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APRESENTAÇÃO  
 

O presente relatório compõe o conjunto de produdos que serão 

encaminhados para a Câmara Municipal de Paragominas como anexos da 

minuta de revisão do plano diretor, sendo, portanto, o Produto 02 – 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE MUNICIPAL: Leitura Técnica e 

Comunitária, elaborado com o objetivo maior de servir como documento base 

a ser apresentado na 2ª Audiência Pública e/ou Conferência, bem como, para 

servir de apoio para os debates a serem realizados nos GRUPOS DE 

TRABALHOS (GTS) no âmbito do processo de Revisão do Plano Diretor de 

Paragominas, Pará.  
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7. ASPECTOS SOCIOESPACIAIS 

 

O capítulo tem a intensão de realizar um embasamento teórico e discorrer 

sobre a realidade local, com vistas à realização de análises sobre as questões 

socioespaciais. Tais análises perpassam, pela: organização do território 

municipal; evolução da ocupação urbana; referências históricas e culturais; 

análises da evolução histórica da cidade e do território, bem com da expansão 

da área urbana. Nesse último, ilustra-se através de mapas a questão dos 

vazios urbanos e direciona-se a necessidade de estudos mais detalhados e a 

necessidade da identificação das ZEIS e a elaboração de projetos urbanísticos, 

fundiários de forma plena (projeto urbanístico e social) que deverão ser 

elaborados a posteriori a revisão do plano diretor. 

 

 

7.1. ORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL 

 

Compreender as bases conceituais para então realizar análises é um 

passo importante. Nesse sentido iniciamos com algumas conceituações 

importantes para em seguida analisar e compreendermos as questões de 

organização do território de Paragominas. 

Neste entendimento, é que segundo Corrêa (2004), o espaço de uma 

cidade capitalista constitui-se no conjunto de diferentes usos da terra urbana. 

Este complexo conjunto de usos da terra urbana é o que os geógrafos e 

urbanistas denominam de, a organização espacial da cidade ou, simplesmente, 

o espaço urbano. 

Corrêa (2004) ainda ressalta que o espaço urbano é ao mesmo tempo 

fragmentado e articulado. Mas, por que o espaço urbano é fragmentado e 

articulado? Pense na cidade em que você reside. Você irá se deparar com uma 

grande diversidade de usos. São esses usos que irão definir as áreas no 

interior do espaço urbano, como o centro da cidade, as áreas industriais, o 

local de concentração de atividades comerciais, os bairros residenciais das 

classes sociais abastadas, os bairros populares, a periferia, ou seja, um 

conjunto de áreas distintas em termos de forma e conteúdo social. No entanto,  
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cada uma dessas áreas mantém relações espaciais com as demais, evidente 

que com intensidades variadas e diferentes. 

Como se manifestam essas relações espaciais? Se manifestam na 

prática, através dos deslocamentos que as pessoas realizam cotidianamente 

no interior da cidade. Através do fluxo de veículos e de pessoas, associados ao 

frequente deslocamento entre as áreas residências e os diversos locais de 

trabalho, aos deslocamentos para as áreas comerciais, às visitas aos parentes 

e amigos, e as saídas de final de semana - áreas de lazer (CORRÊA, 2004). 

No interior dessas relações espaciais coexistem articulações que são 

pouco visíveis. As pessoas nas suas atividades cotidianas, não se dão conta 

dessa realidade espacial. Tendo em vista que nos movimentos no interior da 

cidade mecanicamente, não temos a preocupação em compreender como 

essas relações se estabelecem. Mas, sobretudo, porque na cidade capitalista 

essas relações são muito complexas, pois envolvem as decisões e os 

investimentos de capital, a mais-valia, salários, juros, rendas, envolvendo ainda 

a prática do poder e da ideologia. Estas relações espaciais são de natureza 

social, resultado da sociedade de classes e seus processos. Assim, o espaço 

urbano é resultado das relações que se estabelecem na sociedade capitalista, 

um reflexo social, profundamente desigual, na realidade a desigualdade 

constitui-se em característica própria do espaço urbano capitalista (CORRÊA, 

2004). Eis o que é o espaço urbano e como pode ser considerado: 

 

 Resultado de ações acumuladas pelo homem através do tempo; 

 Fragmentado e articulado;  

 Reflexo e condicionante social;  

 Um conjunto de símbolos;  

 Um campo de lutas permanente;  

 Constituído por diferentes usos da terra;  

 Lugar onde as diversas classes sociais vivem e se reproduzem.  
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Segundo Regina Silva e Celênia Macêdo (2009) o espaço urbano é 

produzido por uma variedade de agentes sociais. Mas quem são esses agentes  

que fazem e refazem a cidade? Primeiramente é necessário saber que a ação 

destes agentes é complexa e origina-se da dinâmica de acumulação de capital, 

das diversas necessidades da sociedade e dos conflitos de classes que dessas 

necessidades emergem. Assim, a complexidade da ação dos agentes sociais 

produtores do espaço urbano:  

 

Inclui práticas que levam a um constante processo de reorganização 

espacial que se faz via incorporação de novas áreas ao espaço 

urbano, densificação do uso do solo, deterioração de certas áreas, 

renovação urbana, relocação diferenciada da infraestrutura e 

mudança, coercitiva ou não, do conteúdo social e econômico de 

determinadas áreas da cidade (CORRÊA, 2004, p. 11).  

 

Como forma de identificação desses agentes que nas suas práticas 

cotidianas produzem a cidade, podemos citar:  

 

a) Os proprietários dos meios de produção, sobretudo os grandes 

industriais ligados à indústria da construção civil; 

b) Os proprietários fundiários; 

c) Os promotores imobiliários; 

d) O Estado; 

e) Os grupos sociais excluídos.  

 

Contudo, antes de nos aprofundarmos acerca da ação de cada um 

desses agentes é preciso considerar alguns pontos que são fundamentais para 

o entendimento da questão:  

 

 A ação destes agentes se faz dentro de um marco jurídico que regula a 

atuação deles que não é neutro, refletindo o interesse dominante de um 

dos agentes.  
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 A ação desses agentes serve ao propósito dominante da sociedade 

capitalista, que é o da reprodução das relações de produção, implicando a 

continuidade do processo de acumulação e a tentativa de minimizar os 

conflitos sociais. 

 No estágio atual do capitalismo, os grandes capitais industriais, 

financeiro e imobiliário podem estar integrados indireta e diretamente, 

neste caso em grandes corporações que, além de outras atividades, 

compram, especulam, financiam, administram e produzem espaço 

urbano.  

 As estratégias que estes agentes adotam variam no tempo e no 

espaço, e esta variabilidade decