federal com intuito de apoiar as famílias mais pobres e garantir 

a elas o direito a alimentação e o acesso à educação e a saúde. O Programa visa à 

inclusão social dessa faixa da população brasileira, por meio de transferência de 

renda e da garantia de acesso a serviços essenciais, no qual em 2013 atingiu uma 

cobertura populacional de 3.548 famílias. 

Tabela 14: Transferência de renda para o município de Rurópolis 

4,.  - 	 t(üopohs 
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Em 	Rurõpolïs 	foi 	implantado 	também 	o 	Centro 	de 	Referência 

Psicossocial- CRAS que é responsável pela oferta de serviços de Proteção Social 

Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), realizando trabalho social, 

de caráter continuado com famílias no sentido de fortalecer a função protetiva das 

mesmas, promovendo o acesso e usufruto de direitos que venha contribuir na 

melhoria na qualidade de vida das famílias. 

Outra atividade desenvolvida no município refere-se ao Pro Jovem 
£SÈra 

Adolescente localizado no bairro do Arroz é uma parceria entre a prefeitura W 

municipal de Rurópolis, Ministério de desenvolvimento social e combate a fome e a 

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, através do Centro de 

Referência de Assistência Social-CRAS. 

O público alvo do Pro Jovem são jovens entre 15 e 17 anos pertencentes 

às famílias beneficiarias do Programa Bolsa Família ou encaminhados pelos 

serviços de proteção, como medidas sõcias educativas, Programa de Erradicação do 

trabalho infantil (PETI) ou Programa de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual 

No Município de Rurõpolis são atendidos 200 adolescentes, que são distribuídos em 

8 coletivos, no qual são desenvolvidas atividades que estimulam a convivência 

familiar e comunitária com intuito de proporcionar o desenvolvimento pessoal, social 

e capacitação aos jovens para atuarem 	como agente de transformação e 

desenvolvimento de sua comunidade, sensibilizando-os e informando-os sobre para 

atuarem no mercado de trabalho. 
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31.1 A Rede da Assistência Social no Município compreende: 

abela ib: Feoe Uonnanc'aaa pein ML) 	- 	gutpamentos e tguipes  
Implantado Com pendencia de Total cofinanciado 

Implantação pelo MOS 
Centro 	de 	Referência 	de 

Assistência Social (CRAS) 
1 1 

Centros de Referência 
Especializados de Assistência Social 

(CREAS) 

o I 1 
Centros de Referência 

Especializados de Assistência Social 
para População em Situação de Rua 

(Centros POP) 

O O O 
Equipes volantes de Assistência 

Social 

O 0 0 

Fnnte: Ministério de desenvolvimento Social e combate a fome. - MOS 

[1 

3.3 INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO- IDH 

Tabela 16: Indico de Desenvolvimento Humano do municíoio no Denodo de 1 9701198011 99112000 

DEI 
Anos 

1970 1980 1991 2000 
IDH-M - - 0,402 0,651 

IDH-Longevidade - - 0,548 0,661 

10H - Educação - - 0,457 0,721 

IDH— M. Renda - - 0,201 0,568 
Fonte: PNUDIIPENFUNDAÇAO JOAO PINHEIRO 

- Puropoiss ma 



Tahela 17: Dados esttístir.os 
Dedos 1991 2000 Classificação/Estado 

!1cedeDesawt%,&toHo,ro 0,523 0,651 65/218 

IndtedeDesendánenIoHunroGans 0,448 0,568 45/264 

Indice de DesenvoMmento Humano 
Longevidade 

0,547 0,664 531214 

IrdideDaivoKtieitHumam 0,575 0,721 71/234 

Fonte: PNUD/IPEAIFUNDACÃO oÀo PINHEIRO 

4 REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

Na rede de serviços de saúde disponível no Município podemos citar 

entre outros os Programas do Governo Federal referente a Estratégia de Saúde da 

Família que é composta de 01 equipe de USE em 2002 com uma cobertura 

populacional de 13,65%%, sendo que ate o ano de 2013 foi mantida apenas 01 

equipe de USF, caindo a cobertura populacional para 8,13%, conforme mostra o 

gráfico 14 abaixo: 

El 
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Gráfico 15: Cobertura populacional de agentes comunitárias de saúde. 

m s c o- ;iiit 
4 	1i1 

25283 25752 262gB 27410 27913 2MB? 31973 35033 3S0 	40087 41272 42417 
F DA5iSAMS 

o, 
c 	- 

F .1111 
I 2002 2003 2004NOS 206 2007 2S 200S 2010 2011 2012 2013 

Fciite: O3!SMS 

Fonte: DAB/DATASUS 

A Secretaria Municipal de Saúde conta hoje com os seguintes 

estabelecimentos de Saúde para atendimento populacional. 

aoeia lo: unIuaoes nmouIaLooaIs t,aaasTraaas no aiu 	40Jb-20I - i 

Estabelecimento 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Centro de Saúde- Unidade Básica de saúde - - - 

Centro de Regulação de serviços de saúde - - - - - 

Clínica/ambulatório especializado - - - - - 

Consultório isolado - - - - - 

Cooperativa - - - - - 

Farmácia - - - - 

Hospital especializado - - - - - 

1 Hospital Geral 1 1 1 1 

Hospital Dia - - - - - 

Laboratório central de saúde publica- LACEN - - - - - 

Policlínica - - - - - 

Posto deSaúde  

Pronto socorro especializado - - - - - - 

Pronto socorro Geral - - - - - 
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Secretaria de Saúde 	 - 	- 	- 	- 	- 

Unidade de serv. de apoio de diagnose e 	- 	- 	- 	- 	- 
terapia  

1 Ini,4.rl eI 'flnil&nri, am Ç',r1a 	 1 	 1 	 1 	 1 	 - 

Unidade Móvel de nível pré-hospitalar de 
urgência e emergência 

Fonte: 
	

ID ES IS EPO 
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M 
Figura 42: Unidade Básica de Saúde da Alvorada 

Fonte: Comitê Executivo 

Quanto aos Programas de saúde implantados pela Secretaria Municipal 

destaca-se a implantação do Programa Saúde da Família que no ano de 2012, 

verificou-se que o numero de crianças pesadas no município era de 6516 destas, 

07% estavam desnutridas 

Gráfico 16 Proporção de crianças menores de 2 anos desnutridas —1999 a 2012 
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Quanto ao numero de óbitos no município, de 1997 a 2011, for 02 A taxa 

de mortalidade materna máxima recomendada pela Organização Pan-americana de 

Saúde - OPAS são de 20 casos a cada 100 mil nascidos vivos. 

No Brasil, em 2010, esse número foi de 60,1; mas devido a 

subnotificações estaria próximo de 68,2 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos, 

segundo a estimativa da Rede Interagencial de Informações para a Saúde - RIPSA. 

Gráfico 17: Número de óbitos maternos e nascidos vivos - 1997-201 

I t....... 	 ..... 	.... 	. 	. 

fronte bIAU - VAI AbUS 

Em Rurópolis não existe um Comitê de Mortalidade Materna que possa 

ajudar na orientação do preenchimento da declaração de óbito para evitar as 

subnotificações, melhorando o entendimento das principais causas das mortes. 

usurópoffs e 
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Quanto à prevenção da mortalidade infantil urna das ações é a prevenção através de 

imunização contra doenças irifectocontagiosas. 

Gráfico la: Taxa de mortalidade de menores de 05 anos de idade a cada mil nascidos 
ViVOS 199512011 
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Fonte: SIAB—DATASUS 

Em 2012, Rurópolis apresentou 971% das crianças menores de 1 ano 

fl 	 com a carteira de vacinação em dia. 

Gráfico 19: Percentual de crianças menores de 01 ano com vacinação em dia - 2000-2012 
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Quanto ao percentual de mães com idades inferiores a 20 anos em 

Rurópolis é preocupante, pois na maioria dos casos, as meninas passam a enfrentar 

problemas e a assumir responsabilidades para as quais não estão preparadas, com 

graves consequências para elas mesmas e para a sociedade. 

28,2% 

Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS 

O Ministério da Saúde recomenda, no mínimo, seis consultas pré-natais 

durante a gravidez pois quanto maior e o numero de consultas pré-natais, maior e a 

garantia de urna gestação e partos seguros, prevenindo, assim, a saúde da mãe e 

do bebê. 

A proporção de gestantes sem acompanhamento pré-natal, em 2011, 

neste município, foi de 1,6%.  

As gestantes com 07 ou mais consultas foram 22,5% Em 2011, no Município, 99,0% 

dos nascidos vivos tiveram seus partos assistidos por profissionais qualificados de 

saúde. 

Grál L..IJ ti I . rcl L.l ltUl UC _lial iCb 1 ldbelUab VlVd )IJl 1 II iid -E Ut L)P JbUlLdb p1 
	atais - 2011 

flOO 

201 

rota *.tS 



e 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS- PA 

1 A. h..4._r;_l ..L_ fl 	 I O-.-. ..__j_. fl_ -._:.___ 	•-_.- 4 flfl7 fl AI 
•  - 

 

- -----------------  
Causas 199 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Sistema nervoso  1  1 2  1 1  1 
Aparelho circulatório 7 II 12 14 12 7 II IS 20 15 20 14 27 18 
Aparelho respiralório 4  2  7  11 5 11 3 8 14 5 4 
Aparelho digestivo  4 3 1 7 8 6 2 6 6 6 

Transtornos/menlais/comportamentais 3 4 1 4 1 
Causas externas/morbidade/mortalidade  1 10 7 5 7 3 10 lO 7 8 9 

Gravidez/parto/puerpério 5 1 3 ID  
Aparelha geniturinário 1 1  2  4 1 2  5 4  1 

Total 2017 18 1 30 35 17 33 40 44 38 46 45 46 39 
• 	.,.-. 	 ._'_#, ,• '_#• 

Tabela 20: óbitos por Residência, SeQundo o Sexo 1997-2010. 
Sexo 1997 1 1998 1 1999 1 2000 2001 2002 2003 2004 12006 12006 12007 2008 12009 2 10 

Masculino 24 24 30 51 46 34 52 57 59 46 52 60 59 Ãi 
Feminino 13 14 18 26 29 27 20 30 41 19 35 28 131 16 
Ignorado 

Total 37 38 48 77 75 61 72 107 100 65 87 88 90 58 
fronte: UAIASU/M - hIaboraço: IUbSPISEPOF 
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Figura 43 e 44: Prédio que abriga o batalhão da policia militar 
Fonte: Comitê Executivo 

5 SEGURANÇA PÚBLICA 

A policia civil de Rurópolis possui um prédio pertencente ao Estado, 

sendo que em seu quadro profissional é composto por três policiais civis, um 

delegado, um escrivão, um investigador, com 01 viatura da policia civil e 01 viatura 

da policia militar para atendimento da população. 

A delegacia é composta por uma sala para atendimento do delegado, sala 

do escrivão (cartório), um balcão de atendimento e duas celas sendo que uma 

encontra-se desativada e a outra possui capacidade para cinco presos do sexo 

masculino, não existindo cela para o sexo feminino e nem espaço para menores e 

adolescentes infratores Segundo o delegado a alimentação dos presos é feita pelos 

próprios familiares ou pela população solidaria 



a 

Figura 45 e 46: Viaturas da policia militar e civil 
Fonte: Comitê Executivo 
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A Policia atua também no município vizinho de Placas que fica há 

noventa quilômetros de distância do município de Rurópolis. 

Quanto a infraestrutura da policia militar o prédio do Estado abriga vinte e 

um PM'S, e há somente uma caminhonete ativa e outras duas encontra-se em 

manutenção, e uma motocicleta inativa aguardando regularização. 

No Distrito de Divinópolis- km 70 da sede municipal há um posto policial 

alugado pela Prefeitura, existindo três PM'S e duas motocicletas para realização dos 

serviços na área. 

No município Rurópolis quanto à segurança pública conta com uma 

estrutura de apenas 01 Delegacia de Policia Civil 01 Departamento de Policia Militar 

(DPM). 

Quanto ao numero de crimes realizado no município foram registrados no 

período de 207 a 2010 conforme tabela abaixo 

Tabela 21: Número de Crimes Contra a Pessoa, Patrimônio e Crimes Violentos 2007-2010. 

Anos Crimes contra a pessoa Crimes contra o patrimônio Crimes violentos 

2007 - 1 - 

2008 79 77 22 

2009 90 101 181 

2010 118 103 22 

rulite. DA, ÁÓUSiMS - cIauuIaçau. ILJor/oI-ur 

6 COMUNICAÇÃO 

O município de Rurópolis recebe a transmissão de várias estações de 

rádio, da capital e de municípios vizinhos, principalmente a rádio Liberal, rádio União 

Comunitária, e 102 FM. Toda população que tem acesso a televisão assiste a 

programações da Rede Globo, SBT, Bandeirante, Record, e através de antenas 

parabólicas, recebe a transmissão de outros canais nacionais. Possui também site 

de Marketing da cidade que a todo o momento divulga noticias: Policiais, Sociais, 

. £toiis - - 
	 Mis CO E A1I $O POH€2A 



Figura 49 e 50: Formas de comunicação do município de Rurópolis 
Fonte: Portal Sem Polêmica 

O municipio POSSUI a cobertura de duas operadoras telefônicas TIM e 

VIVO, onde a cobertura é maior. Também possui uma agencia dos correios que! 

funciona o banco postal do Brasil. 

A rede bancaria conta com uma agencia do Bradesco, uma agencia do 

Base, uma casa Loterica e a agencia dos correios que funciona como banco postal 

do Brasil dentro do Municipio de Ruropolis 

Ruropolis também conta com o Navega Para que e um programa do 

Governo do Estado que tem o objetivo de promover a inclusão social através da 

inclusão digital e promover a democratização do acesso a internet pelos órgãos de 

governo e pela sociedade, possibilitando a implantação do governo digital e a 

aproximação do cidadão das politrcas publicas eletrônica 

4 	
flEGEí 
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7 HABITAÇÃO 

O Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) é uma das faces do 

Programa Minha Casa Minha Vida e foi criado para incentivar a manutenção da 

família no campo e oferecer moradia por meio da reforma ou da construção de 

novas moradias. 

As Unidades Habitacionais deverão atender as condições mínimas 

estabelecidas pelo programa, garantindo qualidade e soluções de água, esgoto, 

iluminação, segurança e qualidade de vida para as famílias contempladas. 

Em Ruropolis a situação dos habitantes por domicilio em 2010, 

representa 4,30 unidades domiciliares permanentes 

Tabela 22 Habitante por Domicílios Permanentes 1996120001200712010 

População 	
Unidades 	Habitantes/Unidades 

ANO 	 (Hab.) 	 Domiciliares 	 Domiciliares 

1996 24.122 4.825 5,00 

2000 24.647 6.324 3,90 

2007 32.950 8.049 4,09 

2010 40.087 9.328 430_ 

Fonte DATASUSJMS - Elaboração IDESPISEPOF 



fl 

2 

n 
2 

n 

fl 
n 

2 
2 •  
2 
n 
2 

2 

2 
2 

2 

2 
2 

2 

.fl•.  

2 

2 

2 

fl 

2 

2 

2 
2• •  

•2. 

9 .  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 • •. 
2 

2 

2 

e 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS- PA 

Tabela 23: Domicílios particulares permanentes, por forma de abastecimento de água 
1991/2000/2010.  

Forma de Abastecimento de Agua 
ANO 	TOTAL 

Rede 	geral 	de Poço ou nascente 	Outra 
Distribuição 	 na Propriedade 

	

1991 	 3.711 	 771 	 2.588 	 352 

	

2000 	 5.177 	 1.119 	 3.562 	 496 

	

2010 	 9.328 	 2.812 	 4.638 	 1.878 
Fonte: DATASLJS/MS - Elaboração: IDESPISEPOF 

Tabela 24: Domicílios particulares permanentes, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de 
esootamento sanitário 19911200012010 

Existência de banheiros ou Sanitários 

Tinham 

ANO 	TOTAL1 	
Tipo de Esgotamento Sanitário 

Rede geral 	ossa séptica 	 ao 
DTAL' 	le esgoto ou 	 Outro 	tinham 

pluvial 

1991 	3.753 	 - 	 1 	1.893 	1.859 
.894  

2000 	5.177 	 3 	 221 	4.016 	937 
.240 	__________ __________ 

2010 	9.328 	 30 	 541 	8.377 	380 
1.948    

fronte: UAiAbU/MS- iaDoraçao: iUtSPJtI-'Ufr 

Tabela 25 Dom icilios particulares permanentes por destino do lixo 19911200012010 

AIfl 	 T0mAL1 

Destino de Lixo 

Coletado 

Diretamente 	Em Caçamba 
TOTAL 	por Serviço de 	de Serviço de 	Outro 

Limpeza 	Limpeza 

1991 	 3.954 	 243 	 178 	 65 	3.468 

2000 	 5.758 	 581 	 248 	 333 	 4.596 

2010 	12.583 	 3.255 	 2.715 	 540 	 6.073 

PM *ICO £ ØAII IE POBREZA 
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8 ENERGIA ELÉTRICA 

Na região a linha de Transmissão do Projeto Tramoeste atende 12 sedes 

municipais e 126 localidades. 

Figura 51: Rede de distribuição de energia até RurÕpolis 
Fonte: CELPA- Centrais elétricas do Pará 

No ano de 2003 o Governo Federal lançou Programa LUZ PARA TODOS, 

que tem a meta de levar energia elétrica para mais de 10 milhões de pessoas do 

meio rural, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, operacionalizado pela 

Eletrobrás e executada pelas concessionárias de energia elétrica e cooperativas de 

eletrificação rural. 

No Estado do Pará as decisões sobre o Programa são tomadas pelo 

Comitê Gestor do PLT, ligado diretamente ao Ministério das Minas e Energia, com a 

participação da executora do Programa que é a concessionária de energia elétrica - 

REDE/CELPA. 

Em Rurópolis das 49 localidades, 14 são beneficiados com o Programa 

Luz para Todos com uma cobertura de aproximadamente 28% Desses beneficiários 

o Programa ainda não foi concluído totalmente, conforme tabela 26 abaixo: 

RêflaAdect f 	 PA$ JICO 	I POI€ZÁ 
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Tabela 26: comunidades beneficiadas pelo programa Luz para Todos 

PROGRAMA LUZ PARA TODOS 

COMUNIDADE CONCLUIDOS (KM) NÃO CONCLUÍDOS (KM) 

FLOR DA SELVA 12 20 

SONRIZAL 4 is 

ENXORRADA 4 J 

IGARAPÉ PRETO 12 20 

NICÉLA 12 30 

BAIANOS 43 30 

MONTEIRO LOBATO 13 35 

MARANHENSES 7 5,9 

CAXIMBÂO 3 55 

KM 155 26 32 

ÁGUA AZUL 15 40 

DIVINÓPOLIS 15 20 

KM 55 15 25 

KM 40 ;luS 7 
Total 199 289,9 

e 

Fonte: preteitura Municipal de Rurópolis 

Quanto às reclamações de energia elétrica, cobrança indevida e outras 

situações de falta e medição de energia por moradores em RUropolis a CELPA 

possui um escritório local para atendimento aos moradores 

Tõh! 	7 r,ne. ,rni,1tt. r,,.,.,.-,,,, ,l 	 cIAh-k., .,.,.- 	nAng MflI 1 

Anos / Classe Consumidores Consumo (kw /h) 
Total 3.422 6.294.387 
2009  

Residencial 3.581 3.795.063 
Comercial 380 1.176.369 
Industrial 12 675.357 
Outros 1.102 3.058.619 
Total 5.075 8.705.408 
2010  

Residencial 4.137 4.330.192 
Comercial 403 1247398 
Industrial 12 799.725 
Outros 1.097 3.407.018 
Total 5.649 9.784.733 
2011  

Residencial 4.673 4.869.088 
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Comercial 414 1.258.899 
Industrial 11 794.175 
Outros 1.086 3.537.898 
Total 6.184 10.460.060 	- 

fronte: tbLIAI KL)b UELPA bIaboraço: IL)ESP/SEPOF 

• 	 ... 	..... 	 .. 	. 

- 

t 

- aan clala 02013 MapLink 

Figura 52: Mapa para energia elétrica de Rurópolis 
Fonte: Mapa Link 

9 COMÉRCIO 

A estrutura comercial local até a década passada enfrentou grandes 

problemas referente a transportes, pois as rodovias por onde as mercadorias que 

abastecia o comércio eram transportadas pela rodovia Transamazônica / Santarém 

Cuiabá, que no período de muitas chuvas, alguns de seus trechos ficavam 

intrafegáveis implicando muito em problemas para o comercio local e para o comercio 

da região, dificultando assim, o abastecimento do mercado, pois muitas mercadorias 

se danificava durante a viagem, e com isso o comercio sofria com os prejuízos. 

Contudo, após a emancipação de Rurópolis, o comércio local passou a 

receber investimentos diretos da prefeitura e da secretaria de infraestrutura o que 

contribuiu para a estruturação da cidade contribuindo cada vez mais para o 

crescimento do município. 

Para comparar dados de números de estabelecimentos comerciais no 

período de 1989 e 2010, apresenta-se a tabela a seguir: 

jJ 4tff4ns 
£nm Q (n,çg dtpv 
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Tabela 28: Estabelecimentos de 1989 cadastrados pela SEFA em 2010 no setor de tributos de 
1 Rurópolis. 

Estabelecimentos Quantidade 

Gêneros alimentícios 12 

Supermercados e mercearias 23 

Cafés, bares e restaurantes. 04 

Farmácias e perfumarias 09 

Tecidos e artefatos de tecidos 11 

Calçados e Artefatos de couros 01 

Magazine de grande porte 02 

Moveis em geral 02 

Lojas de aparelhos eletrodomésticos 01 

Maquinas e equipamentos 02 

Peças e assessórios para veículos 04 

Material de construção 01 

Ferragens em geral 03 

Postos de combustíveis 03 

Produtos para agricultura e pecuária - 	01 

Armarinhos 	 - - 
Padarias - 
Funerárias - 
Oficina Mecânica - 
Serviços fotográficos - 
Agencias de viagem - 
Agencia de taxi aéreo - 
Fonte: SftI-'OUSftI-A 
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Fonte: Comitê Executivo 

Fonte: Comitê Executivo 

•• Wí5*5is 
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10 RELIGIÃO 

Os principais grupos religiões predominantes no município de Rurópolis 

são o catolicismo romano e a religião evangélica, além de outras culturas religiosas 

que também existem no município com centenas de seguidores, dentre elas: Igreja 

adventista, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Deus é Amor, Igreja da Paz, 

Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja de Deus no Brasil, Igreja do Evangelho 

Quadrangular, Igreja Adventista do Sétimo Dia. 

..w '4ËttIft Rtrn,vs,dotn4k1çadopy ÁiS RICO PAiS SEW PtEZA 
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Figura 59 e 60: Igreja da Santíssima Trindade 
Fonte: Comitê Executivo 

11 CEMITÉRIO 

No município de Rurópolis há quatro cemitérios, um fica localizado na 

BR163 no bairro do Aeroporto os outros ficam localizados no distrito de Divinópolis 

(km 7O), comunidade Água •AzuI (km •85),e Comunidade .São José (km75): Os 

Cemitérios ficam próximos de residências, escolas e praças, em consequência desta 

proximidade, o cemitério torna-se fonte de contaminação ambiental, já que geram 

alterações no meio físico, oferecendo os riscos de: Poluição atmosférica pela 

liberação de gases, entre eles principalmente o gás sulfídrico (1-12S); e a 

Contaminação dos solos. 

Com a alta umidade dos solos de nossa região (região amazônica), 

ocorre um fenômeno o chamado saponificação pelo qual ocorre a quebra de 

gorduras corporais e a liberação de ácidos graxos; ocorre também a contaminação 

do lençol subterrâneo de água devido o necrochorume produzido através da 

decomposição de corpos, o qual apresenta alto grau de patogenicidade. Segue 

abaixo figura x de cemitérios do município de Rurópolis. 
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Figura 61 e 62: Cemitério Municipal de Rurópolis- Sede 

Fonte: Comitê Executivo 
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Figura 65 e 66: Cemitério São José e Cemitério de Divinópohs 
Fonte comitê executivo 

12 ASSOCIAÇÕES SOCIAIS 

Os movimentos sociais se referem à ação coletiva de um grupo organizado 

que objetiva alcançar mudanças sociais por meio do embate político; conforme seus 

valores e ideologias dentro de uma determinada sociedade e de um contexto 

específicos, permeados por tensões sociais. Podem objetivar a mudança a transição 

ou mesmo a revolução de uma realidade hostil a certo grupo ou classe social. 

Em Rurópolis, encontram-se várias organizações sociais, no qual destacamos: 

Associação comercial de Rurópolis; Fundação de Ação Social de Rurópolis; Instituto 

de Previdência do Município de Rurôpolis; Sindicato dos Produtores Rurais de 

Rurópolis; Sindicato dos trabalhadores rurais de Rurópolis; INCRA-Instituto Nacional 

de colonização e Reforma Agrária; Associação comunitária de Divinópolis 

Comunidade Marianapolis; Comunidade Nossa Senhora Aparecida, Associação dos 

Agricultores Monteiro Lobato. 

Existem cerca de 30 associações em Rurôpolis, sendo que apenas 10 

encontram-se regularizadas. 
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Figura 67 e 68: Organizações Sociais do Município 
Fonte: Comitê Executivo 

13 PRÁTICAS DE SANEAMENTO 

A Lei ti°  11 .445/07, da Constituição Federal Brasileira considera que o 

esgotamento sanitário é constituído pelas atividades, infraestruturase instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 

esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 

ambiente. 

Este indicador é fundamental na avaliação das condições de saúde da 

população e infraestrutura do município e, consequentemente, da qualidade 

ambiental, haja vista que o lançamento de esgoto in natura no meio ambiente, pode 

causar a poluição de cursos d'água e prejudicar a saúde da população. Desta forma, 

o tratamento de esgotos é medida básica de saneamento, trazendo benefícios para 

a coletividade e economia para o Sistema Publico. Por isso podemos afirmar que é 

Indispensável para a manutenção da saúde humana implantação dos sistemas 

públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e destino adequado do 

lixo que traz uma rápida e sensível melhoria na saúde e condições de vida da 

população. Como exemplo, podemos citar: Controle e prevenção de doenças; 

Promoção de hábitos higiênicos; Desenvolvimento de esportes; Melhoria da limpeza 

Uropo is 
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pública; Manutenção de praças e jardins; Combate a incêndios; Combate aos 

vetores. 

O Município de Rurôpolis tem através dos agentes comunitários de 

saúde- ACS e os agentes de endemias- ACE vem desenvolvendo trabalho de 

campo tanto na zona urbana como na zona rural, orientação quanto às doenças que 

estão vinculadas à falta de saneamento, no qual interferem diretamente na a 
qualidade de vida da população, causando muitas mortes como o caso da diarreia 

entre crianças menores de cinco anos. Em Rurópolis os índices de mortalidade 

infantil também estão associados à falta de acesso aos serviços de água, esgoto e 

destino adequado do lixo. 

O instrumento de avaliação tomado como base para a elaboração tem 

como fonte principal USIAB  (Sistema de Informação Arnbulatorial Básico), Sistema 

esse alimentado diariamente, retratando a realidade atual dos munícipes. 

O número de famElias que consumem água de poços artesianos, 

cacimbas, bicas, e outros mananciais são alarmantes, e certamente um dos fatores 

que contribui é a falta de água. Mesmo com toda a dificuldade vivida pelos 

moradores de Rurópolis, percebe-se que as doenças relacionadas às fontes hídricas 

tiveram uma notória, redução através principalmente da conscientização feita pelos 

Agentes Comunitários de Saúde e agentes de Endemias, no qual podemos citar os 

cursos ofertados pelo município. Manipuladores de alimentos e Batedores de Açaí, 

além de orientações sobre saúde e higiene. 

Algumas doenças são transmitidas por insetos, chamados vetores, como 

espécies que transmitem malária, febre amarela, leishmaniose, dengue, dentre 

outras doenças. 

No município, entre 2001 e 2011 houve 1.745 casos de doenças 

transmitidas por mosquitos, dentre os quais nenhum caso confirmado de malária, 

nenhum caso confirmado de febre amarela, 471 casos confirmados de leishmaniose, 

1.274 notificações de dengue. 
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Gráfico 22 Número de casos de doenças transmissíveis por mosquitos - 2001 -2011 
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Gráfico 24: Indicadores operacionais - Malária percentual entre casos novos 
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Tabela 25: Indicadores epidemiológicos- Dengue- taxa por 100.000 hab/ano e numero absoluto 
de óbitos 
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PACTO PELA SAUDE: Metas do Biênio 2010-2011 

Valores observados (*)  Metas Metas Brasil ___________ 

INDICADORES - PT 2.669 - 2007 2008 2009 2010 2011 2010 2011 2010 2 

População estimada 
- 29.080 35.033 36.068 40.087 40.067  

Prioridade IV: Fortalecimento da capacidade de respostas As doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseniase, tuberculose, malhria, influenza, 
heDatite e AIDS. 

Taxa de letalidade das formas graves de dengue - 
(Febre Hemorrágica da Dengue - FHD/ Síndrome do - - - - s2% 52% 
Choque da Dengue - SCD/ Dengue Com 10000 
Complicações - DCC)  

8 
Proporção de cura dos casos novos de hanseniase > 89% >90% 

- diagnosticados nos anos das coortes - 68,00 68,89 93,33 91,67 100,00  

9. 
Proporção de cura de casos novos de tuberculose - >85% >85% 
pulmonar bacilifera  100,00 50,00 100,00 100,00 

lO Indice Parasitário  Anual (IPA) de malária 1 1,34 1,28 1,11 2,20 0,22 ... ... s12,9 512 , 3 
Proporção de amostras clínicas coletadas para 

11. diagnóstico do vírus influenza em relação ao Á - - - - - .. k 80% 80% 
preconizado  

12 
Proporção de casos de hepatite 6 confirmados por - - - 90% 
sorologia -  100,00 100,00  93% 

13 
Taxa de incidência de AIDS em menores de 5 anos ... S3,2 S30  
deidade - - - - - ... 

Fonte: L)AIASUS 
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14 POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO 

Ao município de Rurópolis, titular dos serviços públicos de saneamento, 

atribui-se a obrigatodedade de formular a política de saneamento, devendo, para 

tanto, entre outras competências, elaborar o plano de saneamento, de acordo com o 

art. 90  da LNSB, cuja estruturação básica mínima, conforme o art. 19 da LNSB deve 

contemplar: W 

• Diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando 

sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e 

socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas; 

• Objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a universalização, 

admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade 

com os demais planos setoriais; 

• Programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as metas, 

de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros 

planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de 

financiamento; 

• Ações para emergências e contingências; 

• Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e 

eficácia das ações programadas. 

Para além do conteúdo mínimo, a elaboração e a revisão do plano deve 

garantir a ampla divulgação em conjunto com os estudos que o fundamentaram para 

o recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência pública, 

propiciando a participação da população e da sociedade civil, como estabelecido no 

art. 51 da LNSB. 
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O Decreto n°7.217/2010, em seu art. 26, vincula, a partir do ano de 2014, 

o acesso de recursos públicos federais orçamentãrios ou financiados para o setor de 

saneamento à existência de PMSB elaborado pelo titular dos serviços. Além disso, o 

art. 55 estabelece que a alocação destes recursos federais deva ser feitos em 

conformidade com o plano. 

O art. 11 da LNSB coloca a existência do PMSB como condição 

necessária à validade do contrato de prestação dos serviços públicos de 

saneamento entre titular e prestador dos serviços. Estes contratos são dispositivos 

legais, onde o titular dos serviços públicos (no caso, o município de Rurópolis) pode 

delegar tais serviços a prestadores, por tempo determinado, para fins de exploração, 

ampliação e implantação. 

Outro requisito exigido pelo art.11 da LNSB é a existência de estudo de 

viabilidade econômico-financeira da prestação universal e integral dos serviços em 

conformidade com o respectivo plano, de forma a garantir a sustentabilidade 

econômico-financeira dos serviços prestados em regime de eficiência. 

Recentemente, foi aprovada a Lei Federal n° 12.30512010, conhecida 

como a Lei Nacional de Resíduos Sólidos (LNRS), que estabelece, entre seus 

princípios norteadores, a visão sistêmica, envolvendo diversas variáveis, como 

ambiental, social, econômica e de saúde pública. O art. 90  da LNRS dispõe sobre 

diretrizes da gestão e do gerenciamento dos resíduos sólidos e traz, em ordem de 

prioridade, as seguintes ações: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento e disposição final dos rejeitos de modo ambientalmente adequado. 

Entre os objetivos basilares da LNRS, tem-se a proteção da saúde pública 

e da qualidade ambiental. A saber, o art. 10 incumbe ao município à gestão dos 

resíduos gerados em seu território; o art. 8 0  incentiva a adoção de consórcios entre 

entes federados para elevar a escala de aproveitamento e reduzir custos como 

instrumentos da política de resíduos sólidos; e o art. 45 estabelece prioridade, na 

obtenção de incentivos do governo federal, aos consórcios públicos constituídos 

para viabilizar a descentralização e a prestação dos serviços relacionados aos 

resíduos. 
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Quanto à destinarão ou disposição final dos resíduos a céu (lixões), 

excetuando-se os derivados de mineração, a LNRS proíbe esta prática, em seu art. 

47 e define ainda, prazo para a extinção dos lixões, estipulado para agosto de 2014. 

Prazo limite para Implantação da disposição final ambientalmente adequada dos 

resíduos. 

15 INSTRUMENTOS LEGAIS DA POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO 
	El 

15.1 ASPECTOS LEGAIS 

fl 
15.1.1 Federal 

A Lei Federal n° 11 .445/2p07, conhecida como a Lei Nacional de 

Saneamento Básico (LNSB), regulamentada pelo Decreto Federal n° 7.21712010, 

estabelece, entre seus princípios fundamentais, a universalização e a integralidade 

da prestação dos serviços (art. 2 0). A universalização é conceituada como a 

ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento 

básico. Já a integralidade é compreendida como o conjunto de todas as atividades e 

componentes de cada um dos serviços de saneamento básico, propiciando à 

população o acesso aos mesmos em conformidade com suas necessidades e 

maximizando a eficácia das suas ações e resultados. 

Desta forma, estabelece-se a premissa de investimentos contínuos, de 

modo a alcançar o acesso universal e a oferta integral aos serviços de saneamento 

básico, em conformidade com o contexto local da população atendida. 

Portanto, a política pública de saneamento básico do município de 

Rurópolis deve ser formulada visando à universalização e à integralidade da 

prestação dos serviços, tendo o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) 

como instrumento de definição de diretrizes e estratégias. 

Conforme o art. 3 0  da LNSB, o saneamento básico é entendido como 

conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana, definidos como 

•J 
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• Abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a 

captação até as ligações prediais e os respectivos instrumentos de medição; 

• Esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final 

adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu 

n 	 lançamento final no meio ambiente; 

• Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo 

tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 

limpeza de logradouros e vias públicas. 

• Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas 

pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de 

vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas 

nas áreas urbanas. 

15.1.2 Estadual 

A LEI ESTADUAL 7389- Foi sancionada pelo Governo do Estado a Lei 

Guerreiro (Lei Estadual 7389, de 01 de Abril de 2010) que define as atividades de 

impacto ambiental local com a tipologia e o porte dos projetos no Estado do Pará. A 

Lei tem importância capital para o Licenciamento ambiental nos Municípios 

Paraenses. 

O ato de se definir a tipologia das atividades de impacto local no Estado 

do Pará é fundamental importância para a eficácia no processo de gestão ambiental 

integrada, descentralizada participativa do Licenciamento ambiental de atividade e 

fl 	 empreendimentos e níveis de poluição e/ ou degradação ambiental. 
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A Lei garante ainda a implementação de ações de divulgação e educação 

ambiental, visando ã conscientização dos responsáveis por atividades / 

empreendimentos de impactos ambientais locais sobre a necessária regularização 

ambiental junto aos órgãos competentes. 

15.1.3 Municipal 

15.1.3.1 Lei orgânica do município de Rurópolis. 

A lei Orgânica Municipal foi promulgada no dia 04 de Abril de 1990. Em 

seus artigos vem reafirmar os direitos e garantias fundamentais e a liberdade 

inalienáveis de homens e mulheres, sem distinção de qualquer espécie, bem como o 

sistema tributário municipal, a manutenção do serviço de esgoto e o Plano Diretor 

Municipal. Dentre seus artigos destacamos 

Nt. 1°-O Município de Rurõpolis é parte integrante da República Federativa 
do Brasil e reger-se-a, fundamentalmente, por esta LEI ORGÂNICA e pela 
legislação e regulamentos que adotar com a determinação de garantir à 
própria autonomia políticos, administrativos e financeiros respeitando os 
princípios de Justiça Social - e demais preceitos estabelecidos na 
Constituição Federal e na Estadual. 

15.1.3.2 Código Tributário do município de Rurópolis 

Lei N° 1811 2001 Dispõe sobre o sistema tributário do Município e dá 
outras providências. 

Art. 1° - Sem prejuízo das normas legais supletivas e das disposições 
regulamentares, com fundamento na Constituição Federal, Código 
Tributário Nacional e na Lei Orgânica do Município, esta Lei institui o 
Sistema Tributário do Município, regulando toda a matéria tributária de 
competência municipal. 

O município de Rurópolis mesmo tendo o código tributário municipal 

assegurado pela lei n? 181/ 2001, ainda não funciona em sua totalidade, dentre os 
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tributos cobrados podemos citar: Alvará de Funcionamento, Alvará de Construção, 

IPTU e tarifa da agua. 

15.1.3.3 Código de Postura do Município de Rurópolis 

Lei n° 23 de 1989 Institui o Código de Postura do Município de Rurópolis a 
e dá outras providências. 

Art. 1° Conforme este artigo fica instituído o código de postura do Município 
de Rurópolis. 
Art. 2° Este código tem como finalidade instituir medidas de política 
administrativa a cargo do município em matéria de higiene publica, do bem 
estar público, da localização de funcionamento de estabelecimentos, 
comerciais, industriais, ,e prestadores de serviços, bem corno as 
correspondentes relações jurídicas entre o Poder Público Municipal e os 
Munícipes. 
Alt 24- Compete a Prefeitura zelar pela higiene publica, visando a melhoria 
do ambiente, a saúde e o bem estar da população favorável ao 
desenvolvimento social e ao aumento da perspectiva de vida. 
Art. 25- A fiscalização sanitária abrangerá especialmente a higiene e 
limpeza das visa publicas, das habitações particulares e coletivas, da 
alimentação incluindo todos os estabelecimentos onde se fabricam ou 
vendem bebidas e produtos alimentícios, e dos estábulos, cocheiras e 
pocilgas. 

15.1.3.4 Projeto de lei n° 02 de 1998 que cria a Secretaria municipal de agua e 

manutenção dos serviços de esgoto: 

Alt 1°- Cria a Secretaria Municipal de Abastecimento de Agua e 
Manutenção dos serviços de Esgoto, com as atribuições do sistema de 
água e esgoto existente no município, e cumprirá determinações emanadas 
do Chefe do poder Executivo Municipal de Rurópolis. 
Alt 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas todas as disposições em contrario. 

Os serviços desenvolvidos pelo município através do setor de agua e 

esgoto, que estar agregado à secretaria de Obras, não funcionam de forma eficaz, 

pois existe uma grande necessidade de se criar uma lei que regulamente tais 

serviços. 
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15.1.3.5 Plano Diretor do Município de Rurôpolis: 

A política urbana e seu instrumento, do Plano Diretor, foram 

estabelecidos através das disposições contidas nos artigos 182 e 183 da 

constituição Federal, promulgada em 1988 que, embora sem estipular prazos, nem a 
penalidades, tornam obrigatória sua elaboração e aprovação legislativa, para 

cidades com mais vinte mil habitantes, (20.000). 

Dessa forma, instaurou-se no país, um novo direito de cidadania: o direito 

ao planejamento urbano conferindo aos municípios sob a ótica do interesse coletivo, 

obedecido aos preceitos constitucionais. 

É disposição constitucional que o Plano Diretor seja o 9nstrumento 

básico da política e desenvolvimento e expansão urbana", cujo objetivo será o de 

ordenar as funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

Estabelece ainda que a propriedade urbana cumpra sua função social quando 

atender às exigências fundamentais de ordenação da cidade, exigências essas 

estabelecidas sobre a ótica do Plano Diretor. 

O texto constitucional adota como instrumentos promotores da política 

urbana os institutos jurídicos do parcelamento e edificação compulsórios, o IPTU 

(imposto predial e territorial Urbano), progressivo no tempo e a desapropriação com 

pagamento mediante títulos da divida Pública, aplicados sucessivamente aos 

proprietárias do solo urbano não edificado, de acordo com as diretrizes 

estabelecidas no Plano Diretor e nos prazos e condições definidas em sua 

legislação decorrentes. 

Na elaboração do Plano Diretor, consideraram-se, portanto todos os 

temas relevantes definidos pela legislação que o fundamenta, transformando-o 

dessa forma, em documento básico na formulação dos instrumentos de promoção e 

orientação do desenvolvimento urbano. 

Art. ?- A lei municipal n° 023912006 que aprova o plano Diretor 
Participativo do Município de Rurópolis, como instrumento fundamental da 
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politica de desenvolvimento urbano, rural e ambiental, de orientação da 
atuação do poder publico e da iniciativa privada, bem como às aspirações 
da comunidade, constitui na principal referencia normativa das relações 
entre o cidadão, às instituições e o espaço territorial. 

No município de Rurópolis estão regulamentados pelos seguintes dispositivos legais 

a Política Municipal de saneamento Básico. A Lei Municipal N° 023912006 que 

institui o Plano Diretor do Município e estabelece em seus artigos a Política de 

Saneamento Básico assegurando no seguinte eixo: 

15.1.3.6 Serviços de inspeção Sanitária municipal 

A Lei N°286, de 01 de Julho de 2010 

Dispõe sobre a criação do serviço de inspeção sanitária, municipal de 

Rurôpolis, e dá outras providências. 

Art. 2°- Conforme o artigo 2 0  da referida lei estabelece as normas a serem 
cumpridas, em todo o território municipal, da inspeção sanitária e industrial 
de produtos de origem animal, nos estabelecimentos industriais 
especializados e o registro sanitário dos estabelecimentos que produzem 
matéria prima, manipulem, industrializem e comercializem produtos de 
origem animal, bem como seus rótulos e embalagens. 
Parágrafo único: Os produtos referidos no caput deste artigo só poderão 
ser comercializados no município de Rurópolis após o registro no serviço de 
inspeção Municipal, salvo se possuíram registro no SI. E, ou no 8.1. E, o 
que dispensará o registro no S . I . M. 

Apesar de o município possuir Leis específicas e Plano Diretor existe uma 

carência na aplicabilidade das mesmas, visto que, necessita rever a reorganização 

do ordenamento territorial, o uso e ocupação do solo das definições de áreas de 

interesses social —ZEIS, integrando assim ações locais e estratégicas que possam 

suprir as necessidades da população de modo sustentável Para isso, é necessário 

reformular as diretrizes do ordenamento físico-territorial com indicação de Projetos 

Estratégicos (transportes, saneamento, intervenções urbanísticas, com proposta de 

um modelo de Gestão e Indicadores de Acompanhamento para zona urbana e rural 
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do município que possa envolver áreas homogêneas com maior vulnerabilidade 

social e econômica que poderão ser destinatárias de planos (ou programas) 

territoriais específicos e Projetos de parcelamentos do uso do solo. 

Em Rurópolis será necessário para identificação da situação fundiária 

investimento para a constituição de uma base cartográfica, com base em estrutura 

fundiária georreferenciada, pois contribuirá para uma maior visibilidade da 

configuração do território, possibilitando assim, a identificação das fragilidades e 

carências do território e consequentemente o direcionamento apropriado dos 

investimentos públicos e do monitoramento dos impactos para implantação de 

políticas públicas. 

16 POLÍTICA DE RECURSOS HUMAN0à NO SETOR DE SANEAMENTO. 

No município de Rurápolis a área de saneamento conta com os seguintes 

prestadores de serviços: 01 Engenheiro Ambiental, 01 Engenheiro Civil, ficando a 

cargo do Engenheiro Civil a responsabilidade de desenvolver políticas municipais no 

setor de saneamento. 

Dentre os Programas desenvolvidos nesse setor e que estão em fase de 

realização no município estão as às ações de interesse do Saneamento Básico que 

visa o desenvolvimento urbano, rural industrial, turístico e habitacional. 

17 PLANEJAMENTO FÍSICO-TERRITORIAL 

A Constituição Federal de 1988 estabelecera no artigo 182 que o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana é o Plano 

Diretor municipal (BRASIL, 2002). Em 2001 a lei federal n° 10.257, do Estatuto da 

Cidade, supera ao estabelecer no 2 0  parágrafo do artigo 40 que o Plano Diretor 

municipal deve abranger não somente a cidade, mas todo o território municipal, 

inclusive prevendo a integração e complementaridade entre atividades urbanas e 

rurais em prol do desenvolvimento socioeconômico municipal (BRASIL, 2001). 

Independentemente deste marco legal, a atual práxis de planejamento municipal já 
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não pode se limitar ao espaço urbano por excelência - a cidade - caso ela almeje 

fornecer subsídios à formulação de políticas de desenvolvimento municipal. Nesses 

termos, ao lado das tradicionais questões urbanas - uso e ocupação do solo; setor 

habitacional; saneamento básico; serviço de transportes; cobrança de tributos 

municipais e outras questões que se encontram na escala do território municipal, 

que extrapolam os limites do perímetro urbano formalmente considerado. Ainda 

assim, estas questões são consequências e causas de problemas atinentes ao 

fenômeno urbano como, por exemplo, a dinâmica nos usos das terras situadas na 

zona rural, as migrações populacionais, os movimentos sociais no campo, os 

fl 
	

impactos ambientais decorrentes da implantação de médios a grandes projetos 
r 	

econômicos (indústrias, minas, monoculturas, hidrelétricas etc.), a própria expansão 
fl 	

das ocupações urbanas, entre outros problemas. 

Portanto, o que se verifica é que o Estatuto da Cidade define a 

sustentabilidade do meio ambiente urbano como um direito, concebido como o 

direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, 

ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 

frituras gerações" (art. 2 0 , inc. 1). - 

Quanto às normas de zoneamento, por se enquadrarem na competência 

legislaIva municipal devem ser aplicadas pelos municípios tendo em vista a reali-

zação de dois objetivos da política habitacional O primeiro e atender as diretrizes da 

política urbana, previstas nos incisos XIV  XV do Estatuto da Cidade, contemplando 

instrumentos de regularização fundiária e de urbanização de áreas ocupadas por 

população de baixa renda, mediante a simplificação da legislação de parcelamento, 

uso e ocupação do solo e das normas edilícias. O segundo refere-se à ampliação da 

oferta de moradia para a população de baixa renda, em regiões da cidade dotadas 
fl 	

de infraestrutura e de equipamentos urbanos, ao destinar áreas urbanas não 

.fl 
	 utilizadas, não edificadas ou subutilizadas à execução de projetos de habitação de 

interesse social, onde as ZEIS podem ser genericamente agrupadas em duas 

tipologias básicas: a ZEIS de áreas ocupadas e a ZEIS de áreas vazias. Na 

categoria de ZEIS ocupadas estariam incluídas as favelas, os conjuntos habita- 
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cionais irregulares, os loteamentos irregulares e/ou clandestinos, as edificações 

deterioradas ocupadas pela população de baixa renda (cortiços), as ocupações 

irregulares em áreas remanescentes de quilombos ou em áreas de valor ambiental. 

Na categoria de ZEIS não ocupadas estão os vazios construídos e os 

terrenos e glebas não utilizados ou subutilizados (Saule Júnior, 2006, pp. 3762-73). 

17.1 DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL- ZEIS 

Em de Rurópolis apesar de possui um Plano Diretor Municipal não se 

encontra definido uma área específica para as zonas de interesse social - ZEIS 

voltada para o saneamento básico, que venha cumprir a exigência da Lei que define 

que a propriedade urbana cumpra sua função social para atenderás exigências 

fundamentais de ordenação da cidade. No Plano Diretor municipal, o que ficou 

definido foi seguintes zonas, conforme artigo 109 a seguir: 

Art. 109- Para fins de urbanização, tributação e planejamento físico 
territorial, fia instituído no Município de Rurópolis o zonearnento municipal 
que será constituído em 03 três zonas: 

1. Zonas Urbanas 
II. Zona Rural de consolidação. 

III. Zona de Preservação ambiental. 
Paragrafo único: O município promoverá ações concretas junto aos órgãos 
federais competentes para requerer a incorporação das áreas compostas 
por chácaras e a légua patrimonial. 
Art. 110- A zona urbana compreende as áreas urbanizadas ou vias de 
ocupação e mais o núcleo urbanizado ou com demandas a urbanizar, anexo 
01 desta lei. 
Art. 111- Zona de expansão urbana é a parcela do territõrio disponível para 
continuação da urbanização do município, com as delimitações 
estabelecidas nesta lei. 
Paragrato único: Na zona urbana do município de Rurópolis estão 
incluídas a sede municipal, comunidade São José (km 40) comunidade 
Nossa senhora Aparecida ( km 55) comunidade Divinópolis ( km 70) 
comunidade São José (km 75) comunidade Agua Azul ( km 85) comunidade 
Vista Alegre (km 115) comunidade Nova Aliança (Travessão dos Baianos) 
comunidade Flor da Selva e Comunidade Piçarreira. 
Ait. 112-O perímetro da zona urbana do município de Rurópolis se constitui 
como légua patrimonial com a área de 2.411.0000 há com os seguintes 
limites e confrontações NORTE Terras da União; BR 230: SUL; Terras da 
União: LESTE: Ama de Colonização; OESTE: Terras da União. 
Art 113- Fica incluída na zona rural de consolidação a área já estabelecida 
no zoneamento estadual, excluídas as zonas urbanas, conforme anexo 01 
contido neste documento. 
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Art. 114- Fica enquadrada como zona de preservação ambiental: 
1-Floresta Nacional do Tapajós, criada pelo decreto de n° 73684 de 19 de 
fevereiro de 1974. 
2-Floresta Nacional do Trairão, criada pelo decreto de n° 9.985 de la de 
fevereiro de 2006. 
3-Cursos e nascentes d "água e faixas de proteção definidas na legislação 
federal e estadual aplicável». 
4-Nascentes e áreas do entorno definidas na legislação federal e estadual 
aplicáveis. 
5-Matas protegidas e a serem definidas pela legislação ambiental. 

Art. 124- As Zonas Especiais de Interesse Social- ZEIS, compreendem as 
áreas do território municipal que exigem tratamentos especiais, que 
recebem ações de Administração Publica na definição dos parâmetros de 
usos e ocupação do solo; destinadas a recuperação urbanística; à 
regularização fundiária e produção de Habitações de interesse Social - HIS, 
que serão descritas nos moldes dispostos em lei especifica. 
Art. 125- As Zonas Especiais de Interesse Social- ZEIS serão criadas e 
classificadas nas suas diversas modalidades por ocasião da criação da Lei 
do Macro Zoneamento Urbano do município. 

17.2 DAS ZONAS ESPECIAIS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

Art. 126- São áreas destinadas a proteger ocorrências ambientais isoladas, 
tais como, remanescentes de vegetação significativa e paisagens naturais 
notáveis, áreas de reflorestamento e áreas de alto risco, e de função do 
interesse e necessidade coletiva de preservação, conservação, manutenção 
e recuperação de paisagens naturais. 

17.300 ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO MUNICIPAL 

Art. 167- O planejamento e gestão municipal objetiva a implementação da 
política municipal de Desenvolvimento estabelecida pelo Plano Diretor 
Participativo Municipal e demais instrumentos de planejamento, a partir das 
ações do poder publico municipal, com participação da sociedade civil 
organizada, garantindo o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e da zona rural. 
Art. 168- Fica instituído o Sistema Integrado de Planejamento e 
Participação na Política Municipal de Desenvolvimento- SIPPD, responsável 
pelo planejamento, acompanhamento e controle da gestão municipal, com 
participação do poder publico e sociedade civil organizada. 
Paragrafo único- A participação da sociedade civil a que se refere o caput, 
deste artigo, além da representação política inerente aos agentes políticos 
eleitos para os poderes executivo e legislativo, ocorrerá por meio de 
conselhos que reúnam o poder publico e a sociedade civil de forma 
paritária. 
Art. 169- O sistema Integrado de Planejamento e Participação na Politica 
Municipal de Desenvolvimento- SIPPD compõe-se dos órgãos de 
planejamento e de gestão do poder executivo e conselhos municipais. 
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Art. 170- Serão criados planos de trabalho que serão apresentados pelos 
representantes das associações de bairros, bem como os distritos rurais 
que deverão integrar o plano global de governo da administração direta e 
indireta, com o objetivo de subsidiar a cada nível de decisão superior, a 
compatibilização das ações de cada bairro, distrito rural nos seus limites de 
competência. 
Art. 171- O processo de detalhamento e implantação do Sistema Integrado 
de Planejamento e participação na politica municipal de Desenvolvimento-
SIPPD, deverá ser indicado no prazo mínimo de 180 dias, a partir da 
Vigência do plano Diretor Participativo Municipal. a 
Art. 172- Será criado, sob a coordenação do órgão central de planejamento, 
um grupo de trabalho para orientar, avaliar e acompanhara as atividades 
setoriais da administração direta e indireta, com vistas a viabilizar a 
absorção, pelos representantes dos bairros e distritos rurais, quanto ao 
planejamento e execução das atividades de sua competência. 

Em Rurópolis precisa ser instituído efetivamente a implantação de fato do 

Sistema Integrado de Planejamento e parficipação na política municipal de 

Desenvolvimento- SIPPD, bem como realizar a consolidação cartográfica das 

informações referente aos aspectos socioeconômico, físico-territorial e ambiental, 

pois permitirá o acompanhamento da situação futura dos procedimentos de 

planejamento e da gestão ambiental no município. Será necessário também 

implantar um sistema de informações dos serviços de saneamento básico, pois no 

município não há procedimentos de avaliação sistemática de eficácia, eficiência e 

efetividade que possa assegurar a publicidade da regulação e fiscalização dos 

serviços prestados. 

18 POLÍTICA TARIFÁRIA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

O texto constitucional adota como instrumentos promotores da política 

urbana os institutos jurídicos do parcelamento e edificação compulsórios, o IPTU 

(imposto predial e territorial Urbano), progressivo no tempo e a desapropriação com 

pagamento mediante títulos da divida Pública, aplicados sucessivamente aos 

proprietários do solo urbano não edificado, de acordo com as diretrizes 

estabelecidas no Plano Diretor e nos prazos e condições definidas em sua 

legislação decorrentes. 
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Quanto a Política Tarifária dos serviços de saneamento de Rurópolis de 

acordo com a Lei no  1811 2001 que dispõe sobre o sistema tributário do Município dá 

outras providências, conforme o artigo abaixo: 

Art. 2° - São Tributos Municipais: 

	

1. 	O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana; 
II. O Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos", a Qualquer Título, por 

Ato Oneroso, de Bens Imóveis por Natureza ou Acessão Física, e 
de Direitos Reais sobre Imóveis, exceto os de Garantia, bem como 
a Cessão de Direitos à sua Aquisição; 

III. O imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza; 
IV. A Contribuição de Melhoria, decorrente de obras públicas; 
V. As Taxas, especificadas nesta Lei, remunerat&ias de serviços 

públicos ou devidas em razão do exercício do poder de polícia do 
Municipio; 

19 DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS 

Art. 175- A política de Gestão das Informações municipais será norteada 
pelas seguintes diretrizes: 

	

- 1. 	Promover o aperfeiçoamento e a integração dos sistemas de 
informações sobre o município, para apoiar a implementação de 
políticas setoriais. 

II. Garantir afluxo interno das informações. 
III. Atualizar permanentemente os bancos de dados. 

	

W. 	Estimular a transparência e a publicidade das ações do governo 
municipal. 

Art. 175- São ações estratégicas da politica de gerenciamento do Sistema 
de informações municipais; 

	

1. 	Sistematizar as informações setoriais existentes. 
II. Padronizar os procedimentos para a produção de informações; 

III. Implementar efetivamente o sistema; 
IV. Implementar processo de õapacitação especifica para informações; 

Parágrafo Único: Os objetivos e diretrizes deste Plano Diretor deverão ser 
obedecidos de acordo com o Plano de Implantação do Sistema Integrado de 
Informações Municiais, como melhoria de capacidade de Gestão do 
Municipio. 

20 INSTRUMENTOS DEPARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 

A.t 1177-São instrumentos de participação e controle social, para efeitos de 
monftoramento e acompanhamento das ações do PDM. 

	

1. 	Conselho da Cidade com representação do governo e sociedade 
civil organizada do município; 

II. Conferencias Municipais; 
III. Audiências Públicas; 
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IV. 	Consultas Publicas; 

Ali. 178- A gestão do Plano Diretor será realizada com base na avaliação 
periódica de indicadores de desempenho a serem estabelecidos pelas 

9 secretarias municipais e conselhos. 
Art. 179- São ações estratégicas da política de gestão do Plano Diretor do 
Município de Rurópolis. 

fl 1. 	Implantar 	o 	Núcleo 	Municipal 	de 	Planejamento 	com 	órgão 
gerencíador da politíca municipal de planejamento;. 

II. Criar o Plano Municipal de Capacitação profissional dos servidores; 
III. Criar  gerencia integrada dos Planos é Conselhos Municipais para 

dinamizar a atuação conjunta dos setores de Educação, Saúde, 
Assistência Social: 

.fl IV. Instalar 	os 	instrumentos 	de 	Participação 	Social 	previstos 	na 
presente lei; 

Art. 180- O acompanhamento de avaliação das diretrizes gerais da politica 
de desenvolvimento para o município de Rurópolis pela sociedade civil será 
exercido, em meio ao Sistema Integrado de Planejamento e Participação na 
Politica Municipal-SIPPD, em primeira instancia pelos Conselhos Gestores 
Comunitário e pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento, e em instancia 
final pela Câmara Municipal. 

9 
.. 

21 DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. 

Art. 181- Compete ao Conselho Municipal de Desenvolvimento deliberar, no 
âmbito do Poder Executivo, nos processos de elaboração, atualização, 
controle, acompanhamento e avaliação- 

	

1 . 	Do Plano Diretor Participativo do Município de Rurópolis; 
II. Do Plano do Governo Municipal 

III. Do Plano Plurianual de Investimento Municipal- PPA; 
IV. Do PlanoAnual de Trabalho Municipal; 
V. Da Lei de Diretrizes Orçamentária- LDO 
VI. Da Lei Orçamentária Anual Municipal-LOA 

VII. Legislação Urbanística. 
Art. 182-O Conselho Municipal de Desenvolvimento compõe- sede: 

a) Prefeito Municipal 
b) Secretario de administração Planejamento e Finanças 
c) Dois representantes do Poder Legislativo 
d) Dois representantes de instituições de ensino superior 
e) Dois representantes do governo Estadual e Federal da área de 

planejamento 

O Um representante da sociedade Civil Organizada de cada um dos 
bairros e distritos rurais escolhidos democraticamente em 
assembleias especificas nas suas respectivas localidades. 

g) Dois representantes da iniciativa privada. 

2200 SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO 

Art. 185- Fica instituído o Sistema Municipal de Informações para o 
Planejamento e Gestão - S~ instrumento informatizado de 
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arquivamento e divulgação dos dados atualizados do Município, a partir das 
varias políticas setoriais nele existentes, e as ações administrativas 
implementadas, com vista ao regular eficiente acompanhamento, controle 
do Planejamento e Gestão realizada no Município. 
§ 10- Deverá ser prevista uma sistemática de arquivamento de dados que 
envolva técnicas de computação na sua implementação com a recuperação 
rápida de informações. 
§ 2°- O SMIPG será coordenado pela Secretaria Municipal Administração, 
Planejamento e Finanças e Coordenação Geral- SEMPLAN, que será a 
responsável pela constante atualização do mesmo. 

23 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

Em Rurópolis atualmente não há um setor especifico para realizar a 

regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico que vise estabelecer 

regras para a prestação do serviço e das penalidades previstas na legislação 

especifica de saneamento básico, e possa assim estabelecer os direitos e deveres 

dos usuários e prestadores de serviços orientando-os das penalidades que poderão 

estar sujeitos. 

24 PROGRAMAS LOCAIS EXISTENTES EM SANEAMENTO BÁSICO 

Não há programas específicos relacionados a saneamento básico, na 

área de desenvolvimento urbano, rural, industrial, turístico. No município há uma 

cooperação com a FUNASA através do convenio n 0103512008 para viabilizar ações 

de sistema de abastecimentos de agua para a zona urbana de RurópoFls 

Existe também o Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal 

em parceria com a prefeitura municipal para implantação de casas populares as 

famílias de baixa renda e que estão em situação de risco. Atualmente o município 

estar habilitado a receber os benefícios do Programa que irá atender centenas de 

famílias do município de Rurópolis. 
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24.1 RIMA- Relatório de Impacto Ambiental na Rodovia BR 230/PA 

As obras de pavimentação da rodovia BR-230, trecho divisa TO/PA - 

Rurópolis e rodovia BR422/PA foram discutidas em seus aspectos ambientais, na 

forma de Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, coordenado e elaborado por 

equipe do Consórcio entre as Consultoras MAIA MELO Engenharia Ltda. e OIKOS 

ri 	 Pesquisa Aplicada Ltda. O relatório segue a indicação metodológica sugerida no W 
fl 	 Termo de Referência fornecido pelo DNER/DNIT, em consonância ao atendimento à 

legislação pertinente. 

O Estudo compreendeu a realização de um conjunto de atividades 

técnicas que incluíram o levantamento dos recursos naturais e antrópicos, a 

elaboração do diagnóstico ambiental, i identificação, previsão e avaliação dos 

impactos significativos e a indicação dos Programas Básicos Ambientais - PBA, 

definidores das medidas mitigadoras, compensatórias e do monitoramento dos 

impactos ambientais. O diagnóstico ambiental dos meios físico, biótico e antrópico 

foram elaborados a partir de levantamentos de dados primários, de campo, apoiados 

em imagens de satélite, e de pesquisa bibliográfica e de outras fontes de dados 

secundários. As observações e análises reunidas orientaram a determinação e a 

avaliação do potencial de interação dos impactos ambientais em relação às 

particularidades da área de influência. 

25.2 Dimensão Ambiental: 

Destaca-se a importância deste indicador devido à possibilidade em se 

ri 

	

	 avaliar a presença e evolução das áreas protegidas, identificando a quantidade e 

concentração das mesmas. Auxilia também na medição dos benefícios ambientais 
ri oriundos da criação e manutenção dessas áreas. Dentre esses benefícios, 

destacam-se a preservação da biodiversidade e o respeito pelas comunidades 

indígenas e tradicionais. 

Atualmente, segundo dados do Macrozoneamento Ecológico Econômico 

do Pará (SEMA. 2007), 57.52% do território do Estado do Pará são constituídos por 
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áreas protegidas (Terras Indígenas somadas às Unidades de Conservação). A 

Região de Integração Tapajós, onde Rurópolis estar inserido. É importante destacar 

que todos os municípios da RI Tapajós apresentam alguma percentagem de áreas 

protegidas, sendo que o município com menor percentual de áreas protegidas é 

Rurópolis, com apenas 26,77%. 

A Região de Integração Tapajós possui um total de 15.726,5 km' de 

áreas desmatadas até 2011, o que corresponde a 829% do seu território. Dentre os 

municípios da região em análise, destacam-se Aveiro, Jacareacanga e Rurópolis 

por apresentarem as menores áreas em incremento de desmatamento. 

25.3 Agricultura Sustentável 

Tem como objetivo assegurar uma gestão responsável dos recursos da 

região de forma a preservar os interesses das gerações futuras e, ao mesmo tempo 

atender as necessidades das gerações atuais. Compatibilização de práticas 

econômicas e conservacionistas, com reflexos positivos evidentes junto à qualidade 

de vida de todos. 

A agricultura 	sustentável prossegue 	três 	objetivos 	principais: 

a conservação do meio ambiente, unidades agrícolas lucrativas, e a criação 

de comunidades agrícolas prósperas. Estes objetivos têm sido definidos de acordo 

com diversas filosofias, práticas e políticas, tanto sob o ponto de vista do agricultor 

como do consumidor. 

25.4 Agricultura Familiar 

Tem como objetivo incentivar o aumento de produção na agricultura 

familiar, diversificação de produtos no comércio local. 

O município de RurópoHs marcou o encerramento de dois contratos no 

município de como a prestação de serviços número 00412011— referente à 

realização de atividades de apoio às práticas produtivas ligadas aos sistemas 
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integrados de produção na região de influência da rodovia BR-163 (Cuiabá 

Santarém), no estado do Pará, e contrato de prestação de serviços número 

01012011 - referente ã realização de atividades de apoio à organização da produção 

para a inserção de produtos na merenda escolar e no programa de aquisição de 

alimentos na região de influência da rodovia BR-163 (Cuiabá Santarém), no estado 

do para, firmados entre o IPAM e FAO (organização das nações unidas para a 

alimentação e a agricultura) no âmbito do componente II do projeto BR 163: floresta, 

desenvolvimento e participação executado pelo ministério do meio ambiente. 

4 * V É h O F É 0 É A A 
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CAPÍTULO 2 - DIAGNÓSTICO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE 

RURÓPOLIS 

1 INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 	 3 
A água constitui elemento essencial à vida vegetal e animal. O homem 

n necessita de água de qualidade adequada e em quantidade suficiente para atender 

as suas necessidades, para proteção de sua saúde e para propiciar o 

desenvolvimento econômico (FUNASA, 2006): 

Partindo desses pressupostos entende-se que um sistema de 

abastecimento de água é a solução coletiva mais econômica e definitiva para o 

abastecimento de água de uma comunidade púbiica. Esta é a solução encontrada 

quando uma comunidade cresce e a densidade demográfica da área aumenta. 

O abastecimento de água visa fundamentar o controle e a prevenção de 

doenças, implantar hábitos higiênicos na população, facilitar a limpeza pública, as 

práticas esportivas, propiciar conforto e bem-estar. Assim, analisando o aspecto 

sanitário, a solução coletiva é mais interessante para proporcionar qualidade de vida 

saúde e bem estar social para a população. 

1.2 INFORMAÇÕES GERAIS 

Os serviços de abastecimento de água no Município são prestados pela 

Prefeitura Municipal de Rurópolis. A partir do Projeto de Lei ri 0  02 de 1998, a qual 

fl criou a Secretaria Municipal de Abastecimento de água e Manutenção dos serviços 

de esgoto, concretizaram-se as responsabilidades do Município quanto ao setor de 

água e o gerenciamento da zona urbana e rural. 

Segundo Plano Diretor Municipal de Rurópolis, na subseção II Do 

Saneamento Ambiental, tem definido as diretrizes do serviço de abastecimento de 

água no Município, as quais sejam: 

- 	 P*FSMo t PMS UK IMEU 
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Art. 62 - São diretrizes do serviço de abastecimento de água no Município 
de Rurõpohs: 
/ - Promover o uso racional da água, de forma a garantir a sua 
disponibilidade para futuras gerações; 
II - Implementar a prestação do serviço observando o crescimento da 
população, disponibilizando o abastecimento de água para o Município; 
Au. 63 - São ações que implementam o serviço de abastecimento de água 
no Município de Rurôpolis: 
/ - garantir a qualidade e a regularidade no abastecimento de água; 
II- reduzir as perdas da rede de abastecimento de água; 
III - garantir o fornecimento de água com qualidade para consumo humano 
e outros fins; 
IV - Promover ações para implantar e manter os microssistemas de 
abastecimento de água; 
V - Elaborar o planejamento e fiscalização dos serviços de abastecimento 
de água, esteja ou não sob regime de concessão; 
VI - recuperar e expandira rede de abastecimento de água no Município; 
VII- demarcar, recuperar e preservar as fontes e nascentes de água na 
malhado perímetro .urbano: 
VIII - inibir a ocupação das margens de rios e nascentes com habitações 
irregulares, com monitoramonto continuo. 
Parágrafo Único - O planejamento e fiscalização a que se refere o inciso VI 
deste artigo, será implementada por meio do Conselho Gestor Municipal do 
Abastecimento de Água, Órgão consultivo e deliberativo em relação á 
matéria, sendo composto pelo poder público, órgão públicos e sociedade 
civil organizada; 
Au. 64 - O Município realizará estudos que classificará a população por 
nível de carência econômica, com vistas a se estabelecer tarifa seletiva á 
população, a partir de critérios previamente estabelecidos pelo poder 
público e sociedade civil organizada; 
AM. 65 - O Município de Rurópolis articulará atuação de concessionária 
para promover o abastecimento de água com qualidade à população. 

Em Rurópolis não há Plano Diretor de Águas e em análise preliminar, os 

serviços de abastecimento de água no Município são deficientes e não atendem a 

população adequadamente, já que os sistemas existentes observa a ineficiência da 

cobertura, qualidade e quantidade - demonstradas em suas estruturas e instalações 

hidráulicas defasadas - além da falta de monitoramento continuado. Devido a esta 

deficiência, sugere-se a ampliação dos sistemas e a seleção de um novo manancial 

superficial para atendimento regular, eficiente e total dos habitantes do Município. 

O detalhamento dos sistemas dê abastecimento de água existentes no 

Município será descrito e observado nos diagnósticos setoriais que se seguem. 
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1.3 DIAGNÓSTICOS SETORIAIS 

1.3.1 Zona Urbana: 

Defini-se Sistema de Abastecimento Público de Água, o conjunto de 

obras, instalações e serviços, destinados a produzir e distribuir água a uma 

comunidade, em quantidade e qualidade compatíveis com as necessidades da 

população, para fins de consumo doméstico, serviços públicos, consumo industrial e 

outros usos. (HELLER, L). 

A área urbana de Rurópolis tem como prestador de serviços a Prefeitura 

Municipal, sendo abastecida pelos Sistemas Isolados 1 e II (Figura 69). O primeiro, 

constituído por (2) duas Minas de água próximas ao Rio Leitoso - Captação de 

manancial Superficial- o segundo, constituído por poços profundos captando água 

do lençol subterrâneo beneficiador. Define-se por Mina, as nascentes onde se inicia 

um curso d'água, podendo também ser identificadas como ponto de descarga de 

aquíferos, geralmente localizados junto do nível de base geral de aquíferos 

suspensos ou locais hidrogeologicamente controlados que servem como fonte de 

abastecimento de água para a população. 

Importante definir que Sistemas Isolados são aqueles que abastecem 

isoladamente bairros, setores ou localidades em um único Município. 

-a. 
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Figura 69: Tipos de captações que beneficiam os Sistemas isolados 1 e lide Rurópolis. 
Fonte: Comitê Executivo, 

A participação no abastecimento do Sistema Isolado 1 corresponde a 88% 

(Oitenta e oito por cento) da área urbana de Rurópolis, enquanto o Sistema Isolado 

II corresponde a 12% (Doze por cento), o que demonstra maior atendimento através 

das minas existentes. A figura 70 abaixo demonstra a localização das captações 

superficiais (Minas) e subterrâneas, através dos poços profundos. 
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A Tabela 29 abaixo resume a abrangência populacional do abastecimento 

de água fornecido pela prestadora de serviço do Município, o que demonstra a 

necessidade de expansão em atendimento às residências na área urbana. Segue o 

quadro comparativo da população total ë urbana atendida pelo serviço de 

abastecimento em Rurõpolis. 

População Total do Município 	40.087 habitantes 
(Urb+Rur.) 
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Simultaneamente para analisar a situação de abastecimento no 

Município, a tabela 30 abaixo apresenta os seguintes índices de atendimento com 

rede de água: 

índice de atendimento com rede de 	 19% 
água (População Total) 

inaice ae atendimento com 
água (População urbana) 

A partir das tabelas acima expostas, observa-se o não cumprimento 

quanto à diretriz do Plano Diretor que em seu artigo 62 (Sessenta e dois) pretende 

implementar a prestação de serviço observando o crescimento da população, já que 

constata-se um baixo nível de atendimento não sendo acompanhado pelo 

crescimento demográfico do Município. 

Em decorrência do não atendimento total à população, os habitantes do 

Município utilizam de Soluções Alternativas Individuais (SAI), como Poços ou 

nascentes da propriedade, além de outras formas de atendimento como as Soluções 

Alternativas Coletivas (SAC). A tabela 31 abaixo demonstra as formas de 

abastecimento de água no Município. 

Tabela 31: Domicilios particulares permanentes, por forma de abastecimento de água nos anos de 
19912000 e 201 

Ano Total 

Formas de abastecimento de água 
Rede Geral 

de 
Distribuição 

Poço ou 
Nascente na 
propriedade  

Outra 

1991 3.711 771 2.588 352 
2000 5.177 1.119 3.562 496 
2010 9.328 2.812 4.638 1.878 

rente: Ibtt, Lensa UerrogiraTIM 11/ZUUU!ZU]U. 

Elaboração: IOESP/SEPOF. 
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Entende-se por SAC toda modalidade de abastecimento coletivo de água 

distinta do sistema de abastecimento de água, incluindo, entre outras, fonte, poço 

comunitário, distribuição por veículo transportador, instalações condominiais 

horizontais e verticais (BRASIL, 2005a). Em Rurópolis essa questão se torna 

evidente através dos Carros Pipas existente - Distribuição por Veículo Transportador 

- em número de três, onde dois possuem capacidade de armazenagem de 16m 3  e 

um de 10m 3  (Figura 71). 

Fonte: Comitê Executivo. 

As funções dos carros pipas, além de abastecer os domicílios não 

atendidos por SAA (Figura 72) também exercem o papel de 'umedecer' as ruas não 

pavimentadas do Município (Figura 73). Cerca de 400m 3  são despejados 

diariamente nas mas do Município. 



Figura 72: Atendimen 
zona urbana de Rurópalis. 
Fonte: Comitê Executivo. 

Ocupaçác, indevida), 

Figura ruas. 
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O resumo do abastecimento na zona urbana será descrito na tabela 32 

abaixo: 

1 aoe'a j4: Aterlalmenlo nos Dairros 00 IVIUflICII0 ae RUropohiS.  

Bairros 
Porcentagem de 

atendimento 
órgão responsável 
pela construção do 

sistema 
Aeroporto 5% Prefeitura de Rurópolis 
Alvorada 

100% 
Fundação Nacional de 
Saúde (FUNASA) e 
Prefeitura. 

Arroz 30% Prefeitura de Rurópolis 
Bela Vista 100% Prefeitura de Rurópolis 
Bom Jardim 5% Prefeitura de Rurôpolis 
Centro 100% Prefeitura de Rurópolis 
Lagoa 10% Prefeitura de Rurópolis 
Leitoso 5% Prefeitura de Rurópolis 
Planalto 

100/O 
Fundação Nacional de 
Saúde (FUNASA) 

Serraria 100% Prefeitura de Rurópolis 
Vila Nova 100% Prefeitura de Rurópolis 
Zanotto 0% - 

ruiRa. oauwtarla ivIuEIIcIpaI ae Duras 

Salienta-se que os bairros não atendidos em sua totalidade pelos SAA, 

são beneficiados através das SAI e principalmente através dos carros pipas (SAC). 

Baseando-se na tabela x acima, tem-se o percentual de atendimento suplementar 

dos bairros através dos carros pipas nas descrições abaixo: 

• Bairro Aeroporto: 95% 

• Bairro Arroz: 60% 

• Bairro Bela Vista: 20% 

• Bairro Bom Jardim: 95% 

• Bairro Centro: 100% (apenas em épocas de sol intenso) 

• Bairro Lagoa: 90% 

• Bairro Vila Nova: 10% 

GotiflaflEflL 

; 	
EN 
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e Bairro Zanoto: 100% (Totalmente atendido por carro pipa) 

Ressalta-se que os bairros Alvorada, Bela Vista, Planalto e Vila Nova, 

apesar de serem totalmente abastecidos pelos sistemas construídos, também 

utilizam as águas transportadas pelos carros pipas através de revezamento 

alternado nos dias da semana (dia sim, dia não). 

Para descrever os sistemas de abastecimento de água atuais do 

Município na zona urbana, a análise dos sistemas existentes será observada no 

tópico abaixo: 

1.3.1.1 SAA existentes na Zona Urbana de Rurópolis 

Em resumo, a produção total dos SAk no Município é de 182.500m 3  de 

água. Existem três microssistemas construídos através do Convênio no 103512008 

firmado entre Prefeitura e FUNASA, estando apenas um em funcionamento; Dois 

sistemas alimentados através de captação superficial (Minas), denominados de 

Sistema Caixa Seca e Sistema Resex e quatro microssistemas construídos com 

recursos próprios da Prefeitura de Rurópolis, além do microssistema exclusivo para 

o bairro do Leitoso. Totaliza-se, portanto, 6 (seis) poços subterrâneos (Cinco 

construidos pela prefeitura e um pela FUNASA) e 2 (duas) minas, captando água 

superficialmente. 

Para a prestação do serviço, «Prefeitura Municipal de Rurõpolis possui 

24 (vinte e quatro) servidores no setor de águas para suporte nos serviços, tanto na 

zona urbana quanto rural nas seguintes funções, demonstrado na tabela 33 abaixo: 

•4 &s 
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Função Quantidade deservidor 

Vigilante 5 

Motoristas 2 

Encanador 2 

Bombeador 6 

Auxiliar de Serviço Geral 8 

Fonte: Comitê Executivo. 

O prestador de serviços não forneceu o organograma funcional para 

identificação da hierarquia no atendimento. 

Segue descrição dos sistemas existentes na zona urbana: 

1.3.1.1.1 SISTEMAS FUNASA: 

No ano de 2008 foi firmado convênio entre a Prefeitura Municipal de 

Rurópolis e FUNASA para beneficiamento de Sistema de Abastecimento de Água. O 

sistema funcionaria com 3 (três) Estações Elevatórias de Água ([[A) para recalque 

da água até o ponto de reservação, entretanto apenas uma funciona 

adequadamente, estando as outras duas estações desativadas. 

Uma observação importante é que o Lixão do Município fica a cerca de 

600m de distância da primeira EEA, o que estaria contribuindo para possíveis 

contaminações nos poços existentes na proximidade, incluindo os das EEA. A figura 

74 representa a localização das estações e a proximidade do Lixão. 

dfla es: 



Figura 74 - Localização das EE 
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lixão da área do lixão. 
Fonte: Comitê executivo 

Primeira EEA: 

A EEA não está em funcionamento, pois o sistema construído à jusante 

não foi suficiente para bombear água para o Reservatório Elevado (RE) que fica a 

cerca de 200m desta estação. 

Na estação existe uma sala de bombas, funcionando com duas bombas 

de 3 (três) cv de potência (Figuras 75 e 76); Um Reservatório Enterrado com 

capacidade de 20m3  atendido por um poço de 150m de profundidade (Figura 77); 

Um Clorador, pra tentativa de tratamento simplificado na água a ser distribuída 

(Figura 78). 
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Fonte: comitê executivo 

EM 



Figura 77: Reservatório Enterrado de 20ms 
Fonte: Comité Executivo 

Figura 78: Clorador para desinfecção da água através de pastilhas de cloro. 
Fonte: Comitê Executivo 

Para tentativa de recalque da água até o RE, urna rede de 0 1 10m PVC 

funcionaria como Adutora de Água para elevar a água até o reservatório, entretanto 

se tornou inutilizável devido a desativação da estação. 



Segunda EEA: 

A segunda estação também não está em funcionamento e observa um 

setor abandonado (Figura 79). Existe uma casa de bombas (figura 80); Um 

reservatório Semi-enterrado (Figura 81) atendido por um poço de 150m de 

profundidade e uni Clorador, igualmente para tentativa de tratamento simplificado na a 
água a ser distriburda (Figura 82). 

Fonte: Comitê executivo 

!S 
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Figura E de cloro. 
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Fonte: Comitê Executivo 

A estação também elevaria a água para o RE através da rede de 0 

llOmm, entretanto a desativação do sistema devido a não suficiência para 

bombeamento da água até o reservatório, ocasionou o impedimento da elevação 

pela adutora. 
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. Terceira EEA: 

Esta estação é a única ativada, abastecendo o RE. O sistema atende 

totalmente o bairro Planalto e cerca de 20% (vinte por cento) o bairro Alvorada 

(Figura 83). 

A estação elevatória possui urna casa de bombas (Figura 84), um a 
Reservatório Apoiado (RA) (Figura 85) alimentado por um poço de profundidade de 

150m, além de um clorador (Figura 86) e acessórios hidráulicos. 
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Figura 86: Clorador existente para desinfecção da água a ser distribuida. 
Fonte: Comitê Executivo 

Mesmo em funcionamento, a estação necessita de reparos em suas 

estruturas. O exemplo, tubos e conexões são instalados de maneira incorreta, onde 

as tubulações estão amostras à superfície, não assentadas sob o solo (Figura 87). 
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Figura 87: Tubulações. amostras à superficie. 

Fonte: Comité executivo 

1.3.1.1.1.1 - Reservação: 

Após realização do tratamento simplificado através da cloração na 33 

EEA, a água é transportada para o RE de capacidade de 20 m (Figura 88), 

distribuindo água através de rede de distribuição de 0 SSmm e alimentando os dois 

bairros já citados. 

Figura 88: Reservatório Elevado de 20 m 3 , alimentando os bairros Planalto e parte do bairro Alvorada. 
Fonte: Comité Executivo 
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Em resumo, percebe-se a condição de abandonamento das EEA, 

portanto necessita de ampliação e reativação dos sistemas parados. 

13.11.2 -MINAS (CAPTAÇÃO SUPERFICIAL): 

O Município de Rurópolis possui proveniência para nascentes ou as 

chamadas Minas de água devido à declividade do seu solo. As nascentes possuem 

ótima qualidade em suas águas e beneficiam 9 (nove) bairros na zona urbana. 

. Mina Caixa Seca 

Esta mina fica a BOm de profundidade do nível do terreno e atende os 

bairros Vila Nova, Bela Vista e 5% do bairro Bom Jardim, produzindo cerca de 

300m3Idia. A mina possui as dimensões de 8x25m e 3m de profundidade. 

A mina possui um Reservatório Enterrado de capacidade de 150m 3  

(Figura 89), transportando a água captada através da rede de øllOmm PVC para o 

Reservatório Elevado de 200 m 3  (Figura 90). 

ronte: Uomlte txecUtivO 

4t 

4Jf 	 . 



r 

fl 

n 
n 
fl 

fl 

fl 

fl 

9 
n 

n 
Figura 90: Reservatório Elevado da mina Caixa Seca de 200 m 3 . 

Fonte: Comitê Executivo 

A mina Caixa Seca possui duas bombas com 15 Cv de potência (figura 

Fonte: Comitê Executivo 
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91). 

La 



. Mina Resex 

Esta mina foi construída a cerca de 30 anos e atende os bairros Serraria 

(100%); Centro (100%); Arroz (30%); Lagoa (5%), além do Hospital Municipal de 

Ru rã p o lis 

A mina possui quatro caixas coletoras dimensões 3m x 3m e 1,5m de 

profundidade (figura 92), onde o diâmetro da caixa maior é de 40m, para captação 

de água da Mina. Além disso, a Mina possui um tanque de recebimento com 

dimensões de 4m x 22 comprimento x 2,80 de profundidade (Figura 93); Duas 

bombas de 65 CV de potência e um reservatório semi- enterrado de dimensões de 

5m x 20m x 3,5m (Figura 94). 
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Fonte: Comitê Executivo 

Fonte: Comitê Executivo 

Para distribuir a água captada pela mina (Figura 95) existe uma rede de 0 

150mm PVC a qual funciona como adutora, transportando a água até o RE de 

capacidade de 300m3  (Figura 96), localizado no terreno do Hospital Municipal de 

Rurópolis. Após reservação, a água é distribuída através da rede de distribuição 

para os 4 (quatro) bairros correspondentes. 

í01, 
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Figura Resex. 

El 

Figura 96: da Mina Resex. 

1.31.1.3 - SISTEMAS BENEFICIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RURÕPOLIS: 

A Prefeitura Municipal de Rurópolis possui 5 (cinco) microssistemas 

construídos que auxiliam o atendimento nos bairros que possuem nenhum 

atendimento ou atendimento precário. São eles: 
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1° Sistema (AUXILIO PARA O BAIRRO CENTRO): 

Este pequeno sistema auxilia o atendimento de cerca de 70 famílias no 

bairro centro, com uma caixa d'água de 10m 3  (Figura 97), captando água de um 

poço de 100m de profundidade (Figura 96). 

Figura 97: Caixa d'água de 1 0m 3 . 

Fonte: Comitê Executivo 

Figu rof.). 
Fonte: Comitê Executivo 
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Importante destacar a precariedade do microssistema quanto às suas 

instalações hidráulicas (Figura 99), além de que a distribuição da água é feita por 

tubos de diâmetro de 25mm em material PEAD, os quais servem como redes de 

distribuição e não possuem padrão de assentamento adequados (Figura 100). 

Figura 99: Instalações hidráulicas com vazamentos e emendadas, o que potencializa precariedade no 
abastecimento. 

Fonte: Comitê Executivo 

Figura 100: Tubos de 0 25mn1 em material PEAD que servem como rede de distribuição. Tubos 
expostos à superfície, sem padrões de assentamento e instalação. 

Fonte: Comitê Executivo 
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20  Sistema (AUXILIO PARA O BAIRRO VILA NOVA): 

Para este pequeno sistema, foi instalado uma caixa d'água de 10m 3  

(Figura 101), beneficiado por um poço de profundidade de lOOm e uma bomba 

trifásica com 3 CV de potência. Para distribuição da água, não existe redes de 

distribuição instalada, apenas tubos de 0 20mm em material PEAD foram 

implantadas sem critérios corretos, ficando expostos na superfície do solo (Figura 

102) ou enterrados com apenas 50 cm. 

Figura 101: rro Vila Nova. 
Fonte: comitê Executivo 
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Figura 102: Tubos de assentamento e 

- 

instalação. 
Fonte: Comitê Executivo 

• 30  SISTEMA (Auxílio para 5% do bairro Aeroporto, Feira Livre do Município e 

ainda cerca de 30 domicílios na BR 230): 

Para este pequeno sistema, apenas uma caixad'água de 500 L (Figura 

103) atende esta área, utilizando uma bomba submersa de 2 CVde potência (Figura 

104) para captar água do poço de 70m de profundidade. 

Figura 103: Caixa d'água de 500L para beneficiamento de 5% do bairro Aeroporto, Feira Livre do 
Município e alguns domicílios da BR 230. 

Fonte: Comitê Executivo 
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3 

• 40  SISTEMA (Auxílio no abastecimento de 5% do bairro Lagoa e um Hotel do 

Município- Hotel Presidente Médice): 

Apenas uma caixa d'água de 5m 3  (Figuralos) atende a população citada, 

através de uma bomba submersa de ¼ CV, captando água de um poço de OOrn de 

profundidade. 

Figura l' Mice. 
Fonte: Comitê executivo 

-'h1tIp 	 wEeÉt à....
's  

uroõlis E 	 a 
P4UECOÉ,MSSERPOREZA 



J 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS- PA 

. 50  SISTEMA (Abastece o bairro do Leitoso): 

Este microssistema atende cerca de 150 famílias do total de 450 neste 

bairro, para tal o sistema contém dois reservatórios (Caixa d'água) de 5ni 3  cada, 

beneficiados através de poço com 74m de profundidade (Figura 106 e 107). 

Neste bairro existe uma rede de distribuição implantada com 0 50mm e 

extensão de 300m, entretanto não há nenhum tipo de tratamento realizado na água 

captada e fornecida a esse bairro. - 

Fíg )SO. 

Fonte: Comitê Executivo 

4•1 w1g'5 F 	 ri 
- 	 PMI SI MIREU 



ri 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIJRÕPOLIS- PA 

L.A 

Figura 107: Localização do ponto de captação do poço de 74m de profundidade. 
Fonte: Comitê Executivo 

1.3.1.2- TRATAMENTO: 

Não há nenhum tipo de tratamento para a água distribuída nos 

microssistemas, com exceção da Y EEA construído pela FUNASA, o que contraria 

as ações que implementam o serviço de abastecimento de água no Município 

inseridas no plano diretor o qual garantiria o fornecimento de água com qualidade 

para consumo humano e outros fins. Além disso, Rurópolis não promove as ações 

para implantar e manter os microssistemas de abastecimento de água, ação essa 

que também está contida no plano diretor. 

Informações sobre a qualidade da água bruta e do produto final do 

sistema de abastecimento de água não foram analisados, pois não há informações 

municipais, o que dificultou a demonstração dos parâmetros para confirmação do 

não tratamento de agua realizado pelo Município.  

1.3.1.3 - RESERVAÇÃO: 

Como resumo da reservação dos sistemas de abastecimentos de água 

existentes, a tabela 34 demonstra a quantidade de poços e a capacidade dos 

reservatórios existentes. 
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Tabela 34— Sistema de ãquas  
p5 Funasa Funasa Funasa 

Poços P1 P2 
Leitoso 1 2 3 

1 1  2 1 1 1 
Qtde 

tP3 P4 

Capacidade ELEVA 
lO 5  5 

de 
reservação  

20 20 20 
APOIAOO 

Elevado x x x x x 

Tipo Apoiado x X X 

1-onte: comite executivo. 

E] 

Da mesma maneira, o sistema de minas possui as seguintes descrições 

quanto suas reservações (tabela 35): 

i aDeia ao - 	istema ae reservaçao ae agua ao mina. 
Nome - Mina Caixa 

Seca 
Mina Resex 

Qtde 1 1 

Capacidade 
Apoiado 

M 3  

- 

- 

Elevado 200 300 

Apoiado - - 

Elevado 
x x 

ronte: Lomne txecutFvo. 
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1.31.4 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO: 

Como resumo, a tabela 36 demonstra a extensão e diâmetros das redes 

existentes e assentadas no Município de Rurópolis. Ressaltando a insuficiência para 

atendimento regular nos bairros e, portanto a necessidade de expansão da rede 

existente. O plano diretor do Município expressa essa importância em seu art. 63, 

inciso VI - recuperar e expandir a rede de abastecimento de água no Município-

medida essa ainda não cumprida em sua real abrangência. 

Tabela 36 - Extensão das redes de distribuição existentes nos bairros pelo valor dos diâmetros da 

Extensão e diâmetros das redes de distribuição assentadas 

BAIRROS 
DN1SO DN6O DNIIO DN85 DN4O 

Total 
MM MM MM MM MM 

Centro; 

Arroz e 2700 M 12600M 1200 M 800M 17,3KM 

Lagoa 

Serraria 3.930 M 3,9KM 

Vila nova 3860M 1530M 720M 25M 6,135KM 

Bela vista, 

Bom jardim 1.000M 5.892M 1400M 1.000M 9,292 KM 

e Alvorada 

Planalto 250M 4900M 1200M 200M 6,550 KM 

i-onte: LomIte executivo 
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1.3.1.5 - LIGAÇÕES E ECONOMIAS: 

A rede geral de distribuição atende cerca 2.050 quantidades de ligações 

domiciliares ATIVAS e 100 INATIVAS, somando um total de 2.150 ligações 

domiciliares (SNIS, 2011). Além disso, também são quantificadas as Economias 

atendidas, sendo a expressão economia usada para os sistemas de abastecimento 

onde uma ligação atende a vários domicílios, como ocorre, por exemplo, com os 

condomínios (DAE Jundial, 2000). A quantidade de Economias residenciais ativas 

em Rurópolis é de 2.020. 

Ressalta-se que as descrições dos sistemas, bem como o panorama da 

situação atual dos mesmos não foram informadas em sua totalidade, já que não 

existe informações quanto a detalhamentos maiores no órgão responsável pela 

prestação desse serviço. 

1.3.1.6 - INDICADORES: 

Em sistemas de abastecimento é comum existirem perdas da água, 

consequente de vazamentos em tubulações, acessórios, redes de distribuição ou 

estruturas mal dimensionadas ou defasadas, não chegando ao consumidor final, no 

entanto essa perda não é apenas física, um volume de água perdido em um 

vazamento, por exemplo. Efetivamente tem-se aqui um caso concreto de um produto 

industrializado que se perde no transporte até o consumidor (Santos 2008). 

Portanto, tem-se que as perdas de água correspondem à diferença entre o volume 

de água entregue ao sistema e o volume consumido de forma autorizada. 

As chamadas Perdas Reais são perdas físicas de água decorrentes de 

vazamentos na rede de distribuição e extravasamentos em reservatórios; vazamento 

em adutoras e redes; vazamento em ramais até o ponto de medição do cliente. As 

Perdas Aparentes são perdas não físicas, decorrentes de submedição nos 

hidrômetros, fraudes e falhas do cadastro comercial através de consumo não 

autorizado (tabela 37). 
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de 	(Não Físicas) 	Faturada 
Agua 	 Erro de medição 	 (ANF) 

raas Reais 	vazamentos e extravasamentos 
(Físicas) 	 em reservatórios 

Vazamentos em adutoras e redes 

iazamentos em ramais ate o 
ponto de medição do cliente 

Além de Perdas de água, têm-se os conceitos do Índice de Perdas de 

Faturamento que corresponde â comparação entre o volume de água disponibilizado 

para distribuição e o volume faturado e do índice de Perdas na Distribuição que faz a 

comparação entre o volume de água disponibilizada para distribuição e o volume 

consumido. Outro importante indicador para análise da qualidade dos serviços de 

água é a Intermitência nos sistemas de água, estas provocam prejuízos ao 

atendimento, já que provocam paralisações e interrupções sistemáticas ao SAA 

afetando sua regularidade do abastecimento. 

No Município de Rurópolis o índice de Perdas na Distribuição é de 22,2% 

(SNIS, 2011). As informações referentes quanto as principais deficiências, como a 

frequência de intermitência e as perdas nos sistemas, não foram informadas pelo 

Município. 

1.3.1.6.1 - Consumo per capta 

O consumo médio per capta de consumidores comuns de todo o 

Município segundo informações do SNIS em é de 171,5 L/hab.dia. Já o consumo 

per capta para zona urbana quando se considera a população de 7000 habitantes é 

hJ 1%raiis  E 
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de 112 IJhab.dia. O município de Rurópolis, não apresenta consumidores especiais 

de água. 

Tem-se que a vazão total dos sistemas existentes na zona urbana é 

764m3, contando a vazão de todos os poços e minas existentes para abastecimento. 

1.3.2-Zona Rural: 

A área rural de Rurópolis possui 49 comunidades, contando com um 

distrito (Divinópolis), as vilas Flor da Selva; Cachoeira; Vista Alegre;' Pebolândia; 

Piçarreira; Zé do Arroz; São José e Divinópolis exemplificarão a situação do 

abastecimento de água na zona rural do município. Vale ressaltar que há pouca 

informações sobre os SAA desta zona dificultando assim, uma análises mais 

profunda quanto à caracterização da infraestrutura das instalações existentes, bem 

como vazões, perdas de água, intermitências, indicadores, capacidade instalada e 

etc. 

1.3.2.1-FLOR DA SELVA 

Esta vila é abastecida através de sistema por gravidade, alimentado por 

uma Mina. Devido à insuficiência na captação, os domicílios usam de poços 

amazônicos para suprir a carência e suas necessidades (Figuras 108, 109 e 110). 

451  Rurópo  tis  NS 	t PMI U!Ç pOBEz4 
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Fonte: Comitê Executivo 
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Figuras lOS, 109 e 110: Poços Amazônicos para suprir a carência em atendimento pela mina existente 
na comunidade. 

Fonte: Comitê executivo 

Para distribuição de água, a Prefeitura de Rurópolis instalou tubos em 

PEAD (Figura 111). Entretanto, os tubos são instalados sobre o terreno, sem 

padronização nas instalações, o que dificulta principalmente a pressão da água até a 

chegada aos domicílios (Figura 112). 

Figura II 
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pelos tubos em PEAD. Figura 
Fonte: Comitê 

1.3.22- CACHOEIRA 

Nesta vila, cerca de 53 (cinquenta e três) famílias são abastecidas através 

de sistema por gravidade, atendidas através de uma mina existente e distante 

1300m até a caixa d'água de 5m 3  para reservação (Figuras 113, 114, 115 e 116). 

Figura 113: Caixa dág ;ão superficial de Mina 
próxima. 

Fonte: Comitê Executivo 
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El 
Figura 114: Ponto de entrada para a caixa d'água da vila. Instalações sem padronização, dificultando a 

pressão correta para distribuição de água aos domicílios. 
Fonte: Comitê Executivo 

Figura 115 e 116: Tubos em material PEAD, servindo como rnangueirinhaC para distribuição de água 
aos domicílios. 

Fonte: Comitê Executivo 

1.3.2.3- VISTA ALEGRE: 

Cerca de 52 famílias são abastecidas através de sistema por 

bombeamento, captando água de Mina próxima a 400m de distância até a caixa 

d'água de reservação (Figurall7). 
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Figura 117: Caixa d'água de reservaçáo. 
Fonte: Comitê Executivo 

A vila possui instalada uma rede de distribuição de 0 60mm PVC, 

fornecida pela Prefeitura de Rurópolis. As ligações para os domicílios são instalados 

em tubos de 0 25mm PEAD (Figura 118). 

Figura 118: Ligaçã não enterrados e 
expostos sobre o terreno. 
Fonte: Comitê Executivo 

si 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS- PA 

Importante destacar a precariedade do sistema existente beneficiado 

através da Mina. È evidente a contaminação por esgotos domiciliares do local 

(Figura 119). 

Figura 119: Água para abastecimento evidentemente contaminada por esgotos domiciliares. Água com 
aspecto escuro, suja e insalubre. 

Fonte: Comitê Executivo 

Além disso, as estruturas construídas para captação da água estão 

precárias e defasadas (Figuras 120, 121 e 122). Tubos, Casa de bombas e bomba 

de 5 CV de Potência visualmente sem manutenção adequada. 
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Figuras 120, 121 e de água da Mina. 

Neste sistema houve tentativa de construir um reservatório enterrado, 

entretanto o mesmo se encontra abandonado e com água parada, o que proporciona 

incidência de doenças transmitidas por mosquitos no local (Figura 123). 

Fonte: Comitê Executivo 

Como tentativa de minimizar o atendimento insuficiente e precário quanto 

à qualidade da água do sistema a comunidade utiliza poços amazônicos, 

E ? 
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principalmente para ingestão, já que a água do sistema da Mina é visualmente 

contaminada (Figura 124). 

LES 

Figura 124: Poço Amazônico, servindo para ingestão dos habitantes da vila Vista Alegre. 
Fonte: Comitê Executivo 	 - 

1.3.2.4- PEBOLÂNDIA 

Cerca de 38 (trinta e oito) famílias existentes no local são abastecidas 

através de sistema por gravidade, atendida através da mina distante 2,5 KM das 

caixas d'água de reservação. A capacidade das caixas são de 5m 3 , 3m3  e 1m3 , como 

demonstradas na figura 125 abaixo: 

Figura 125: Caixas à vila Pebolândia. 
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A vila também não possui rede de distribuição, estando os domicilios 

atendidos através de tubos de 020mm em material PEAD, causando baixa pressão 

para atendimento das casas da vila (Figura 126). 

Figura 126: Tubos buição de água em 

El 

Pebolândia. 
Fonte: Comité Executivo 

13.2.5- PIÇARREIRÃ 

Cerca de 70 (setenta) famílias são atendidas por sistema atendido através 

de Mina, o qual trabalha 18h/dia (Figura 127 e 128). 
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No sistema, existe uma cisterna de 4m de profundidade (Figura 129) 

elevando água até a caixa d'água de 10rn 3  (Figura 130). 

7] 

Figura 129: Cisterna de 4m de profundidade da vila Piçarreira. 
Fonte: Comitê Executivo 

Fonte: Comitê Executivo 

Para elevação da água, o sistema existente é do tipo Monofãsico e possui 

uma bomba de dois rotores, com 5,5 CV de potência. A precariedade do sistema de 

bombas é evidente (Figura 131). 
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L.A 

Figura 131: Sistema Monofásico para elevação da água na vila Piçarreira. Visualmente em estado 
precário. 

Fonte: Comitê Executivo 

Para distribuição de água, uma rede com 050mm foi assentada, 

entretanto a mesma não abrange totalmente a comunidade. O restante da vila é 

atendida por mangueirinhas" em material PEAD (Figura 132 e 133). 

Fonte: Comitê Executivo 



Figuras 1 
de água e pressão baixa. 
Fonte: Comitê Executivo 
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1.3.2.6- ZÉ DO ARROZ 

As 23 famílias existentes nesta vila são atendidas por dois 

microssistemas, o primeiro por captação superficial através de Mina distante cerca 

de 3,5 KM da Caixa d'água de reservação (Figura 136); o segundo através de 

captação subterrânea, onde o poço de 33m de profundidade capta água do lençol 

freático e armazena em caixa d'água de 5m 3  (Figura 137). 

Figura 136: Caixa d'água de 3m 3  para reservação de água da Mina através de sistema por gravidade. 
A caixa d'água se encontrava destampada. 

Fonte: Comitê Executivo 
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Flaura 137: Caixa dàa captação subterrânea. 
Fonte: Comitê Executivo 

Como nas demais vilas mostradas, a comunidade não possui rede de 

distribuição assentada, apenas as 'mangueirinhas" em material PEAD abastece os 

domicílios (Figuras 138 e 139), cerca de 3000m de extensão em tubo PEAD em toda 

a vila. 

Fonte: Comitê Executivo 
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1.3.2.7- SÃO JOSÉ 

Cerca de 300 famílias são beneficiadas por dois tipos de sistemas nesta 

vila: Um por captação subterrânea, através de um poço de 80m de profundidade, 

captando água através de uma bomba de 2 CV (Figura 140); o segundo de captação 

superficial através de Mina. Os dois sistemas armazenam a água captada em duas 

caixas d'água elevadas de 5m' (Figura 141) e uma não suspensa também de 5m 3  

(Figura 142). 

Figura JosÓ. 



Figura 
Comitê Executivo 

vila são José. 

IM 

1.3.28- DIVINÓPOLIS 

A vila constitui-se em um distrito com aproximadamente 3000 habitantes. 

Para atendimento dos moradores desta vila, apenas dois poços com 90m de 

profundidade cada, sem reservação e lançando diretamente na rede de distribuição 

de 0 60mm com extensão de 3,5 KM, foram instalados e assentados (Figuras 143 e 

144). 

Fig ando 
os moradores da vila L)IvInÕpOliS. 

Fonte: Comité Executivo 
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Figuras 145: Caixas d'água abandonadas, as quais serviriam para armazenar água captada pelos 
poços. 

Fonte: Comitê Executivo 

Em decorrência da insuficiência em atendimento, é comum a existência 

de poços Amazônicos como tentativa de minimizar a precariedade do abastecimento 

nesta vila (Figuras 146, 147 e 148). 

5flflfl FflflL 

4e'.J (türóÉis E ti A 
. 	. 	 PMs qico Ë pMs 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÔPOLIS- PA 

Figura 146, 147 e 148: Poços Amazônicos para suprir a precariedade no abastecimento de água dos 
moradores da vila Divinópolis. 

Fonte: Comité Executivo 

Importante ressaltar que esta vila possui um lixão a 1200m do centro da 

vila- o qual será comentado no eixo Resíduo Sólidos deste documento-

contaminando o lençol subterrâneo e causando doenças aos habitantes que 

consomem desta água. 
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1.4- INVESTIMENTOS REALIZADOS NA ÁREA DE ABASTECIMENTO  DE ÁGUA. 

Em Rurópolis não há um quadro demonstrativo real dos investimentos 

realizado com as águas no Município . A tabela 38 abaixo demonstra alguns dados 

financeiros encontrados. 

Tabela 38: Dados Financeiros Do Município De Rurópolis.  

Receita Arrecadação Despesas Despesa IDespesa 
Operacional total totais com de total 

Total R$Iano os Exploração média 
R$iano serviços R$Iano R$1m3  

R$/ario  
21.444 21.444 389.309 389.309 0,93 

-ente: briIS, ZUI1. 

1.5- CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

De acordo com a descrição diagnosticada, a implantação da política de 

saneamento, segundo plano diretor de Rurôpolis, relacionado a sistemas de coleta e 

fornecimento de água ainda não são salisfatórias devido a não adequação e 

insuficiência do atendimento e cobertura apresentado na área urbana, já que a 

demanda populacional exige a ampliação, substituição e manutenção adequada do 

sistema. 

Vale ressaltar que no Município não há Estação de Tratamento de Água 

(ETA), logo não possui tratamento convencional, apenas a desinfecção é realizada, 

em apenas um sistema da área urbana para posterior distribuição. Para o cenário de 

2015, a demanda urbana necessitará de uma vazão de 46 lis para suprir as 

necessidades em abastecimento de água do Município (SIAGAS, 2013). 

A solução proposta para ampliação do sistema de abastecimento 

existente deverá ser a ampliação do sistema isolado 1 e II e implantação de novo 

sistema com captação em novo manancial, já que as minas da área urbana e rural 

do Município e o sistema de poços atual não atende a demanda futura de Rurõpolis. 
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2 INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

2.1 INFORMAÇÕES GERAIS 

De acordo com o Artigo 3 0 , Incisos 1, Alínea b, da Lei 11.445 que institui a 

Política Nacional de Saneamento, sistema de esgotamento sanitário é constituído 

pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações 

prediais até o seu lançamento final no meio ambiente. No que diz respeito a esgoto 

sabe-se que é o termo usado para as águas que, após a utilização humana, 

apresentam as suas características naturais alteradas de acordo com seu o uso 

predominante que pode ser comercial, industrial ou doméstico, nesse aspécto as 

águas envolvidas nesse processo apresentarão características diferentes e são 

genericamente designadas de esgoto, águas residuárias ou águas servidas. 

Assim, a Associação Brasileira de Normas Técnicas - (ABNT, 1996) 

através da NBR 9648 define esgoto sanitário como o "despejo liquido constituído de 

esgotos 	doméstico 	e 	industrial, 	água 	de 	infiltração 	e 	a 	contribuição 	pluvial 

parasitária". Essa mesma norma define esgoto doméstico é o "despejo líquido 

resultante do uso da água para higiene e necessidades fisiológicas humanas 

Partindo dos pressupostos acima, entende-se que a adoção de um 

sistema coletivo de esgotamento sanitário é um dos fatores contribuintes para saúde 

da população, proporcionando salubridade ambientai e conseqüentemente melhor 

qualidade de vida. 

2.2 ZONA URBANA 

Na zona urbana do município de Rurõpolis, existe aproximadamente 

800m de rede coletora de esgoto que hoje encontra-se desativada. A rede que 

possui (ON) diâmetro de 80 mm está localizada a partir da Av. Brasil, passando pelo 

cruzamento da BR 163 (Santarém - Cuiabá) entrando em um trecho da Av. 

Ruropólis Ç 
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Presidente Médici e chegando até a BR 230 (Transamazônica), como mostra a 

figura 149 

Figura 149— Localização da rede de esgoto desativada na zona urbana de Ruróplís 
Fome: Comitê executivo, 2013 

Portanto nesse diagnóstico não será possível inserir informações que 

apresente o quantitativo de produção por cada morador (consumo percapta), além 

de não termos informações sobre a quantidade de esgoto gerado pelas industriais e 

de outros consumidores especiais, como também não há qualquer outra informação 

da existência de rede a não ser, aquelas informações apresentadas anteriormente, 

pois no município não há sistema de rede de esgoto em funcionamento, assim 

como não existe estruturas integrante como: ligações prediais, interceptores, 

estações elevatórias e estação de tratamento, além da quantificação da sua 

capacidade assim como não se tem um valor referente ao volume de esgoto 

produzido no Município, assim como o custo de operação do sistema, além de 

outras informações de grande relevância dentro de um sistema de esgotamento 

sanitário. 

&j íátIis - - 	
R,,9*dGcn,aÇo çpovo 	 PMS rnco PAIS $E4 POSUZA 



0 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS- PA 

Na cidade de Rurópolis o sistema adotado pela maioria dos moradores, é 

o sistema individual improvisado, constituído de fossas sépticas (sistema individual 

onde no é adotado nenhum critério técnico de engenharia) ou fossa rudimentar, 

geralmente localizadas no fundo do lote, mais que em algumas vezes ficam 

localizadas próximas a mananciais que podem sofrer contaminação. 

Na figura 150 é possível visualizar um sistema de fossa séptica localizada 

em uma via da feira livre do Município, já na figura 151 visualisa-se uma fossa 

rudimentar em uma residência no bairro do Leitoso. 

Figura 150— Fossa séptica destruida na feira da cidade 
Fonte: Comitê executivo, 2013 
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2.3 POLÍTICA DE ORDENAMENTO URBANO COM ÊNFASE NO 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Segundo o Artigo 69 da Lei 23912006, que institui o Plano Diretor para o 
município de Rurópolis que trata sobre o serviço de esgotamento sanitário: 	

Alta. 
a 

É responsabilidade do poder público, de forma isolada ou em conjunto com W 
a empresa concessionáaa, assegurar á população do município de 
Rurópolis o acesso ao sistema de coleta e tratamento final dos esgotos 
sanitários: 
Parágrafo 1 0  Nas áreas urbanas não atendidas pelo sistema convencional 
poderá ser adotados sistemas alternativos para o sistema. 
Parágrafo 2° Nas áreas rurais, o poder público poderá incentivar o uso de 
alternativas com responsabilidade de reaproveitaniento nas atividades 
agrícolas. 

No Artigo 71 que trata sobre os objetivos do sistema de esgotamento 

sanitário: 

II - Reduzir a poluição decorrente do despejo de efluentes em copos 
d'água; 
Artigo 72 - Os serviços de esgotamento sanitário no Município serão 
realizados pela Prefeitura Municipal ou através de regime de concessão ou 
ainda mediante a convénio com demais entidades governamentais, seja 
elas públicas ou privadas municipais, estaduais, federias ou estrangeiras. 
Artigo 76—Os resíduos líquidos provenientes da limpeza de fossas sépticas 
deverão ser depositados em Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários 
ou em local autorizado pelo Órgão competente. 
Parágrafo único. E proibido o lançamento desses resíduos, sem o 
tratamento adequado, em rios, igarapés, valas, galeria de águas pluviais, 
terrenos ou aterros. 

A respeito do sistema de esgotamento sanitário, O Plano Diretor do 

Município, propõe ações para o planejamento e gestão do sistema de esgotamento 

sanitários das áreas urbanas e rurais do Município, visando minimizar ou ate mesmo 

erradicar os impactos negativos causados pelo lançamento de águas residuárias de 

forma in natura nos corpos hídricos superficiais e subterrâneos e contribuir para 

prevenção de doenças e com a diminuição de gastos com saúde. 

O despejo de esgotos sem tratamento no solo ou em corpos hídricos 

podem ter efeitos diretos a saúde da população como, por exemplo: a proliferação 

de doenças de veiculação hídrica como: febre tifóide, colara disenteria, hepatite 

infecciosa e outras. Além disso, pode ter efeitos indiretos através da volatilização de 
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substancias tóxicas que levam os problemas para áreas de maior abrangência. 

Esses resultados são provenientes de esgoto a céu aberto como apresenta a figura 

152 que mostra o esgoto sendo despejada na feira livre da cidade. 

. 

Figura 152 x - Esgoto a céu aberto na feira livre da cidade. 
Fonte: Comitê executivo, 2013 

Na margem da Rod. 230 (Transamazônica) que cruza a cidade como se 

pode ver na Figura 153, o problema se repete com o lançamento de esgoto a céu 

aberto, retratando as deficiências do Município nesse aspecto. 

Figura 153— Esgoto a céu abeto (Margem da Rod. 230— Transamazônica). 
Fonte: Comitê executivo, 2013 
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Com base nesse contexto é que o Plano Diretor Municipal traz no artigo 

71 parágrafo II, como também o parágrafo único do artigo 72, que dispõe de 

diretrizes de grande relevância com o objetivo de dar um norteamento aos serviços 

de esgotamento sanitário para o Município. No entanto o Município não está 

cumprindo o que foi promulgado no mesmo. 

Portanto, para que o Município possa alcançar essa parte integrante do 

completo bem estar, mental, físico e social, é crucial que se cumpra as diretrizes 

vigentes no Plano Diretor. 

2.4 AS PRINCIPAIS NECESIDADES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO (SES) 

No município de Ruropolisa.necessidade de implantação de todo sistema 

de esgotamento sanitário que é composto de ligação domiciliar e os componentes 

externos que são sistema de rede com coletores secundários, primários, coletores 

tronco interceptores e estação elevatória (quando houver a necessidade de 

recalque ou para vencer distancias que podem implicar no desempenho do 

processo), também fazem parte a estação de tratamento de esgoto (ETE) e copo 

receptor. Na figura 154 é mostrado um exemplo de um sistema de esgotamento 

sanitário, com isso fica subentendido que as necessidades são as mais urgentes 

possíveis. 

Figura 154- Sistema coletivo de esgotamento sanitário (SES). 
Fonte:,.goopÍe.com.br/sistemadeespotosantario, 2013 
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2.5 ÁREAS DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR ESGOTO NO MUNICÍPIO 

È 	de 	grande 	importância 	a 	identificação 	de 	áreas 	de 	risco 	de 

contaminação como uma das prioridades nas investigações de campo, além de ser 

um dos requisitos necessários para o planejamento e gestão ambiental na área de 

projeto. 	No 	município 	de 	Rurópolis, 	as 	áreas 	de 	maior 	probabilidade 	de 

contaminação, ou seja, as áreas de maior vulnerabilidade as cargas poluidoras por 

compostos orgânicos e inorgânicos provenientes de fossas sépticos e fossas 

rudimentares são os mananciais superficiais e subterrâneos que recebem no 

subsolo os seus dejetos cheios de substancias contaminantes. 

Na figura155 é possível visualizar o Rio Leitoso um dos principais corpos 

hídricos da região bem próximo a uma fonte de contaminação (fossa rudimentar), ou 

seja, o rio está com grande vulnerabilidade a contaminação por dejetos sanitários. A 

outra área que corre risco de contaminação é a Lagoa do bairro da lagoa, como 

mostra a figura 156 que fica a jusante do curso do Rio leitoso, portanto ela recebe 

grande parte da carga orgânica que é despejada no rio e dependendo da sua 

capacidade de autodepuração, a mesma já pode estar contaminada ou pode estar 

entrando em estado crítico de contaminação, ainda, além do mais, existem outras 

corpos hídricos propícios a contaminação, já que o Município e cercado por muitos 

rios. 

Figura 155- Fossa rudimentar próximo ao Rio Leitõso, 
Fonte: Comitê executivo, 2013 
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Figura 156— Lagoa do Bairro da lagoa. 
Fonte: Comitê executivo, 2013 

O quadro 1 - abaixo apresenta informações referentes ao tipo de solução 

utilizada pela população por tipo de domicílios e a existência ou não de banheiros ou 

sanitários. Vale ressaltar que de acordo com o quadro a baixo, a partir do ano 2000, 

a população começou a utilizar também como alternativa para o despejo de esgoto a 

rede de drenagem de águas pluviais, sabe-se que esta não é a solução correta, pois 

o esgoto continua sendo despejado de forma ir natura. 

Quadro 1 - Domicílios particulares permanentes, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de 
esactarnento sanitário 1991/2000/2010. Fonte: ISGE. Censo Demooráfico 19911200012010. 

Ano TotaIo} 
Existência de banheiro ou sanitários 

Tinham 

Total (2) Tipo de esgotamento sanitário Não 

tinham 

Rede geral 

de esgoto 

ou pluvial 

Fossa 

séptica 

Outro 

- 

1991 3.753 1.894 - 1 1.893 1.859 

2000 5.177 4.240 3 221 4.016 937 

2010 9.328 8.948 30 541 8.377 380 

Elaboração: ldesp/Sepof 
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2.6 HIDROGRFJAS DO MUNICIPIO 

Constata-se que o espaço territorial hidrográfico do Município é servido 

pelas sub bacias dos Rios Cupari Braço Leste e Cupari Braço Oeste, formadores do 

Rio Cupari. Onde seus subafluentes são: lgarapé Santa Cruz, Ipixuna e Tinga, 

apresentando como direção o sentido sul - norte. Verifica-se ao Norte a presença do 

Rio Tapajós e ainda a Nordeste a presença de vários afluentes do Rio Tapajós. O WP' 

município apresenta no noroeste com diversos afluentes onde se destaca os 

Igarapés Eloréncio, limitando com o município de Itaituba, São Pedro e Santana e 

ultimo fazendo limite com município de Aveiro. Assim todo o Município fica cercado 

pela bacia do Rio Tapajós como apresenta a figura 157. 
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Ei 

2.7 FUNDOS DE VALE 

Fundo de vale é o ponto mais baixo de um relevo acidentado, por onde 

escoam as águas das chuvas. O fundo de vale forma uma calha e recebe a água 

proveniente de todo seu entorno e de calhas secundárias. Com  a ocupação urbana 

estas calhas são canalizadas e ocultadas sob a pavimentação das avenidas. O 

município de Rurópolis tem a topografia com características acidentada que é 

peculiar da região do -Tapajós, ou seja, cheia de declividade com a presença de 

ondulação nos relevos e isso é um fator que dependendo de analises técnicas pode 

ser vantajoso para implantação de rede de esgoto. 

O Município possui alguns corpos hídricos, que podem servir como corpo 

receptor de esgoto tratado dentro do sistema de esgotamento sanitário, Rio leitoso 

figura 159 e a Lagoa do bairro da Lagoa (Figura 160). 
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Figura 159 do Rio Leitoso, 
Fonte: Comitê executivo, 2013 

Figura 160— Lagoa do Bairro da lagoa. 
Fonte: Comitê executivo, 2013 

2.8 ÁREAS DE LOCALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

(ETE) 

No Município não um local definido, já que no existe um projeto para 

esse fim, mas há dois locais na zona urbana que podem servir como alternativas 

para localização da estação de tratamento de esgoto (ETE). Os locais são em áreas 

próximas ao Rio leitoso e próximo a Lagoa do bairro da lagoa, mas para a indicação 

desses locais, é necessário que haja um estudo de viabilidade sócio-econômica, 

além do Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Na figura 161 podê-se visualizar 

os corpos hídricos que dependendo dos resultados desse estudo poderão servir de 

corpos receptores de esgoto tratado. 
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Figura 161: Localização dos corpos hídricos que podem servir como alternativa como corpos 
receptores. 

Fonte: Comitê executivo, 2013 

2.9 ZONA RURAL 

A zona rural do município de Rurópolis tem população de 23.926 hab. 

(59,68%) da população total do município. 

As vilas ou agrovila que representam as comunidades rurais do município 

de Rurópolis não apresentam nenhum sistema de esgotamento sanitário - (SES), o 

sistema mais utilizado para destinação de seus dejetos fetais são as fossas 

rudimentares enquanto que as água servidas são despejadas a céu aberto nos seus 

quintais como também nas ruas. O diagnóstico que será apresentado é de acordo 

com as informações obtidas durante a visita técnica feita as comunidades. 
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Água Azul 

A comunidade Água Azul possui população em torno de 1000 (mil) 

famílias, a alternativa que a população utiliza para a destinação de seus dejetos 

fecais é a fossa rudimentares geralmente localizadas no fundo do lote, de acordo 

com a Figura 162. 

Figura 162— Fossa rudimentar como alternativa para despejo de dejetos fecais (Comunidade Água 
Azul) 

Fonte: Comitê executivo, 2013. 

Esse sistema deixa o meio ambiente com grande vulnerabilidade a 

contaminação, principalmente os lençóis subterrâneos (aqüíferos livres), no período 

de cheia onde o nível desse lençol aumenta ficando mais vulnerável a 

contaminação externa, podendo provocar entre outras coisas a proliferação de 

vetores e patôgenos. 

Diante deste cenário, o mesmo acontece com o esgoto de águas servidas 

que são despejados a céu aberto, como se ver na figura 163 
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Figura 163— Esgoto a céu aberto (Comunidade Água Azul). 
Fonte: Comitê executivo, 2013 

Divinópolis 

Divinópolis é o único distrito do Município e possui população de 3.000 

(três mil) habitantes, os quais não possuem o serviço de esgotamento sanitário e, 

portanto usam o sistema de fossa rudimentar como alternativa para o despejo de 

material fecal como mostra a figura 164. Para as águas servidas também não existe 

alternativa correta para a destinação, assim as mesmas são despejadas a céu 

aberto como mostra à figura 165. 

Figura 164 - Fossa rudimentar (Comunidade Divinôpolis). 
Fonte: Comitê executivo, 2013 
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El 
Figura 165— águas servidas sendo despejadas a céu aberto no fundo do lote (Comunidade 

Divinópolís) 
Fonte: Comitê executivo, 2013 

Livramento 

Nesta comunidade tem muita carência do serviço de saneamento, e em 

relação ao serviço de esgotamento sanitário foi possível constatar que a 

comunidade está precisando de medidas emergenciais. 

Para despejar os seus dejetos, a população tem como solução o uso de 

fossa rudimentar como mostra a figura 166, aumentando cada vez mais o risco de 

contaminação, pois esse sistema atinge provoca diversos impactos principalmente a 

contaminação de lençóis subterrâneos. 
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Pebolândia 

O serviço de esgoto não é prestado aos moradores dessa comunidade, 

assim eles utilizam uma alternativa incorreta do ponto de vista sanitário e ambiental 

para destinar seus dejetos fecais (fossa rudimentar) e para as águas servidas a 

destinação é a céu aberto, figura 167, aumentando o risco de proliferação de 

doenças. 

Figura 167— Esgoto a céu aberto (Comunidade Pebolândia) 
Fonte: Comitê executivo, 2013 

Piçarreira 

O sistema de fossa rudimentar, mostrada na figura 168 é a maneira 

encontrada pelos moradores para substituir o sistema de esgotamento sanitário não 

existente nesta comunidade, enquanto que os esgotos de água servida são 

despejados a céu aberto como apresenta a figura 169 
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Figura 168- de fossa rudimentar (Comunidade de Piçarreira) 
Fonte: Comitê executivo 

Fi' 

Vista Alegre 

Essa comunidade tem população de 50 (cinqüenta) familias que não 

desfrutam de sistema de esgotamento sanitário, a solução utilizada pelos moradores 

é o sistema de fossa rudimentar onde a população da Vila utilizam para a destinação 
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de material fecal, figura 170 e na figura 171 é possível identificar esgoto a céu aberto 

sendo despejado. 

Figura 170— Fossa rudimentar (Comunidade Vista Alegre) 
Fonte: Comitê executivo, 2013 

Figura 171 - Esgoto a céu aberto (Comunidade Vista Alegre) 
Fonte: Comitê executivo 

A situação das outras comunidades rurais como: Vila Cachoeira São 

Francisco de Assis, Zé do Arroz, Primavera, Novo Horizonte, Flor da Selva, São 

José, São João Batista e Santarenzinho são idênticas as demais, ou seja, as 
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mesmas estão sem a prestação do serviço de esgotamento sanitário como é 

possível visualizar nas fotografias abaixo. 

Figura 172- Fossa Rudimentar é utilizada como alternativa para despejo de material fecal 

(Comunidade Vila da Cachoeira) 

Fonte: Comitê executivo, 2013 

A situação é a mesma na comunidade de São Francisco de Assis, onde a 

população costuma despejar esgoto doméstico no fundo de lote, servindo como 

atrativo de vetores mecânicos disseminadores de doenças, figura 173 

Figura 173 - Esgoto a céu aberto (Comunidade São Francisco de Assis). 
Fonte: Comitê executivo, 2013 
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Jj 

Figura 174— Esgoto a céu aberto na frente das residência (Comunidade Zé do Arroz 
Fonte: Comitê executivo, 2013 

As fotografias abaixo destacam os meios pelos quais as comunidades 

Primavera e Novo Horizonte destinam seus esgotos fecais. 

Figura 175 x - Fossa Rudimentar (Comunidade Primavera). 
Forte: Comitê executivo 
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Figura 176— Fossa Rudimentar no fundo do lote (Comunidade Novo Horizonte). 
Fonte: Comité executivo 

2.10 ÁREAS DE RISCO A CONTAMINAÇÃO. 

Na zona rural o risco de contaminação de lençóis superficiais e 

subterrâneos é evidente, pois a maioria da população despeja seu esgoto a céu 

aberto sem nenhum tipo de tratamento, além de utilizar fossas rudimentares que é 

uma alternativa incorreta e que pode comprometer a qualidade da água dos 

aqüíferos livres (freáticos). 

A contaminação do lençol freático acontece principalmente por nitrato que 

em concentrações superiores a lOmg/L NO 3  -N, pode causar uma doença de nome 

metahemoglobinemia (síndrome do bebe azul) e também pode causar câncer. - 

Em relação aos lençóis superficiais, a contaminação pode ocorrer por 

escoamento superficial principalmente em períodos de precipitação intensa. Esse 

processo pode gerar impactos nos rios, lagos e igarapés da região e interferir na 

composição natural da água, além alterar a sua qualidade e comprometer o 

ecossistema aquático, pois o esgoto sanitário tem na maior parte de sua composição 

os nutrientes fósforo e nitrogênio que também pode trazer conseqüências 

ambientais como o aumento acentuado de algas e fomentar o desenvolvimento de 

plantas aquáticas (macrúfitas) causadoras de diversos impactos negativos no corpo 

hídrico, como por exemplo, a interferência na navegabilidade e também na emissão 

de luz para o processo de fotossíntese, causando graves Conseqüências como a 
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diminuição do nível de oxigênio dissolvido que é um dos fatores cruciais para a 

manutenção da fauna aquática 

2.10.1 Risco de proliferação de doenças de veiculação hídrica 

A disposição inadequada de esgoto sanitário serve como • indicador de 

proliferação de vetores transmissores de vários tipos de doenças parasitárias e 

outras de veiculação hídrica. Dentre as doenças de veiculação hídrica possíveis de 

ser adquirida pela disposição inadequada do esgotamento sanitário têm-se; cólera, 

febre tifóide. disenteria, hepatite infecciosa e outras 

2.11 CONSIDERAÇÕES E PROPOSIÇÕES 

De acordo com o que foi identificado neste diagnóstico, e levando em 

consideração as diretrizes do Plano Diretor para o serviço de esgotamento sanitário. 

O município de Rurópolis precisa de medidas que possam proporcionar a sua 

população, o acesso ao sistema de coleta, transporte e tratamento de esgoto 

sanitário, sendo que essas ações precisam ter direcionamento prioritário, pois os 

moradores do Município estão utilizando mecanismos absoletos e que não 

obedecem nem um critério técnico e ambiental, colocando em risco os recursos 

naturais existente e a saúde pública. 

Os sistemas a serem adotados no município devem obedecer a critérios 

técnicos de engenharia, sócio - econômico e ambiental entre outros critérios que se 

considere relevante de serem adotados. O sistema de coleta e tratamento de esgoto 

que se recomenda para a zona urbana é o sistema coletivo que é dotado de rede 

coletora, estação elevatória, estação de tratamento e corpo hídrico receptor, como 

apresenta a figura 177. 
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Figura 177— Sistema coletivo proposto, de coleta e tratamento de esgotamento sanitário. 
Fonte: Comitê executivo, 2013 

Vaie ressaltar que para implantação desse sistema, é preciso ter 

resultados favoráveis nos estudos de concepção e também a aprovação pelos 

órgãos ambientais de estudo de impacto ambiental - EIA/RIMA. 

É importante ratificar que essas proposições são baseadas em algumas 

características identificadas presentes no Município como, número de habitantes, 

característica topográfica, poder aquisitivo e local de lançamento. 

Para a implantação do serviço de esgotamento na zona rural, levando -se 

em consideração os fatores ambientais e sócios econômico das comunidades, o 

sistema individual dotado de tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouro figura 178, 

seriam o mais viável a ser implantado nas comunidades. 

No entanto sabe - se que a implantação desse sistema deve sempre 

levar em considerações os critérios normativos como garantia de eficiência no 

processo. 

Portanto, não se pode deixar de lembrar que a implantação de um 

sistema de esgotamento sanitário, como qualquer outro projeto de saneamento tem 

que obedecer as diferentes dimensões e complexidade na definição de uma solução 

apropriada onde não se deve esquecer que todos os setores do saneamento estão 

interligados e precisam ser tecnicamente considerados para que se possa alcançar 

resultados mais eficientes. 
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Fonte: Comitê executivo, 2013 
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3 INFRAESTRUTURA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Das fases do ciclo hidrológico, provavelmente uma das mais importantes é a 

do escoamento superficial, que é a fase que trata da ocorrência e transporte da água na 

o 	supeifEcíe terrestre, pois a maioria dos estudos hidrológicos está ligada ao 

D 	 aproveitamento da água superficial e a proteção contra os fenômenos provocados pelo W 

O 	 seu deslocamento. O escoamento superficial abrange desde o excesso de precipitação 

9 	 que ocorre logo após uma chuva intensa e se desloca livremente pela superfície do 

terreno, até o escoamento de um rio ou ser direcionado por sistemas de drenagem de 

águas pluviais. 

Esse processo sofre alterações substanciais em decorrência do aumento da 

urbanização em determinada bacia hidrográfica, que em conseqüência da 

2 	 impermeabilização da superficie do solo sem critérios técnicos aumenta os picos e 

O 	 vazões. Outro fator determinante é a ocupação desordenada e a falta de planejamento 

9 	 urbano que causa a ocupação de áreas onde naturalmente serve de transbordo de um 

O 	 rio, ou construção de habitações em encostas 

Com o crescimento urbano das cidades sem considerar o planejamento 

urbano e a gestão ambiental tem provocado impactos negativos para a população, pois 

o aumento da freqüência e do nível das inundações trazem resultados negativos para a 

qualidade da água aumentando signiticamente a presença de materiais sólidos que são 

um dos fatores determinantes para o aumento de doenças de veiculação hídrica como: 

9 	 leptospirose, maiana e outras doenças que colocam em risco a vida da população além 
fl: 	 dos prejuízos econômicos. Isto ocorre pela falta de planejamento, controle do uso do 

9 	 solo, ocupação de áreas de risco e sistemas de drenagem ineficientes. 

9 	 Assim, no município de Rurôpolis a situação da drenagem compreende a 

uma pequena rede de drenagem de águas pluviais existente na cidade que está 

localizada no inicio da Av. Brasil esquina com a Av. Nossa Senhora da Aparecida, que 

chega até a esquina da Av. Tancredo Neves, próximo a lagoa do bairro da lagoa. Essa 

fl 

FN 
PAIS meo MIS 5EI PØRE2Â 



O 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÕPOLIS- PA 

rede de drenagem é composta por tubulações de concreto que tem como afluentes a 

Lagoa do bairro da Lagoa e o Rio leitoso, que são os principais cornos hídricos 

responsáveis pela drenagem da área urbana, conforme mostra a figura 179. 

Figura 179—Rede de drenagem (Av. Brasil) 
Fonte: Comitê executivo, 2013. 

O sistema implantado é apenas uma pequena parcela do que a cidade 

necessita para cobrir toda sua área geográfica. Em decorrência disso, o município sofre 

com urna série de problemas causado por diversos fatores como: o crescimento urbano 

desordenado (sem planejamento) a ocupação de áreas irregulares, o desmatamento, 

as construções feitas sem levar em consideração a declividade do solo, os movimentos 
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de terra e as outras alterações no curso d'água, aumentando assim, o índice de 

alagamento. 

Em Rurópolis não há um conjunto de infraestrutura de manejo de águas 

pluviais capaz de realizar a coleta, o transporte e o lançamento final das águas de 

escoamento superficial, para que possam minimizados os prejuízos sociais, ambientais 

e econômicos como mostra a figura180 e 181 que reflete o problema de alagamento na 

área central da cidade. 

Figura 180— Problema de alagamento S área central de Rurópolis dificultando o trânsito de 

pessoas e veículos por falta de sistema de drenagem eficiente. - 

Fonte: Comitê executivo 2013 
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Figura 181 —Alagamento na área central da cidade (lëlta de pavimentação, galerias e sarjetas para 
dinamizar o curso d'água). 

Fonte: Comitê executivo, 2013 

No município, ainda não houve o registro de nenhum caso de enchentes. 

Com  relação a alagamentos, sabe-se que ocorre somente em regiões de baixo nível 

topográfico que podem ser talvegues e fundos de vale, pois os mesmos ainda não 

estão aptos para uma função tão importante que é a captação e transporte destas 

águas para lugar seguro sem registrar prejuízos para o trafego de pessoas e veículos e 

também sem causar prejuízos para comunidade. No geral alagamento no município só 

ocorre em pontos isolados da cidade. 

Como complicador adicional surge á questão da deficiência da limpeza 

pública que provoca a acumulação de resíduos sólidos em diversas áreas provocando 

obstrução em os cursos de águas naturais. 

No que se refere ao escoamento subterrâneo, sabe-se que esse processo 

ocorre através de infiltrações no solo e canais de drenagem artificial, (valas de 

drenagem a céu aberto) ocorre o direcionamento das águas pluviais para os fundos de 

vale, que levam esses afluentes para os rios e igarapés existentes no município, que 
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recebem as contribuições pluviais e as destinam para o Rio Marajó. Esse processo 

acontece muitas vezes através de canais improvisados que em muitos casos estão 

assoreados e não oferecem condições para drenagem, como mostra a figura 182. 

Figura 182— Canais improvisados com elevado nível desassoreamento, sem condições de drenagem. 

Margem da Rod. 163 (Santarém - Cuiabá). 

Fonte: Comitê executivo, 2013. 

A urbanização em Rurõpolis foi marcada por um processo desordenado 

como na maioria das cidades de países subdesenvolvido, onde a população constrói 

suas casas em áreas de risco de inundação ou alagamento, além de utilizar áreas de 

expansão natural do rio. 

Quanto as bacias hidrográficas contribuintes para o sistema de drenagem 

urbano do município destacamos o Rio Leitoso e a Lagoa do Bairro da Lagoa que são 

elementos essenciais para o dimensionamento do sistema de drenagem, sendo que é 

preciso a realização de estudos técnicos nessas áreas, para que seja definida como 

corpo receptor das águas de chuvas. A definição dos corpos receptores será elemento 

essencial para possivel implantação de projeto de saneamento. 

.... . . 
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3.1 ZONA URBANA 

Na zona urbana municipal por apresentar muitos desníveis topográficos, 

(subidas e descidas) é dotada de diversos caminhos que dão vazão ao escoamento das 

éguas da chuva. Para receber as vazões de drenagem a zona urbana conta com os 

principais fundos de vale que são o Rio Leitoso e as Lagoas (Figura 183). 

Figura: 183- Localização dos fundos de vale. 
Fonte: Comitê executivo. 2013 
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Sobre a situação de drenagem, o município não apresenta estruturas 

necessárias e soluções adequadas, uma vez que, as ações são realizadas sem 

nenhum critério técnico de engenharia, pois não existe um corpo técnico atuante, de 

acordo com a figura 184 que mostra a implantação de galerias improvisadas. 

El 

Figura 184 - da implantação de galerias improvisadas na área central da cidade. 
Fonte - comitê executivo, 2013 

Outra situação decorrente no município refere-se aos resíduos sõlidos que 

têm grandes implicações na manutenção e funcionamento do sistema de drenagem, 

principalmente no que se refere aos materiais manufaturados e resíduos inorgânicos 

que são despejados incorretamente sem o gerenciamento adequado, o que vem 

contribuir para obstrução de tubulações e galerias de drenagem causando assim, 

impactos negativos no funcionamento do sistema e tendo como conseqüência o 

aumento do índice de alagamento. 

Com relação à implantação de estruturas de micro drenagem, que 

compreende a construção de sarjeta, galerias, boca de lobo, caixas de ligação e 
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componente PV (Poço de visita) como ação conjunta para a implantação de loteamento 

e abertura de ruas,. Identificou-se a existência de apenas um sistema de galerias como 

foi apresentado anteriormente. Portanto, não existe planejamento urbano com essa 

abrangência. Na margem da BR 230 na frente da cidade, esse problema é evidente na 

figura 185, que mostra uma saída improvisada de águas de drenagem, e na figura 186 

essa mesma água está sendo despejada em um canal improvisado nas proximidades 

da Rodovia 163 (Santarém- Cuiabá). 

Figura 185- Via sem pavimentação asfãltica na frente da cidade BR 230 (Transamazônica). 

Fonte: Comitê executivo, 2013 
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Figura 186- Despejo de águas de drenagem em canal improvisado nas proximidades da BR 163 

Santarém - Cuiabá). 

Fonte: Comitê Executivo, 2013 

As éguas de chuva devem ser direcionadas para a rede de drenagem, pois 

no necessitam de tratamento e seu destino final deve ser algum manancial, como 

lagoas, rios ou praias Os imóveis não podem canalizar agua da chuva para a rede de 

esgoto, se por acaso isso vier a acontecer o resultado á o surgimento de 

transbordamento, pois as tubulações de esgoto foram projetadas somente para receber 

aguas residuanas Da mesma forma a população não deve fazer ligação de esgoto em 

rede de drenagem, quando isso acontece o esgoto que deveria receber tratamento e 

acaba poluindo os mananciais. 

No municipio de Ruropolis, o trecho onde existem galenas de aguas pluviais 

os moradores fazem interligação com os sistemas prediais de suas residências e 

utilizam para despejar esgoto sanitário, ou seja a principio não existe separação entre 

os dois sistemas. 
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Com relação às receitas de operação e despesas de custeio, indicadores 

operacionais econômicos - financeiros administrativo e de qualidade dos serviços 

prestados, fica evidente que não há disponibilidade desses dados, já que os mesmos 

dependem da implantação e funcionamento dos serviços de manejo de águas pluviais. 

3.2 ZONA RURAL 

Na zona rural do município de Rurópolis, não há prestação dos serviços de 

manejo de águas pluviais em nenhuma comunidade e a falta deste serviço fazem com 

que os moradores utilizem outras alternativas para drenar a água da chuva. 

Comunidade Água Azul 

A situação dessa comunidade é de total falta de implantação de rede de 

águas pluviais, falta de pavimentação de vias e outras ações relevantes no sistema de 

saneamento, assim os moradores utilizam como alternativa a abertura de sarjetas para 

promover o escoamento de água da chuva, como mostra a figura 187 e 188 abaixo que 

mostram sarjetas e canais improvisados. 
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Figura 157— Sarjeta improvisada em vias sem pavimentação (Comunidade Água Azul). 
Fonte: Comitê executivo, 2013 

Figura 188— Canal improvisadb um dos meios utilizados pelos moradores da comunidade Água Azul 
para a drenagem das águas pluviais. 

Fonte: Comitê executivo, 2013 

ffi 	
+ 	 •9ERNO 

iro 	ç 
Relto,Mdcomoíotçadopo, 	 '¼ 	 PAIS UCOtAis5EN !O$RE!A 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÔPOLIS- PA 

Comunidade Divinôpolis 

Assim como as outras comunidades, Divinôpolis tem a ausência dos serviços 

de manejo de águas pluviais. Urna das alternativas encontrada pelos moradores é á 

improvisação de valas para escoamento das mesmas, de acordo com que é 

apresentado na figura189. 

Figura 189— Morador abrindo caminho improvisado para drenagem da água da chuva (Comunidade 

Divinópolis) 

Fonte: Comitê executivo. 2013 

Comunidade Vila da Cachoeira 

Essa comunidade também não possui os serviços de controle de água da 

chuva implantado, os moradores utilizam valas improvisadas para retirar as águas que 

ficam empossadas nas mas. Para receber as águas pluviais a comunidade tem como 
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uma das alternativas uni igarapé que passa nas proximidades que também é utilizado 

para outros fins (Figura 190). 

Figura 190: Igarapê que serve como receptor de água de drenagem (Comunidade Vila da Cachoeira). 
Fonte: Comitê Executivo 

Comunidade Nazaré 

A comunidade Nazaré não possui sistema de drenagem, mas tem um grande 

potencial hidrico nas suas proximidades, pois é cercado pelo Rio Tapajõs que é o seu 

principal corpo receptor (Figura 191). 
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Figura 191: Rio Tapajõs principal corpo receptor (Comunidade Nazaré) 
Fonte: Comitê executivo, 2013 

Novo Horizonte 

Nessa comunidade os problemas da falta de sistema de drenagem de águas 

pluviais faz com que a comunidade sofra com constantes alagamentos em período de 

alto índice pluviométrico. A comunidade apresenta um potencial hídrico para receber a 

drenagem pluvial, pois a mesma é cercada pelo afluente do Rio leitoso. Como mostra a 

figura 192. 
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Figura192 - Efluente do Rio Leitoso próximo a Comunidade Novo Horizonte 
Fonte: Comitê executivo, 2013 

Pebolândia 

Essa comunidade possui um escoamento topograficamente bem definido 

para a implantação de projetos, pois sua topografia possui característica que torna mais 

viável a implantação de um sistema de drenagem, contribuindo para diminuição dos 

custos e eficiência no processo, pois essas características topográficas têm grandes 

vantagem para implantação de galerias com grande relevância para obtenção de bons 

resultados em um projeto de drenagem (Figuras 193 e 194) 
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Figura 193: Presença fundo de vale. (Comunidade Pebolandia) 
Fonte: Comitê executivo, 2013 

Figura 194: Comunidade Pebolândia 
Fonte: Comitê executivo, 2013 
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Em Rurópolis outras comunidades rurais também apresentam problemas 

com a falta de drenagem para o manejo de águas pluviais, corno i o caso das 

localidades de: Santarenzinho, São Francisco, Piçareira, Livramento, Flor da Selva, 

Vista Alegre, Primavera, São João Batista, São José e Zé do Arroz, onde seus 

moradores utilizam outros mecanismos não tecnicamente corretos para tentar amenizar 

os sucessivos alagamentos que podem ser causados principalmente em período de 

elevados índices pluviométricos, evitando assim, prejuízos econômicos sociais e 

ambientais, além de amenizar os problemas de saúde que tendem a aumentar nesses 

locais, pois como se trata de comunidades rurais, a tendência é que a população fique 

mais vulnerável a atração de vetores, a proliferação de endemias e de doenças de 

veiculação hídrica. 

Figura 195— Comunidade Santarenzinho não apresenta sistema de drenagem, mas tem grande potencial 

hidrológico, pois a comunidade fica nas proximidades do Rio Tapajós. 

Fonte: Comitê executivo 
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Figura 196- Comunidade São Francisco de Assis tem as mesmas deficiências quanto ao sistema 
de drenagem. O corpo receptor mais p,Úximo da comunidade é um efluente do Rio leitoso, o qual 

pode sofrer problemas de assoreamento se continuar recebendo escoamento superficial com 
carreamento de resíduos sólidos e outros sedimentos, pela 1Ita de implantação de sistemas de 

drenagem 
Fonte: Comitê executivo 

3.3 INCIDÊNCIA DE MALÁRIA NA REGIÃO 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), malária é a doença 

infectocontagiosa tropical que mais causa problemas sociais e econômicos no mundo 

Presente em mais de 100 países, a malána ameaça 40% da população mundial A cada 

ano, 500 milhões de pessoas são infectadas e dois milhões morrem da doença, levando 

a óbito uma criança a cada 30 segundos. 

A malária é causada por protozoários do gênero Plasmodium, como o 

Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodíum malariae e Píasmodium ova/e: 

os dois primeiros ocorrem em nosso pais e são mais frequentes na região amazônica. 
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No município de Rurópolis de acordo as informações da pesquisa 

apresentada no gráfico do SIVEP - SISMAUSIM/SINAM/SIH/SUS/IBGE/2013, o número de 

casos de malária causado pelo agente etiológica de nome Plasmodium falciparum, 

sofreu uma oscilação dos números de casos entre os anos de 2003 e 2011. Para o ano 

de 2010, houve aumento de aproximadamente 115 % ( cento e quinze por cento), com 

valor de aproximadamente 45 (quarenta e cinco) casos a mais em relação ao ano 

anterior, e para 2011, houve queda de 53% (cinquenta e três por cento), sendo 

registrados 40 (quarenta) casos. 

De acordo com os números registrados e o valor encontrado no ano ultimo 

ano da pesquisa (2011), chega- se a um resultado de queda com valor aproximado de 

40,18% (quarenta vírgula dezoito por cento), do número de casos, com média de 54,75 

(cinquenta e quatro vírgula setenta e cinco) casos, sem nenhum número de óbito 

registrado, conforme o gráfico 27. 

Gráfico 27-indicadores epidemiológicos - número e percentual. 

1 Nmieio 	1 NTM*tO & ãSi - Peta'*jS de 	pt. P1S0,0t1u S*,aft$fl 

Fonte SIVEP -Maiana SISMAIJSIM/SINAMJSIH/SUSIIBGE — Junho 2013, Disponivel em: 
<https:í/wvv.p000Ie.corpbr/saIadesitucaosaude >. Acesso em: 21 de nov. 2013. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS- PA 

Assim, quando relacionamos o resultado referente ao serviço de manejo das 

águas pluviais, é coerente afirmar que, apesar de não ter sido identificado expansão 

nos serviços das redes de águas pluviais no Município, houve a diminuição dos casos 

de doença. Essa estatística, no entanto, refletem que sejam tomadas medidas quanto 

aos serviços de manejo de águas pluviais, que são essenciais para que a população 

desfrute de um ambiente salubre com qualidade de vida e bem estar social. 

3.4 DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICIPIO DE RURÓPLIS. 

Com base no Plano Diretor Participativo do município de Rurôpolis, no 

Capítulo IV, Seção II, Subseção III da Lei n° 23912006 que trata da questão da 

Infraestrutura de Manejo de Águas Pluviais podemos destacar nos artigos que: 

Art. 66 - O serviço público de drenagem urbana é aquele que visa ao 
gerenciamento da rede hídrica no território do municipal, objetivando de forma 
geral o equilíbrio sistêmico de absorção, retenção e escoamento das águas 
pluviais. 
Art. 67 - São ações da política de drenagem urbana do Município de Rurópolis: 

- equacionar a drenagem e a absorção das águas pluviais combinando 
elementos naturais e construídos; 
II - criar e manter atualizado cadastro da rede e instalações de drenagem em 
sistema georeferenciado; 
III - desassorear, desobstruir, limpar e manter os cursos d'água, canais e 
galerias do sistema de drenagem; 
IV - promover campanhas educativas na implantação e operação das ações 
contra inundações; 
V - elaborar o cadastro de rede e instalações de drenagem; 
VI - ampliar o sistema de drenagem do Município. 

Art. 68 - O Poder Público elaborará o Plano Diretor de Drenagem do município 
de Rurópolis, que disciplinará a matéria. 

De acordo com o que dispõe o Plano Diretor Municipal no que diz respeito 

sistema drenagem de águas pluviais foi possível constatar que a realidade atual no 

Município não atende as diretrizes da Lei expressa, pois o gerenciamento desejado não 
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está sendo realizado em sua totalidade e eficiência de acordo com as ações propostas 

como Política de Drenagem Urbana. 

Ressaltamos ainda que no município não há uma atividade de fiscalização em 

drenagem urbana visto que os serviços nessa área ainda não estão sendo prestado e 

nem exercido por um órgão Municipal atividade de controle de enchente. 

Com relação às receitas de operação e despesas de custeio, indicadores 

operacionais econômicos - financeiros administrativo e de qualidade dos serviços 

prestados, fica evidente que não há disponibilidade desses dados, já que os mesmos 

dependem da implantação e funcionamento dos serviços de manejo de águas pluviais. 

3.5 CONSIDERAÇÕES 

A respeito das condições gerais do Município no que se refere ao sistema de 

drenagem e de acordo com o que foi apresentado no diagnóstico realizado, foi possível 

chegar a conclusão de que o Município precisa cumprir as diretrizes pré disposta no 

Plano Diretor Municipal, que propõe ações para estabelecer o controle da drenagem 

das águas de escoamento superficial, com o intuito de atingir os principais objetivos 

que são: assegurar o trânsito de pedestres e veículos, controlar a erosão do solo, 

proteger e preservar obras sujeitas a destruição pelas águas da chuvas não 

controladas, protegera preservar fundos de vale e cursos d'água e etc. 

Além dessas ações, é importante lembrar, que todas essas medidas têm 

como intuito alcançar o seu maior e melhor objetivo, que é a proteção à saúde das 

pessoas, a preservação do meio ambiente, para que se possa construir um ambiente 

mais salubre e com qualidade de vida para todos. 
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- 	 - 

4 INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

É crescente a preocupação com a proteção e conservação do meio ambiente 

no panorama mundial, considerado como aspecto essencial e condicionante na 

sociedade moderna. 

A degradação ambiental traz prejuízos, na grande maioria das vezes 

irreparáveis ao ecossistema e consequentemente a toda a sociedade e, atualmente, 

todos os focos estão voltados aos resíduos sólidos urbanos. Com  relação aos resíduos 

sólidos domiciliares, a quantidade gerada é cada vez maior, uma vez que vivemos em 

uma sociedade de consumo e a administração pública municipal constantemente 

depara-se com falta de verba e de áreas adequadas para o tratamento e a disposição 

final dos resíduos gerados. Esse cenário da realidade brasileira tem sido motivo de 

preocupação dos setores de saneamento, saúde e meio ambiente suscitando à 

elaboração de diversas legislações que visam garantir a superação destes problemas. 

Em relação às legislações em vigor, no âmbito Federal, podemos destacar as 

Leis n°12.305, de 02 de agosto de 2010 e seu Decreto regulamentador n°7.404, de 23 

de dezembro de 2010 e a Lei n° 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que tratam 

respectivamente da Política Nacional de Resíduos sólidos, determinando aos 

Municípios a competência pela gestão local dos resíduos sólidos, devendo elaborar e 

implementar seus próprios planos e da Política Nacional de Saneamento Básico, 

definindo os serviços públicos de saneamento básico, caracterizando-os como o 

conjunto de atividades compreendidas pelos serviços de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e das águas 

pluviais. 

No município de Rurõpolis, a questão dos Resíduos Sólidos é tratada no 

Capitulo IV, Seção li, Subseção 1 da Lei n° 23912006, que aprova o Plano Diretor 

Participativo do município de Rurópolis, como abaixo se observa: 

AI$ Mco 4 PAIS 
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Art. 57— Define-se como atividade de limpeza pública municipal todas as ações 
de caráter técnico-operacional destinadas ao manuseio, coleta, limpeza de 
logradouros transporte, tratamento e deposição final de resíduos sólidos, de 
forma planejada e regulamentada, com fiscalização e monitoramento ambiental. 
Art. 58— São diretrizes para a Política de Limpeza Pública Municipal 

- implementar controle e fiscalização dos processos de geração de 
resíduos sólidos, promovendo a busca de alternativas, adequadamente 
s u stentãvel; 

II - ampliar o sistema de coleta de resíduos sólidas que atenda toda área 
urbana e comunidades consideradas extensões urbanas; 

III - promover a sustentabilidade ambiental, social e econômica na 
gestão dos resíduos; 

IV - incentivar a população por meio de processo educativo, a 
participarem na minimização dos resíduos e controle dos serviços; 

V - promover e estimular novas técnicas de gestão, minimização, coleta, 
tratamento e deposição final de resíduos sólidos. 
Art. 59—São objetivos da Politica de Limpeza Pública Municipal: 

proteger a saúde humana por meio do controle de ambientes 
insalubres, derivados de manejo e destinação inadequados de resíduos sólidos; 

II - promover um ambiente limpo por meio do gerenciamento eficaz dos 
resíduos sólidos, bem como a recuperação do passivo paisagístico e ambiental; 

III - preservar a qualidade dos recursos hidricos pelo controle efetivo do 
descarte de resíduos em áreas de mananciais e de preservação ambiental; 

IV — promover oportunidades de trabalho e renda para a população de 
baixo poder aquisitivo pelo aproveitamento de resíduos domiciliares, comerciais 
e de construção civil, desde que aproveitáveis, em condições seguras e 
saudáveis; 

V - controlar os processos de geração de resíduos, e fomento na busca 
de alternativas com menor grau de nocividade. 
Art. 60— São ações estratégicas para a Política de Limpeza Pública Municipal: 

- elaborar e implementar o Código de Limpeza Urbana e o Plano de 
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos; 

II - institucionalizar a relação entre o Poder Público é as organizações 
sociais, buscando parcerias, financiamentos e gestão compartilhada dos 
resíduos sólidos: 

- incentivar o desenvolvimento e o consumo de produtos não tóxicos, 
de alto rendimento, duráveis, recicláveis e passiveis de reaproveitamento; 

IV - implantar e estimular programas de coleta seletiva e reciclagem, 
preferencialmente em parcerias com grupos de catadores organizados em 
cooperativas, com associações de bairros, condomínios, organizações não 
governamentais e escolas; 

V — estabelecer indicadores de qualidade do serviço de limpeza urbana 
que incorporem a pesquisa periódica de opinião pública; 

VI - cadastrar e intensificar a fiscalização de lixões e aterros, proibindo 
depósitos clandestinos de material. 
Parágrafo único — O Plano de Gerenciamento Integrado de Residuos Sólidos a 
que se refere o inciso 1 deste artigo devera conter a estratégia geral do Poder 
Executivo Municipal para a gestão dos resíduos sólidos de modo a proteger a 
saúde humana e o meio ambiente, especificar medidas que incentivem a 
conservação e a recuperação de recursos naturais e oferecer condições para a 
destinação final adequada dos resíduos sólidos. 
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Art. ai - A limpeza urbana do Município gera exercida, de forma especifica, 
através do sistema de limpeza urbana municipal. 
§ 1° - Defini-se sistema de limpeza urbana como o conjunto de meios físicos, 
materiais e humanos que possibilitem a execução das atividades de limpeza 
urbana, de acordo com os preceitos de engenharia sanitária e ambiental 
§ 2° - O Município disciplinara a matéria através do Código de Limpeza Urbana, 
o qual será instituído no prazo Maximo de dois anos a partir da vigência do 
Plano Diretor Participativo Municipal. 

De acordo com o que dispõe o Plano Diretor do município de Rurôpolis, o 

Poder Público tem conhecimento de suas responsabilidades quanto ao manejo dos 

resíduos sólidos para garantir a proteção da saúde humana e oferecer um ambiente 

adequado. Neste mesmo instrumento legal estabelece a universalização dos serviços 

de coleta de lixo e limpeza de vias públicas, além de incentivar e apoiar à 

conscientização ambiental, a coleta seletiva, a reciclagem e a responsabilização dos 

responsáveis por danos ambientais causados pelos resíduos sólidos. Entretanto, 

observando a situação atual do Município foi possível constatar a carência ao 

atendimento do dispositivo legal, já que o manejo adequado dos resíduos sólidos 

preconizado neste não está sendo realizado em sua totalidade. Uma das dificuldades 

existentes no trato do problema está no fato de que os resíduos sólidos apresentam um 

problema particular, pois percorrem um longo caminho - geração, descarte, coleta, 

tratamento e disposição final - e envolvem diversos segmentos da sociedade, de modo 

que o tratamento meramente técnico realizado no Município tem apresentado 

resultados pouco animadores. Outra dificuldade são os recursos envolvidos, pois são 

necessários investimentos vultosos para a aquisição de equipamentos treinamentos, 

capacitação, controle e custeio de todo o sistema de manejo de resíduos sólidos. Um 

fator importante para a deficiência ao atendimento das diretrizes da própria Lei 

Municipal é a ausência da elaboração e implantação do Código de Limpeza Urbano e 

do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sõlidos que a lei estabelece para 

que se possa garantir o manejo de resíduos sólidos de forma planejada e 

fl 	 regulamentada, com fiscalização e monitoramento ambiental. 
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Levando-se em consideração a necessidade de organização, ampliação e 

intensificação das práticas sanitárias por parte do Poder Público, observa-se que o 

estabelecimento do Gerenciamento Integrado de Resíduos - conjunto de ações 

normativas, operacionais, financeiras e de planejamento para coleta, separação, 

tratamento e disposição adequada dos resíduos - irá permitir que a população do 

Município defina a melhor combinação de soluções necessárias, compatíveis às 

condições locais. 

Nesse contexto, o Plano Municipal de Saneamento Básico de Rurópolis 

aparece com o intuito de diagnosticar o atual sistema de limpeza pública, coleta e 

destinação de resíduos sólidos, dassificando fisicamente os resíduos gerados, 

caracterizando o sistema de coleta e demonstrando a técnica utilizada para a remoção 

do material coletado, desde a sua geração até o seu destino final. 

4.2 CLASSIFICAÇÃO Dos RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os resíduos sólidos são classificados de diversas formas, as quais se 

baseiam em determinadas características ou propriedades. A classificação é relevante 

para a escolha da estratégia de gerenciamento mais viável. 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), na NBR 

10.004, os resíduos são definidos como restos de atividades humanas, consideradas 

pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis e geralmente em estado 

sólido, semi-sólido ou semi-líquido (com conteúdo liquido insuficiente para que este 

liquido possa fluir livremente). Esta norma cita também que, os resíduos podem ser 

classificados de acordo com a sua natureza física (seco e molhado), sua composição 

química (matéria orgânica e inorgânica), como também pelos riscos potenciais ao meio 

ambiente (perigoso, não-inerte e inerte). 

Os resíduos sólidos também podem ser classificados de acordo com sua 

origem em (D'Almeida & Vilhena, 2000): 
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Domiciliar: é aquele originário na vida diária das residências, na própria 

vivência das pessoas. O lixo domiciliar pode conter qualquer material descartado, de 

natureza química ou biológica, que possa por em risco a saúde da população e o 

ambiente. Dentre os vários tipos de resíduos, os domiciliares representam sério 

problema, tanto pela sua quantidade gerada diariamente quanto pelo crescimento 

urbano desordenado e acelerado. Ele é constituído principalmente por restos de 

alimentos, produtos deteriorados, jornais e revistas, garrafas, embalagens em geral, 

papel higiênico, fraldas descartãveis e uma grande diversidade de outros itens; 

Comercial: 	é 	oriundo 	dos 	estabelecimentos 	comerciais, 	tais 	como, 

supermercados, estabelecimentos bancários, lojas, bares, restaurantes etc. O lixo 

destes estabelecimentos tem forte componente de papel, 	plásticos, embalagens 

diversas e resíduos resultantes dos processos de higiene dos funcionários, tais como, 

papéis toalha, papel higiênico etc.; 

Público: oriundo dos serviços de limpeza pública, incluindo os resíduos de 

varrição de vias públicas e logradouros, podas arbóreas, feiras livres, corpos de 

animais, bem como da limpeza de galerias e bocas de lobo, córregos e terrenos; 

Serviços de Saúde: resíduos sépticos, que contém ou podem conter germes 

patogênicos, 	oriundos 	de 	hospitais, 	clínicas, 	laboratórios, 	farmácias, 	clínicas 

veterinárias, postos de saúde etc. Composto por agulhas, seringas, gazes, bandagens, 

algodões, órgãos ou tecidos removidos, meios de culturas e animais utilizados em 

testes científicos, sangue coagulado, remédios com prazo de validade vencido etc.; 

Portos, Aeroportos e Terminais Rodoviários e Ferroviários: resíduos que 

também 	podem 	potencialmente conter germes 	patogênicos oriundos de outras 

localidades (cidades, estados, países) e que são trazidos a estes através de materiais 

utilizados para higiene e restos de alimentação que podem ocasionar doenças. Os 

resíduos assépticos destes locais, neste caso também são semelhantes aos resíduos 

domiciliares desde que coletados separadamente e não entrem em contato direto com 

os resíduos sépticos; 
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Industrial: oriundo de diversos segmentos industriais (indústria química, 

metalúrgica, de papel, alimentícia, etc.), este tipo de resíduo pode ser composto por 

diversas substâncias, tais como cinzas, Iodo, óleos, ácidos, plásticos, papéis, madeiras, 

fibras, borrachas, tóxicos etc. 

Agropecuário: oriundos das atividades agropecuárias, como embalagens de 	.. 

adubos, defensivos e rações, tais resíduos recebem destaque pelo alto número em que 

são gerados, destacando-se, as enormes quantidades de esterco animais gerados nas 

fazendas de pecuária extensiva; 

Entulho: são os resíduos da construção civil, oriundos de demolições e 

restos de obras, bem como solos de escavações etc., geralmente material inerte, 

passível de reaproveitamento, porém, geralmente contém materiais que podem lhe 

conferir toxicidade, como restos de tintas e solventes, peças de amianto e diversos 

metais. 

4.3 GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÕLIDOS 

4,3.1 Caracterização dos resíduos sólidos gerados em Rurópolis 

Os resíduos sólidos oriundos das atividades humanas nos ambientes 

urbanos classificam-se em diversas categorias, em função de sua natureza e origem, 

conforme citados anteriormente. Como integrantes das principais categorias podemos 

citar os resíduos domiciliares (residenciais e comerciais), os resíduos públicos 

(resultantes das atividades de varrição, roçada, capina e raspagem de vias e 

logradouros públicos, limpeza de bocas de lobo, etc.), e os resíduos de serviços de 

saúde, entre outros. A Prefeitura de Rurópolis, mesmo ciente da importância do 

conhecimento da natureza desses resíduos, não desenvolveu nenhuma pesquisa de 

caracterização quantitativa e qualitativa dos resíduos sólidos gerados no Município. 
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Considerando que a geração de resíduos está diretamente relacionada a 

fatores referentes ao estilo de vida da população, a implantação de programas de 

coleta seletiva e à existência de uma política de gestão de resíduos sólidos, necessita 

de dados atuais a ser levantados pelo município para uma projeção da quantidade de 

cada tipo de resíduo. Dessa forma, para o planejamento adequado e mais preciso é 

necessário um levantamento de dados por amostragem e a elaboração de um Plano 

Municipal de Gerenciarnento de Resíduos Sólidos. 

Em levantamentos de campo foi possível constatar que a geração dos 

resíduos sólidos no município de Rurópolis se dar principalmente pelas atividades 

econômicas presentes no mesmo. As origens de seus resíduos são: Resíduos 

Domésticos (residências, comércios, edifícios residenciais, escolas), Serviço de 

Limpeza Pública (varrição, capina, roçada, galhadas), Resíduos de Serviços de Saúde, 

Resíduos Industriais (serraria, marcenaria), Extrativismo (carvão), Resíduos de 

construção civil (entulho), Agropecuária (gado, suínos), Agricultura (Arroz, feijão, 

mandioca, milho, cacau, banana). 

As figuras 197, 198, 199, 200, 201 e 202 a seguir exemplificam os resíduos 

sólidos gerados no Município: 



Fonte: Comitê Executivo 

Figura 201: Resíduos comerciais 
Fonte: Comitê Executivo 
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o 

Figura 202; Resíduos de limpeza pública - Galhadas de árvores 
Fonte: Comitê Executivo 

4.3.2 Produção Per Capta de Resíduos Domésticos 

A geração "por capta" relaciona a quantidade de resíduos urbanos gerados 

diariamente e o número de habitantes de determinada região. Segundo o Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS (2011), considerando a faixa 

populacional do Município, a massa coletada de resíduos (domiciliares e públicos) per 

capta em relação à população urbana apresenta uma variação média para o Brasil de 

0,50 a 1,30 kg/hab.fdia, conforme tabela 39 abaixo. 

Tabela 39: Geração per capta de resíduos domésticos do Brasil 

Tamanho da Cidade População Urbana 
(habitantes) 

Geração Per Capta 
(kg!hab.idia) 

Pequena Até 30.000 0,50 
Média De 30.000 a 500.000 De 0,50 a 0,80 

Grande De 500.000 a 3000000 De 0,80 a 1,00 

• híp' Iis 
Ravitdnok,ço 	 PMS RICOÉ PAIS SÉ POHÉZÃ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS- PA 

Megalópole 	Acima de 3.000.000 J 	De 1,00 a 130 
IS, 2011 

De acordo com a população de Rurôpolis de 40.087 habitantes (IBGE, 2010), 

o Municipio se enquadra, conforme a tabela 39 acima, em cidade de médio porte as. 
utilizando um por capta médio de 0,65 kg/hab./dia. Adotando este valor médio de 

geração por capta a geração de resíduos domiciliares e públicos gerados no Município 

será de aproximadamente 26.056,55 kg/dia e 9:380.358 kg/ano (tabela 40). 

Tabela 40: Produção Per Capta de residuos sólidos do município de Rurópolis 

População 
(hab.) 	J_ 

1 RSD Per capta 
_(Kg/hab./día) 

Geração de 
RSpjiÇgfia) 

Geração de RSD 
(kgIano) 

40.087 1 	0,65  26.05655 1.806.660 
Fonte: Comitê Executivo 

4.4 SERVIÇOS EXECUTADOS 

44.1 Zona Urbana 

O município de Rurópolis, através da Secretaria Municipal de Obras atua 

diretamente na prestação dos serviços de acondicionamento, coleta, transporte, 

destinação final, limpeza urbana (varrição de vias públicas, capina e roçagem, corte de 

raízes e supressão de árvores), retirada de entulhos volumosos e da construção civil e 

dos serviços de saúde. Para a execução destes serviços a Secretaria disponibiliza 

pessoal e equipamentos próprios, mas na falta ou indisponibilidade de recursos 

humanos ou infraestrutura é efetuada a contratação de serviços de terceiros. Em regra, 

os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos são realizados 

com pessoal e equipamentos próprios. 

'tõiolis 
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4.4.1.1 Resíduos sólidos domésticos e comerciais - Coleta convencional e 

transporte 

Na zona urbana de Rurõpolis é realizada a coleta convencional dos resíduos 

sólidos domésticos e comerciais (equiparados a domésticos). A coleta é garantida de 

segunda a sábado, nos turnos da manhã das 07h00rnin às llhOOmin e tarde das 

13h00min às 17h00min (Tabela 41). 

Tabela 41: Frequência e horário da coleta domiciliar/comercial 

Frequência Turno Hora inicio Hora fim 

Segunda a 
Sábado 

Manhã 07h00min 13h00min 

Tarde 13h00min 17h00min 
ronte: becretarla iviunicipai 08 uDrasIzUt 

Os residuos sólidos domiciliares e comerciais são acondicionados em 

contêineres. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras existem 70 contêineres 

alugados e distribuídos pela cidade, dentre estes: 40 contéineres com tampa, tamanho 

de 1,20m x 80 em e capacidade de 500 litros, destinados aos resíduos comerciais 

(Figuras 203, 204, 205 e 206) e 30 coritêineres sem tampa com tamanho de 2,0 m x 1,0 

m e capacidade de 2000 litros destinados aos resíduos domiciliares (Figura 207 e 208). 
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Figura 207: Gontêiner de resíduos domiciliares no bairro do Leitoso 
Fonte: Comitê executivo 

Fonte: Comitê Executivo 
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Durante visita em campo, verificou-se que em alguns locais onde não há a 

presença dos contêineres disponibilizados pela Prefeitura os resíduos domésticos ficam 

costumeirarnente acondicionados em sacos plásticos e dispostos em lixeiras em frente 

às residências, conforme figuras 209, 210 1  211 e 212. 

Fonte: Comitê Executivo 
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Em relação ao acondicionamento observou-se que os resíduos sólidos 

domiciliares e comerciais apresentados para a coleta, pela população, de maneira geral 

são acondicionados de maneira correta, mas constatou-se que a quantidade de 

contêineres distribuídos é insuficiente para atender toda a população. 

Para a prestação do serviço de coleta e transporte dos resíduos domiciliares 

e comerciais, a Prefeitura conta com 14 funcionários, dos quais 10 trabalham como W 
coletores e 03 motoristas no período da manhã e tarde (Tabela 42). 

Tabela 42: Quadro funcional da Coleta e transporte de resíduos domiciliares e comerciais 

Descrição Coletore 

s 

Motorista Total 

Profissionais 10 04 14 

rente: becretana municipal ae Ubras/zuli. 

Para realizar a coleta diariamente na zona urbana, são utilizados 04 veículos 

alugados, entre estes: 01 caminhão compactador tipo Papa Lixo", com capacidade de 

6,0 m3; 01 caminhão basculante truncado, com capacidade de 6,5 m 3; 01 caminhão 

com braço oscilante para contêiner de 2.000 litros e 01 caminhão de carroceria aberta, 

com capacidade de 6,0 m 3  (Tabela 43). 

Tabela 43: Frota disponível para coleta e transporte de resíduos domiciliares e comerciais 

Veículos Quant. Propriedade Capacidade (M 3) 

Caminhão compactador 
"Papa lixo" 01 Alugado 6,0 

Caminhão basculante 
Truncado 01 Alugado 6,5 

Caminhão com braço 
oscilante 01 Alugado 2,5 

Caminhão de carroceria 
aberta 01 Alugado 6,0 

Fonte: Secretaria Municipal de Obrasi20113 
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As figuras 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 e 222 abaixo 

exemplificam a coleta e o transporte dos resíduos domiciliares e comerciais na zona 

urbana do Município de Rurópolis. 

Figura 213,214,215 e 216: Coleta de resíduos domiciliares e comerciais no caminhão compactador. 
Fonte: Comitê Executivo 
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Figura 217 e 218: Coleta e transporte dos resíduos domiciliares no caminhão com braço oscilante. 
Fonte: Comitê executivo 

Figura 219 e 220: Coleta de resíduos domiciliares no caminhão basculante 
Fonte: Comité executivo 
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Figura 221 e 222: Coleta de resíduos domiciliares no caminhão com can -oceria aberta 
Fonte: Comitê executivo 

Analisando a coleta, a estrutura funcional e a frota existente em Rurópolis, foi 

possivel identificar que o Município não possui um roteiro definido e planejado da coleta 

dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais, sendo iniciada e finalizada sem um 

cronograma definido. A falta de organização e de uni Plano de Gerenciamento dos 

Resíduos Sólidos Urbanos ocasiona a necessidade de uma frequência de coleta de 6 

vezes por semana, nos turnos da manhã e da tarde com jornada de trabalho de 48 

horas semanais, para garantir o mínimo de limpeza da cidade A estrutura funcional 

disponibilizada apresenta uma carência pois a mão de obra existente é insuficiente 

para o efetivo atendimento dos serviços de coleta verificando a necessidade de 

ampliação e capacitação do quadro funcional Em relação a frota existente, observou-se 

a necessidade de ampliação e manutenção dos mesmos para o atendimento eficiente 

toda a população do Município. Todos os residuos sólidos domiciliares e comerciais são 

destinados ao lixão municipal. 
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4.41.2 Limpeza Pública 

Partindo do caráter heterogêneo dos resíduos sólidos, e que o mau 

acondicionamento dos mesmos pode causar impactos sanitários, observa-se a 

necessidade de obter-se uma limpeza pública de qualidade, evitando o acúmulo de a 
n 	 residuos sólidos urbanos que contribui para a proliferação de vetores e doenças. 	W 

No município de Rurópolis, a Secretaria Municipal de Obras realiza os 

serviços de varrição; capina e roçagem; pintura do meio fio; retirada de lixo das valas; 

limpeza das praças, feira e calçadas; podas de árvores e terraplanagem, sendo 

realizados de acordo com a necessidade e demanda solicitada, não existindo um 

cronograma de atividades para execução desses serviços por bairro. Alguns desses 

serviços serão mostrados a seguir: 

4.4.1.2.1 Varrição 

O serviço de varrição existente em Rurópolis compreende a varrição de vias 

e logradouros públicos, limpeza e conservação de praças, feiras livres, calçadas, 

sarjetas, escadarias e qualquer outra via pública, sendo a mesma pavimentada ou não, 

agregando resíduos que se acumulam como folhas, papéis, pontas de cigarro, sacos 

plásticos, etc. 

A varrição ocorre diariamente de segunda a sexta rio centro e nas avenidas 

principais sem nenhum plano operacional. É executada com uma rotina que é definida a 

partir da demanda de cada local, sempre relacionada ao fluxo de pessoas que transitam 

por aquela área. 

Conforme informações da Secretaria Municipal de Obras a varrição é 

realizada de forma manual. Em relação á rotina operacional, os serviços de varrição são 

efetuados por duplas de varredores, conforme prática consagrada nesse tipo de 

atividade, onde um profissional tem a incumbência de varrer os resíduos, acumulando- 

ãpoiis 



os em monticulos ao longo das sarjetas, enquanto o outro, munido de carrinho de 

varrição, tem a incumbência de recolher e depositar o material em sacos plásticos com 

capacidade de 100 litros. Conforme a capacidade dos sacos plásticos for sendo 

alcançada, estes, devidamente fechados, são concentrados em pontos estratégicos 

junto às sarjetas, sendo posteriormente recolhidos em um caminhão basculante 

n específico para os serviços de varrição e capina. 

Conforme já exposto, as operações devem incluir sarjetas, canteiros centrais 

e passeios, fazendo ainda parte as eventuais raspagens localizadas necessárias, o 

esvaziamento de cestos de lixo mantidos nos logradouros. 

Para a realização dos serviços de varrição a Secretaria de Obras possui 14 

funcionários entre contratados e efetivos. Foi possível observar em campo, a utilização 

de Equipamentos de Proteção Individual - EH como uniformes completos e botas de 

couro apenas em alguns dos funcionários, 	não abrangendo sua totalidade. 	Os 

equipamentos e ferramentas utilizadas no serviço são: ancinhos, vassourões, pás e 

carrinhos de mão, não sendo mensuradas suas quantidades. 

As figuras 223, 224, 225 226, 227, 228 e 229 abaixo exemplificam os 

serviços de varrição da zona urbana do Município. 

r 

Figura 223 e 224: Funcionários responsáveis pela varrição com uniformes completos 
Fonte: Comitê Executivo 
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Figura 225 e 226: Funcionários responsáveis pela varação sem uniformes completos. 
Fonte: Comitê Executivo 

Figura 227 e 228: Logradouros públicos com serviços de varrição 
Fonte: Comitê Executivo 
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Figura 229: Caminhão basculante para coleta dos serviços de varrição 
Fonte: Comitê Executivo 

4.4.1.2.2 Capina e Roçagem 

Conforme Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS 

(2011) a capina e roçagem compreendem os seguintes serviços: 

Capina: conjunto de procedimentos concementes ao corte, manual ou 

mecanizado, ou á supressão, por agentes químicos, da cobertura vegetal rasteira 

considerada prejudicial e que se desenvolve em vias e logradouros públicos :  bem como 

em áreas não edificadas, públicas ou privadas, abrangendo eventualmente a remoção 

de suas raizes e incluindo a coleta dos resíduos resultantes: 

Roçagem: conjunto de procedimentos concernentes ao corte, manual ou 

mecanizado, da cobertura vegetal arbustiva considerada prejudicial e que se 

desenvolve em vias e logradouros públicos, bem como em áreas não edificadas, 

públicas ou privadas, abrangendo a coleta dos resíduos resultantes. Na maioria dos 
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casos, a atividade de roçada acha-se diretamente associada à de capina, sendo 

geralmente executada preliminarmente a esta, de modo a remover a vegetação de 

maior porte existente no trecho a ser capinado. 

A caracterização da situação atual da capina e roçagem no Município foi 

elaborada com base em informações obtidas junto a Secretaria Municipal de Obras. 

A capina e roçagem não possuem um cronograma específico e são 

realizadas periodicamente em toda a extensão de vias do Município de acordo com a 

necessidade do local ou por meio de demanda (solicitação de algum morador). Para a 

realização desse serviço na zona urbana, a Secretaria de Obras conta com 14 

funcionários, que são os mesmos que exercem a função da varrição, os quais são 

distribuídos nestas duas funções de acordo com a necessidade de cada uma. 

Os serviços de capina e roçagem são realizados de forma manual e 

mecânica. Da estrutura mecânica a sede dispõe de 02 roçadeiras e 01 trator com 

roçadeira, utilizado em beiras de estradas e em áreas maiores, enquanto que para a 

estrutura manual os serviços são realizados por equipes equipadas com enxadas, foice, 

garfo, vassoura, carrinhos de mão picareta e pá, dispostas ao longo do trecho em 

intervenção, que removem os detritos e promovem a formação de montes até o 

recolhimento final pelo caminhão coletor. Os resíduos colelados da capina e roçagem 

são transportados pelo mesmo caminhão basculante utilizado na varrição. 

As figuras 230, 231, 232, 233 e 234 abaixo exemplificam os serviços de 

capina e roçagem na zona urbana: 
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4.4.1.2.3 Poda, Corte de raizes e Supressão de árvores. 
r 

fl 
As árvores garantem o equilíbrio ecológico, transformam o gás carbónico em 

oxigênio, reduzem os índices de poluição ambiental dos centros urbanos (COMLIJRB I  

2007), abrigam pessoas e construções dos raios solares, auxiliam na redução da 

velocidade dos ventos, bem como garantem uma paisagem urbana mais agradável. 

fl  Em Rurôpolis o serviço de poda, corte de raízes e supressão de árvores vem 

sendo realizado pela Prefeitura, através da Secretaria de Obras e em parceria com a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e é realizado de acordo com a demanda 

fl  solicitada, não existindo um calendário especifico para execução dos mesmos. Neste 

serviço, é dada prioridade ao corte àquelas árvores que, por exemplo, interferem ou 

dificultam a iluminação pública, apresentam risco de queda por estarem no final de suas 

vidas úteis ou por apresentarem problemas fitossanitanos (pragas e doenças) e os 

galhos que invadem as fachadas das edificações. A manutenção elimina o aforamento 

irregular de espécies vegetais de porte arbóreo, para o nivelamento do passeio público, 

tornando efetiva sua área de passagem. Os cortes ou secções de raízes são orientados 

tecnicamente, considerando-se a espécie vegetal, tipo de afloramento e condições das 

raízes. A supressão de árvores constitui-se na retirada total ou eliminação do vegetal de 

porte arbóreo de logradouros públicos, sendo realizado após a avaliação técnica, 

efetuada e elaborada pela equipe Técnica Municipal da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente. 

Para esse serviço a Secretaria de Obras disponibiliza funcionários dos 

serviços de varrição e capina quando há necessidade, que utilizam retroescavadeiras, 

motosserras, terçados, entre outras ferramentas de acordo com o serviço a ser 

realizado. 

As figuras 235 e 236 a seguir demonstram o serviço de supressão de árvore 

realizado no Município para a promover a abertura de rua em uma área de loteamento. 
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Fonte: Comitê Executivo 

4.4.1.2.4 Serviços Complementares 

Destacaremos como serviços complementares na limpeza pública de 

Rurópolis a limpeza da feira livre e a manutenção e limpeza do Cemitério Municipal. 

No MunicEpio é realizada diariamente (dias úteis) a limpeza da feira livre, que 

fica localizada no centro da cidade (Figuras 237 e 238). Para este serviço são 

disponibilizados pela Secretaria de Obras, 02 (dois) funcionários fixos neste local que 

removem os resíduos sólidos e encaminha para a coleta regular. 
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El 

Figura 237 e 238: Feira livre de Rurópolis 
Fonte: Comitê Executivo 

No município de Rurópolis, a limpeza do Cemitério Municipal é de 

responsabilidade da Secretaria de Obras que disponibiliza 02 funcionários para 

recolherem os resíduos produzidos pelos serviços funerários, caracterizados por 

materiais comuns, como restos de flores e velas, além da capina no local. Estes 

serviços são realizados periodicamente e a capina é feita utilizando procedimento de 

capina química (Figuras 239 e 240). 
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El 

Fonte: Comitê Executivo 

 

4.4.1.3 Residuos de Serviço de Saúde (RSS) 

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são aqueles oriundos de qualquer 

atividade de natureza médico-assistencial humanos ou animal - clínicas odontológicas, 

veterinárias, farmácias, centros de pesquisa - farmacologia e saúde, medicamentos 

vencidos, necrotérios, funerárias, medicina legal e barreiras sanitárias (ANVISA, 2006). 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos — Lei 12.305/2010, dispõe em seu 

art. 20 que os geradores de RSS devem elaborar e implantar seu Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS). O referido documento 

legal se aplica a todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou 

animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; 

laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde 

se realizem atividades de embalsamamento; serviços de medicina legal; drogarias e 

farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área 
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de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos; 

importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in 

vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de 

tatuagem, entre outros similares. 

Em levantamentos de campo, foi possível identificar que o município de 

Rurópolis não possui Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde W 
(PGRSS) de acordo com o que dispõe a legislação vigente. No Município, a coleta dos 

resíduos de serviços de saúde é realizada pela própria Prefeitura, através da Secretaria 

de Saúde, que disponibiliza 01 funcionário (serviços gerais) para este serviço. A coleta 

é efetuada diariamente nos estabelecimentos públicos, sendo estes: 01 Hospital 

Municipal, 02 USEs - Unidade de Saúde da Família (Figuras 241 e 242). 

n 

Figura 241: Hospital Municipal de Rurópolis 	 Figura 242: Unidade Saúde da Família Alvorada 
Fonte: Comité Executivo 	 Fonte: Comité Executivo 

Os RSS coletados ficam armazenados em um abrigo improvisado, atrás do 
n 	Hospital Municipal, que serve como armazenamento temporário para posterior queima 

n 
	(Figuras 243, 244, 245 e 246). 
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Figura 2430 244: Local de armazenamento temporário de Resíduos de Serviço de Saúde 
Fonte: Comitê Execulivo 

Figura 245 e 246: Resíduos de Serviço de Saúde armazenados para queima 
Fonte: Comitê Executivo 
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A queima é a alternativa de destinação final que o Município adota, já que 

não possui nenhuma empresa terceirizada para o manejo adequado desses resíduos. 

Esta queima é realizada 03 (três) na semana (segunda, quarta e sexta) numa caixa de 

concreto comparada a unia fossa, localizada atrás do Hospital Municipal (Figuras 247, 

248). Nos estabelecimentos privados não há o manejo e a fiscalização da coleta e 

destinação final dos RSS, tendo o provável destino o lixão municipal. 

Foi possível observar no Hospital Municipal, a inexistência de um manejo 

adequado dos RSS e a falta da organização nas etapas do processo. Não existe a 

segregação o acondicionamento e a identificação correta, que permita o 

reconhecimento dos resíduos contidos, dando orientações ao correto manejo. Os 

resíduos não são acondicionados de forma disciplinada, obrigatoriamente em sacos 

plásticos de cor branca, conforme estabelecem as normas da ABNT. Apenas os 

resíduos perfuro cortantes são acondicionados em caixas de papelão conforme 

estabelece a legislação. Os resíduos coletados não são encaminhados para um pré-

tratamento (desinfecção e trituração), mas apenas dispostos â queima. Não há um 

levantamento para a quantificação dos resíduos gerados pelos estabelecimentos de 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RLJRÕPOLIS- PA 

saúde. Portanto, observa-se a necessidade imediata da elaboração e implantação de 

um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde no município de 

Rurõpolis, já que todo estabelecimento gerador de RSS deve proporcionar um maneio 

seguro de seus resíduos, de maneira a organizá-los em todas as suas etapas, as quais 

são: Segregação, Acondicionamento Identificação, Transporte interno, Armazenamento 

Temporário, Tratamento, Armazenamento Externo, Coleta e Transporte Externos e 

Disposição Final. 

As figuras 249, 250, 251, 252, 256 e 254 exemplificam a disposição dos 

resíduos no Hospital Municipal de Rurópolis. 

Figura 249 e 250: Acondicionamento de resíduos perfuro cortantes 
Fonte: Comitê Executivo 
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Fonte: Comitê Executivo 

Figura 253 e 254: Acondicionamento de resíduos comuns fora do Hospital 
Fonte: Comitê Executivo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS- PA 

4.4.1.4 Resíduo de construção civil (entulhos): 

Um dos resíduos sólidos urbanos mais comuns é o chamado "entulhou, ou 

resíduos de construção e demolição - RCD ou de construção civil - RCC I  aqui definido 

como o conjunto de resíduos da indústria da construção civil, e oriundo de demolições 

fl ou sobras de construções. Apresenta como características particulares a predominância 

de materiais inertes e passíveis de reaproveitamento, além de condições diferenciadas 

de geração, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final. 

A resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA n o. 307 de 

05 de julho de 2002 é o instrumento legal determinante no quesito dos resíduos da 

construção civil. Esta define quem são os geradores, quais são os tipos de resíduos e 

as ações a serem tomadas quanto á geração e destinação destes. Em relação aos 

geradores estes são pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis 

por atividades ou empreendimentos que gerem os resíduos. 

Ê fruto desta resolução e recentemente da Política Nacional de Resíduos 

sólidos - 12.30512010, no seu art. 20 a obrigação dos municípios quanto â elaboração 

do Plano Integrado de Gerenciarnento dos Resíduos da Construção Civil, que deverá 

estabelecer as diretrizes e técnicas para que os grandes geradores preparem o Projeto 

de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) que deverá ser 

obrigatoriamente entregue antes do inicio das obras. Além disto, no referido Plano 

também estará contemplado um Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção Civil, com procedimentos para o exercício das responsabilidades dos 

pequenos geradores, em conformidade com os critérios técnicos do sistema de limpeza 

urbana local. 

O município de Rurópolis, assim corno a maioria das cidades brasileiras, não 

vem propiciando um manejo adequado de resíduos de construção e demolição - RDC, 

assim como no vem seguindo as diretrizes da resolução CONAMA n° 307, da Política 

nacional de Resíduos Sólidos e das normas da ABNT. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS- PA 

No municipio não há Plano Integrado de Gerenciamento de Residuos da 

Construção Civil, nem classificação para pequenos, médios e grandes geradores. O 

despejo desse resíduo acontece de forma irregular pelos geradores e a coleta é 

realizada pela Secretaria de Obras sem custos para os mesmos. Segundo informações 

da Secretaria Municipal de Obras a coleta ocorre conforme a demanda, sendo coletada 

aproximadamente 03 (três) carradas por semana. A coleta destes resíduos é feita pelos 

mesmos funcionários e pelo mesmo caminhão basculante da varrição, capina e 

roçagem e os resíduos de têm como destino final o lixão do Município. 

Nas figuras 255, 256, 257, 258, 259 e 260 abaixo é apresentado um registro 

fotográfico da deposição irregular dos RDC encontrados na zona urbana do Município. 
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Figura 255, 256. 257 e 258: Acúmulo irregular de RDC em Rurópolís 
Fonte: Comitê executivo 

Figura 259 e 260: Deposição de RDC no Iixâo do Município. 
Fonte: Comitê Executivo 
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Assim, percebe-se que o manejo de resíduos de construção e demolição no 

r município de Rurópolis necessita ser organizado, de maneira que incentive a redução 

desses resíduos, assim como incentive a reciclagem e contribua para a redução de sua 

geração. Nesse sentido, deve-se promover, ou incentivar, políticas públicas que levem 

à conscientização e preparação do setor produtivo (empresas construtoras e coletoras 

de entulho) por meio da implantação de procedimentos que viabilizem a coleta seletiva 

de resíduos sólidos nos canteiros de obras, assim como seja instituído um aparato 

jurEdico, que permita a elaboração e implantação dessas políticas e que levem à 

minimização da quantidade de RCD gerado. 

fl 

fl 
	 4.4.2 Zona Rural 

n 

n 
	 No meio rural é gerada uma grande diversidade de resíduos sólidos, a 

exemplo: resíduos domiciliares, dejetos de animais, resíduos de culturas agrícolas, 

embalagens de agrotóxicos, medicamentos veterinários, dentre outros, os quais 

requerem atenção especial na sua destinação e disposição final, haja vista a 

periculosidade e o potencial de poluição ambientei. As alterações ambientais geradas 

r 
pela disposição inadequada dos resíduos domésticos em pequenas comunidades ou na 

zona rural, apesar de serem de uma magnitude menor que aquelas produzidas nos 

'lixões' das grandes cidades, podem, também, constituir impactos ambientais 

negativos, principalmente porque, muitas vezes, passam a ocupar um espaço físico 

ainda não ocupado pelo homem, ao contrário do que ocorre nas cidades (COLLARES 

n 
	

et al., 2007). 

Não há duvidas de que a Lei 12.30512010 trouxe um ordenamento 

aprimorado e estruturado na questão dos resíduos sólidos, porém deixou uma lacuna 

no que se refere aos resíduos domiciliares na zona rural. Houve uma preocupação 

intensificada com o meio urbano, principal contribuinte de resíduos, e nenhuma com os 

lares rurais, que são constituídos por famílias que consomem cada vez mais produtos 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS- PA 
fl 

industrializados, gerando assim uma maior quantidade de lixo' em suas propriedades. 

A referida lei, em alguns momentos, refere-se ao meio rural quando classifica os 

resíduos sólidos, no art. 13, inciso, alínea i, 	[...] resíduos agrosilvopastoris: os gerados 

nas atividades agropecuárias e silviculturas, incluídos os relacionados a insumos 

utilizados nessas atividades" e quando trata da responsabilidade compartilhada, no qual 

n determina no art. 33 da implantação de uma logística reversa, esclarecendo no §4° que 

[J os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes ou 

fl distribuidores, dos produtos e das embalagens de agrotáxícos [ ...]" 	Essa lacuna 

observada na nova lei deixa, de ceda maneira, desprotegidas as populações das zonas 

rurais dos municípios brasileiros, adotando responsabilidades pela geração de resíduos 

domiciares, como reza a primeira parte do caput do art. 28 da referida lei "[...] O 

gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua responsabilidade pelos 

resíduos com a disponibilização adequada para a coleta [ ... ]". Como responsabilizar 

essas comunidades se o poder público, na maioria de suas prefeituras, não presta o 

serviço de coleta? Esse questionamento é respondido na própria lei, apresentada no 

fl art. 	10, 	primeira 	parte, 	o 	qual 	explicita: 	
"[ 

... 
] 	

incumbe 	ao 	Distrito 	Federal 	e 	aos 

Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios 

[...]". Destaca-se que a gestão deve abranger todo o território de um Município, e não 

apenas a zona urbana, tendo essas pessoas o direito de receber esse serviço, com 

qualidade e periodicidade, com ou sem pagamento de taxas; além de combater a 

poluição gerada por esses resíduos ao meio ambiente, que se apresenta, de maneira 

geral, mais preservado do que nas grandes concentrações populacionais, denominadas 

"cidades". 

Diante do exposto, abordaremos a seguir a situação atual do sistema de 

limpeza pública, coleta e destinação final de resíduos sólidos na zona rural do Município 

de Rurópolis. 

A zona rural do município de Ruróporis é composta por 49 comunidades e o 

distrito de Divinópolis - Km 70, correspondendo aproximadamente 59,7% da população 
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total do Município. Durante levantamento em campo, foi possível visitar 16 

comunidades, entre elas: Comunidade São José (Km 75), Comunidade Água Azul (Km 

85), Flor da Selva, Livramento, Nazaré, Novo Horizonte, Pebolándia, Piçarreira, 

Primavera, Santarenzinho, São Francisco, São Francisco de Assis, São José, Vila da 

cachoeira, Vista Alegre e Zé do Arroz e o Distrito de Divinópohs, para darmos um a 
enfoque na realidade local da zona rural do Município. 

Na área rural do município de Rurópolis as comunidades sofrem com a 

carência dos serviços de coleta dos resíduos sólidos gerados. Nestas, não há coleta 

convencional, o serviço de coleta de resíduos domiciliares ocorre apenas na 

comunidade Água Azul (Km 85) e São José (Km 75) e no Distrito de Divinópolis (Km 

70), sendo de responsabilidade da Prefeitura, através da Secretaria de Obras, que 

disponibiliza funcionários lotados nestes locais para este serviço. As demais vilas não 

possuem nenhum tipo de coleta e utilizam métodos alternativos para a destinação final. 

4.4.2.1 Comunidades com serviço de Coleta de resíduos domiciliares 

4.4.2.1.1 Comunidade Água Azul - Km 85 

A comunidade Água Azul possui aproximadamente 1000 famElias. A coleta 

de resíduos sólidos neste local é realizada segunda, terça e sexta das 07h00min às 

llhOOmin, somente os resíduos domiciliares e das 14h00min as 17h00min somente o 

entulho. Os resíduos são acondicionados pela população em lixeiras de madeira 

dispostas em frente às residências (Figura 259, 260, 261 e 262). 
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Fonte: Comitê Executivo 

Para o serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares e de 

entulhos a Secretaria Municipal de Obras contratou 03 funcionários, dos quais 02 têm a 

função de coletores e 01 de motorista (Tabela 44). 

Tabela 44: Quadro funcional da Coleta e transporte de resíduos na comunidade Água Azul. 

Descrição Coletores Motorista Total 

Profissionais 02 01 03 

-ante: F'rete'tura Municipal. 
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O transporte é feito por um caminhão basculante alugado (Figura 263) que 

efetua 02 (duas) viagens pela manhã (resíduos domiciliares) e 02 (duas) viagens à 

tarde (entulhos). 

Fonte: Comitê Executivo 

Todo o resíduo coletado é destinado para um lixão de aproximadamente 8 

hectares, localizado a 1.200 m de distância da Comunidade (Figuras 264 e 265). 

o 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIJRÕPOLIS- PA 

Fonte: Comitê Executivo 

4.4.2.1.2 Comunidade São José - Km 75 

Na comunidade São José com cerca de 300 famílias, o serviço de coleta e 

transporte de resíduos domiciliares é feito pelo Distrito de IJivinópolis, que fica a 5 km 

da comunidade. A coleta é realizada duas vezes na semana (quarta e sexta) no período 

da manhã de 07h00min as ilhOOmin. Para este serviço o distrito utiliza um caminhão 

basculante e 03 funcionários (01 motorista e 02 coletores). O acondicionamento é feito 

em lixeiras de madeira expostas na frente nas casas (Figuras 266 e 267). 

Figura 266 e 267: Lixeiras na comunidade São José 
Fonte: Comitê Executivo 

OUfl Ffl!flL 

EAa 
— 	 R.tpd amo Va dopoo 

	
PAIS Rico É 1415 SEM PØØ€Z 

zi 



er 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS- PA 

Em visita a esta localidade para coleta de dados, constatou-se a deficiência 

deste serviço e o precário atendimento da população da comunidade São José, que por 

vezes fica sem o atendimento, provocando o acúmulo de lixo na comunidade (Figuras 

268, 269, 270 e 271). 

Fonte: Comitê Executivo 

A Comunidade possui uma Unidade de Saúde da Família - USF e os 

Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) gerados neste local não são coletados e nem 

transportados para destinação e tratamento final. Os RSS são acondicionados em 

lixeiras comuns e os perfuro cortantes em caixas de papelão próprias eencaminhados 

para serem queimados em um buraco cavado atrás do Posto. 
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As figuras 272, 273, 274 e 275 abaixo exemplificam a situação dos RSS 

neste loca!: 

Figura 272: Unidade de Saúde da Família da comunidade São José 
Fonte: Comitê Executivo 

Figura 273 e 274: Acondicionamento dos RSS na USE da comunidade São José 
Fonte: Comite Executivo 
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Figura 275: Local de queima dos RSS - USF São José 
Fonte: Comitê Executivo 

4.4.2.1.3 Divinópolis - Km 70 

Divinópolis é um distrito de Rurópolis, localizado no km 70 da Rodovia 

Transamazônica, com cerca de 3000 habitantes. Neste distrito, a coleta e transporte de 

resíduos sólidos é de responsabilidade da Prefeitura, que por meio da Secretaria de 

Obras disponibiliza funcionários lotados neste local. 

O serviço de coleta ocorre de segunda a sexta, no turno da manhã das 

071h00min as ilhOOmin e no turno da tarde das 14h00min as 18h00min. Neste serviço 

são destinados 03 funcionários, sendo 01 motorista e 02 coletores. Para o transporte 

dos resíduos é utilizado 01 (uma) caminhão basculante alugado, com capacidade de 

cerca de 10.000 kg que fazem tomo de 02 a 03 viagens por dia. De acordo com estes 

levantamentos podemos constatar que o distrito de Divinópolis gera aproximadamente 

20.000 kg de resíduos sólidos por dia, entre domésticos, comerciais e entulhos. 

Os resíduos sólidos coletados são encaminhados para um lixão que fica a 

800 metros do centro do Distrito. 



Em levantamento "(ri loco" foi possível constatar a ineficiente do serviço de 

coleta e transporte dos resíduos sólidos, verificando o acúmulo de lixo nas ruas e a 

carência de lixeiras para o acondicionamento adequado. A estrutura operacional e 

insuficiente, necessitando de mão de obra, veículos e equipamentos para o 

atendimento eficiente tanto do distrito quanto da Comunidade São José que também é 

atendida com este serviço. 

As figuras 276, 277, 278, 279, 280, 281, e 282 abaixo exemplificam a 

fl 	 situação dos resíduos sólidos de Divinôpolis: 
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Fonte: Comitê Executivo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS- PA 

4.4.2.4 Comunidades sem serviço de Coleta de Resíduos Domiciliares 

Nas demais comunidades não há coleta dos resíduos sólidos domiciliares. O 

acondicionamento 	dado 	ao 	lixo 	nessas 	comunidades 	da 	zona 	rural, 	mesmo 

representando uma pequena quantidade quando comparado com o total de lixo 

produzido, está proporcionando ao ambiente uma significativa devastação, por este ser 

jogado em margens de lagos e rios quando orgânico e, em sua maioria, queimado 

quando reciclável. 

A produção de resíduos na zona rural é percebida com uma grande 

problemática que deve receber a preocupação da população, principalmente pelo poder 

público que, através de políticas públicas, que busque minimizar os efeitos que esse 

tipo de áção humana provoca no meio ambiente. Os resíduos domésticos produzidos 

na zona rural do Município não recebem a destinação correta, de acordo com normas 

básicas de prevenção à poluição ambiental. Constatou-se também que a maioria da 

população não recebe orientações sobre a forma de tratamento adequado a ser dado 

aos resíduos produzidos e também não é incentivada para tais ações. Dessa forma, 

pode-se 	concluir 	que 	as 	políticas 	de 	educação 	ambiental 	parecem 	não 	ser 

consideradas pelos responsáveis. O que se observou é que o sistema de coleta de lixo 

do município de Rurôpolis não dispõe de estrutura suficiente para chegar às diversas 

áreas da cidade, em especial as rurais. 

Entende-se que com a implantação do Plano Municipal de Saneamento 

Básico, previsto na Política Nacional de Saneamento Básico, esse processo será 

gradativamente implementado, prevendo-se metas para o atendimento de 100% da 

população urbana e rural na coleta de lixo convencional. 

As comunidades visitadas que não possuem serviços de limpeza e coleta de 

resíduos 	domiciliares 	serão 	exemplificadas 	no 	registro 	fotográfico 	a 	seguir, 

demonstrando a situação atual destes locais. 
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4.4.2.2.1 Comunidade Flor da Selva 

Figura 283: Queima de resíduos sólidos na comunidade Flor da Selva 
Fonte: Comitê Executivo 

Figura 284 e 285: Acúmuc de entulho na comunidade Flor da Selva 
Fonte: Comitê Executivo 
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4.4.2.2.2 Comunidade Livramento 

4gj 

Figura 286 e 287: Queima de lixo na comunidade Livramento 
Fonte: Comitê Executivo 
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4.4.2.2.3 Comunidade Pebolândia 

Fonte: Comitê Executivo 

4.4.2.2.4 Comunidade Piçarreira 
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4.4.2.2.5 Comunidade Primavera 

- 	 Fonte: Comitê executivo 

4.4.2.2.6 Comunidade São Francisco e São Francisco de Assis 
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4.4.2.2.7 Comunidade Vila da Cachoeira 

Fonte: Comitê Executivo 
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4.4.2.2.8 Comunidade Vista Alegre 

Fonte: Comitê Executivo 
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4.4.2.2.9 Comunidade Zé do Arroz 
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ÁREA DE LOCALIZAÇÃO DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE RURÓPOUS 

- 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÕPOLIS- PA 

4.5 DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os resíduos sólidos coletados na zona urbana do município de Rurópolis são 

destinados para um lixão a céu aberto, situado a 1,5 km da via principal da cidade, há 

100 metros da margem esquerda da Rodovia Transamazônica BR - 230, sentido 

Rurópolis - Itaituba (Figura 310). A área do Iixâo pertence à Prefeitura Municipal e 

possui aproximadamente 04 (quatro) hectares, sendo utilizado com essa finalidade há 

15 anos. 

Encutdo p&a biSog. Lun F*mandes 
Data, 1V11J2013 
Foide, GoD* h*arffi 
Cõordsnadr G000Sflta 

Figura 310: Área de localização do lixão do municipio de Rurópolis 
Fonte: Google hearth 
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Esse tipo de disposição utilizado atualmente pelo Município é totalmente 

inadequado, deixando o lixo exposto sem nenhum procedimento que evite as 

consequências ambientais e sociais negativas. No local não há nenhuma preparação 

anterior do solo, provocando o acúmulo de chorume (líquido preto que escorre do lixo) 

que penetra pela terra levando substâncias contaminantes para o solo e para o lençol 

freático. Estes resíduos são simplesmente descarregados e queimados sobre o solo, 

sem nenhuma medida de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública (Figura 311, 

312, 313, 314, 315 e 316). 

Figura 311 e 312: Acúmulo de chorume no lixão 
Fonte: Comitê Executivo 

Sã?póhs 	F 	
stc4t 

•MS filo fi PAiS SUl POBREZA 



;. 

e-- 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÔPOLIS- PA 

Fonte: Comitê Executivo 
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Em levantamentos de campo para coleta de dados, foi possível identificar na 

área destinada ao lixão a existência de carvoaria clandestina com aproximadamente 15 

fomos em atividade e pilhas de restos de madeira utilizadas nas fornalhas para a 

produção do carvão (Figuras 317, 318, 319 e 320). Essa atividade realizada em 

condições precárias é a alternativa de renda utilizada por inúmeras famílias, agravando 

a situação atual do local e consequentemente do Município. 
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Existem também na área do lixão três moradias em que as famílias convivem 

com a poluição do ar, causadas pela queima de lixo e da madeira na produção de 

carvão e a contaminação da água, pelo chorume que penetra o lençol freático (Figuras 

321e322). 

Figura 321 e 322: Residências na área do lixão de Rurópolis 
Fonte: Comitê Executivo 

Além deste lixão, que atende apenas a zona urbana, o Município ainda 

possui 02 lixões na zona rural. O lixão da comunidade Água Azul - km 85 a 1,2 km da 

comunidade e o Iixão do Distrito de Divinôpolis - km 70 a 800 metros do centro do 

Distrito (Figuras 323 e 324). 
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Figura 323: Lixão na comunidade Água Azul 
Fonte: Comitê Executivo 

Figura 324: Lixão em Divinópolis 
Fonte: Comitê Executivo 
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4.6 PROGRAMAS ESPECIAIS 

4.6.1 Cooperativas de Catadores 

No Município de Rurópolis não existe atualmente (2013) nenhuma 

cooperativa de catadores. Segundo informações junto a Prefeitura Municipal há 

interesse por parte do Poder Público em auxiliar e incentivar a criação de cooperativas, 

já que estas possuem um papel fundamental para a área ambiental e sustentável de 

uma cidade. 

4.6.2 Coleta Seletiva 

A coleta seletiva é um importante instrumento na busca de soluções que 

visem à redução dos resíduos sólidos urbanos. Um dos objetivos é reduzira volume de 

resíduos coletados na cidade para aumentar a vida útil do local de destinação, 

promover o não desperdício e o uso racional dos materiais através da reciclagem dos 

resíduos comuns, o que resultará em melhoramento da qualidade de vida da população 

• proteção do meio ambiente, já que os resíduos são considerados um grande poluidor 

• um dos maiores causadores de doenças. 

Para tanto políticas que sensibilizem a população, conscientizando-a de seu 

importante papel no processo de separação de resíduos, e que promovam ampliação 

dos índices de coleta seletiva devem ser priorizadas, uma vez que, o resíduo 

devidamente separado pode ser em sua grande maioria reciclado. 

O Plano Diretor do município de Rurópolis, no art. 60, inciso IV, dispõe: 

Art. 60- São ações estratégicas para a política da limpeza pública municipal: 
IV - implantar e estimular programas de coleta seletiva e reciclagem, 
preferencialmente em parceria com grupos de catadores organizados em 
cooperativas, com associações de bairros, condoniinios, organizações não 
governamentais e escolas; 
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Analisando o que dispõe este artigo, apesar de incentivar a criação da coleta 

seletiva no seu Plano Diretor, o município de Rurõpolis não possui nenhum programa 

de coleta seletiva até o momento. 

4.6.3 Compostagem 

Com a compostageni, os resíduos orgânicos facilmente biodegradáveis 'IIV 
podem ser transformados em "composto orgânico' (fertilizante e condicionador do solo), 

sob controle e monitoramento sistemáticos. Os residuos provenientes da poda de 

árvores e gramados e fração orgânica resultante de um processo de separação em 

unidades de triagem ou coleta diferenciada são compostáveis (SNlS, 2011). 

O município de Rurópolis não realiza compostagem dos resíduos orgânicos. 

Os mesmos são coletados junto aos resíduos domiciliares e destinados ao ixâo" 

municipal. 

4.7 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL 

4.7.1 Recursos Humanos 

A Prefeitura Municipal de Rurópolis, mantém em sua folha de pagamento 41 

(quarenta e um) funcionários entre contratados e efetivos, na zona urbana e rural, 

destinados ao Serviço de Limpeza Urbana e Manutenção de Coleta de Resíduos 

Sólidos, que estão lotados na Secretaria Municipal de Obras (Tabela 45). 

Tabela 45: Relação de funcionários destinados a Limpeza e Coleta de Resíduos Sólidos 

FUNCIONÁRIO CARGO SETOR NÚCLEO 
10 Serviços Gerais Coleta Sede 

14 Serviços Gerais 
Varrição/Capina 

e roçagem Sede 
02 Serviços Gerais Limpeza Cemitério - Sede 
02 Serviços Gerais Limpeza Feira Municipal 
04 Motorista Coleta Sede 	— 
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Varrição/Capina 
01 Motorista e roçagem Sede 

Roçagem 
01 Motorista mecânica Sede 

Rural - 
03 Serviços Gerais Coleta Divinópo4is 

Rural - 
02 Serviços Gerais Coleta Comunidade 

Agua Azul 
01 Motorista Coleta Rural - 

Divinópolis 
Coleta Rural - 

01 Motorista Comunidade 
Agua Azul 

1-onte: secretaria Municipal de ObrasI2U113 

De acordo com a estrutura funcional existente e a atual situação da limpeza 

urbana e manejo dos resíduos sólidos no município de Rurópolis, constatou-se a 

carência da mão de obra para o efetivo atendimento dos serviços de coleta dos 

resEduos domiciliares tanto na zona urbana quanto na zona rural, verificando a 

necessidade da ampliação e capacitação do quadro funcional. É recomendável que 

pessoas qualificadas e bem treinadas estejam à frente das operações, pois uma equipe 

que não possua entendimento e domínio dificilmente será capaz de executá-lo com 

precisão. 

Para que as ações previstas possam ser executadas com eficiência é 

necessário à existência de uma estrutura administrativa que coordene e apoio as 

etapas associadas ao processo de limpeza urbana, avaliando a eficiência dos serviços, 

promovendo reajustes em qualquer etapa do sistema e planejando a ampliação das 

atividades sempre adequando-as a uma nova realidade que porventura venha se 

estabelecer. Para tanto, é evidente a necessidade de implantação de um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos no Município para que se possa organizar e 

orientar programas da limpeza urbana. 
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O organograma abaixo (Figura 325) mostra a atual estrutura funcional dos 

serviços de Limpeza Urbana e Manutenção de Coleta de Lixo. 

LIMP&AURBANAL 

COLET 

a funcional do setor de Limpeza e Coleta de 
Fonte: Comitê executivo 

Para os serviços de limpeza e coleta dos resíduos sólidos na zona urbana e 

rural do Município, a Secretaria Municipal de Obras disponibiliza 08 (oito) veículos, 

sendo 06 (seis) para zona urbana e 02 (dois) para zona rural (Distrito de Divinópolis - 

km 70 e Comunidade Água azul - km 85), conforme tabela 46 abaixo. 
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Tabela 46: Frota disponível para Limpeza e Coleta de Resíduos Sólidos em RurÓpolis 

Veículos Quant. Propriedade Setor Núcleo 
Caminhão 

compactador 01 Alugado Coleta Sede 
"Papa lixo"  

Caminhão basculante 
Truncado 01 Alugado Coleta Sede 

Varrição/ 
Caminhão basculante 01 Alugado Capina e Sede 

Truncado roçagem 

Caminhão basculante Distrito 
Truncado 01 Alugado Coleta Divinópolis 

Caminhão basculante Comunidade 
Truncado 01 Alugado Coleta yl _Água 

Caminhão com braço 
oscilante 01 Alugado Coleta Sede 

Caminhão de 
carroceria aberta 1 	01 Alugado Coleta Sede 

Trator com roçadeira 01 Alugado Roçagem Sede 
_________ ________ Mecânica 

Fonte: Secretaria Municipal de Obras/2013 

De acordo com o levantamento, observou-se a necessidade da aquisição de 

veículos para garantir a coleta adequada e o atendimento eficiente de toda a população 

do Município. Os recursos operacionais existentes não são suficientes para o correto 

manejo de resíduos sólidos. Para que isso ocorra torna-se fundamental a criação de um 

Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos buscando organizar e regulamentar a 

estrutura da Limpeza e coleta destes resíduos no Município. 
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4.8 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS 

r 

r 
	 Os Consórcios constituem instrumentos que promovem a cooperação entre 

os governos municipais e objetiva resolver problemas buscando programar ações de 

interesse comum, isso é realizado por meio da articulação e racionalização dos 

recursos (Lima 200). Partindo desse contexto, no momento em que os limites territoriais 

deixam de predominar, o Consórcio Intermunicipal opera como uma unidade territorial, 

mantendo a autonomia administrativa, envolvendo todos os Municípios interessados 
fl 

para buscar e realizar os fins a que se propõe o Consórcio, contribuindo de forma 

financeira e legal de cada ente integrante deste instrumento. 

Atualmente o município de Rurópolis não possui nenhum consórcio e não 

tem nenhuma base de referência para a implantação de consórcios intermunicipais. A 

implantação de consórcio no Município não será viável e não alcançará os fatores que 

se levam em consideração para o incentivo da implantação, pela distância territorial 

entre os Municípios vizinhos tornando-se altos os gastos na operação e custos 

administrativos. 

4.9 ASPECTOS FINANCEIROS 

No município de Rurópolis o dispêndio com os serviços de limpeza urbana e 

—  coleta de resíduos sólidos é de responsabilidade do Município, sem cobrança de taxas, 

que direciona estas atividades à Secretaria Municipal de Obras, a qual recebe os 

recursos orçamentários previstos no exercido para gerenciar a limpeza urbana e fazer 

a manutenção da coleta de lixo, bem como a estrutura interna existente. 

A Lei n° 308 de 26 de dezembro de 2012 dispõe sobre a estimativa da 

receita e fixa a despesa do Município de Rurópolis para o exercício financeiro de 2013. 
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Nesta Lei foi fixado o valor de R$ 2.489.00000 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e 

nove mil) para todas as despesas da Secretaria Municipal de Obras. 

O demonstrativo com as despesas mensais e anuais em relação à coleta de 

lixo, varrição, capina e roçagem, limpeza de áreas e locais públicos e destinação final 

n de resíduos sólidos não são levantados pelo órgão responsável, os quais deixam de 

estabelecer um conjunto de indicadores que serviriam como base para avaliações, 

apontando as deficiências e eficiências através das análises comparativas dos valores 

de referência. Segundo informações junto a Secretaria Municipal de Finanças, as 

despesas mensais em relação ao gerenciamento dos resíduos sólidos são em tomo de 

R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil). 

4.10 PASSIVOS AMBIENTAIS 

O Passivo ambiental pode ser definido corno o conjunto de obrigações, 

contraídas de forma voluntária ou involuntária, que exigem a adoção de ações de 

controle, preservação e recuperação ambiental. Resulta em sacrifício de benefícios 

econômicos que devem ser assumidos para a recuperação e a proteção do meio 

ambiente, decorrente de uma conduta inadequada em relação ás questões ambientais 

(Ribeiro 2000). 

No município de Rurópolis um fator que gera passivo ambiental é a presença 

de um lixão a céu aberto que faz a descarga do lixo sobre o solo sem medidas de 

proteção ao meio ambiente ou a saúde pública. Esta situação vem ocorrendo, há mais 

de uma década, sem que nenhuma providência tenha sido tomada pelos órgãos de 

controle ambiental do Município e do Estado do Pará. 

Em verificação feita in foco, foram encontrados na área do lixão os seguintes 

materiais discriminados abaixo: 

a) Resíduos orgânicos 
fl 	 - restos de alimentos 

-folhas 
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- madeiras 
- papeis 
b) Resíduos inorgânicos 
- latas de cervejas 
- vidros 
- garrafas Pet 
- materiais de construção 
C) Lixos tóxicos 
- pilhas, pequenas baterias e componentes eletrônicos de celular 
- tintas 
d) Materiais Particulados oriundos da queima dos resíduos 

As Principais externalidades impactantes, que geraram o passivo ambiental 

no lixão: 

1) Desmatamento da vegetação; 

2) Disseminação do material particulado com a queima dos resíduos; 

3) Contaminação dos lençóis freáticos e subterrâneos com a lixiviação e percolação da 

água; 

4) Destruição da fauna e flora local por ação antrópica; 

5) Descarte dos resíduos; 

6) Desfiguração da paisagem natural; 

7) Proliferação de insetos, roedores em todo o entorno; 

8) Emissões atmosféricas, quando da sua queima, produzindo odores e gases e 

poluentes ambientais; 

9) Aumento de concentração no ar de CO e CO', gerados pela queima dos resíduos. 

Pode-se notar, que pelo tipo de resíduos sólidos que são lançados na área 

em questão, a sua variabilidade, pode produzir chorume com elevados teores de 

substâncias e tons de propriedades tóxicas, que são resultantes da decomposição e 

dissolução das fontes poluidoras lançadas no lixão, corno entulhos de construção, latas, 

tampas de garrafas, embalagens pet, material orgânico, dentre outras. Estas 

substâncias dissolvidas se combinam com outras de grande poder de ionização, a 	e is 



O 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS- PA 

formando compostos perigosos nocivos á saúde humana, que são lançados nos lençõis 

freáticos superficiais e subterrâneos, com o escoamento e percolação do chorume no 

solo e subsolo. 

Em relação â queima dos resíduos, partes destas substâncias são lançadas 

no ar como emissões gasosas, que dependendo do seu peso específico, poderão se 

depositar nas camadas mais superficiais do solo na região, além do material particulado 

que também se precipita. Outro ponto importante é a emissão de CO e CO 2  na 

atmosfera, contribuindo de forma inegável com o aumento da temperatura e mudança 

do microclima da região. 

Para tanto é necessário que o Municipio desenvolva estudos técnicos 

específicos para a escolha de um local adequado de acordo com a legislação vigente 

para a implantação do aterro sanitário. Planeje e programe a recuperação e o 

monitoramento ambiental da área do atual lixão. Favoreça a criação de galpões de 

triagem e implantação de programa de coleta seletiva, triagem e compostagem no 

território municipal para a redução da quantidade de resíduos destinados ao futuro 

aterro sanitário visando minimizar os impactos ambientais negativos oriundos destes 

resíduos e buscando obter benefícios ambientais, sociais e econômicos. 
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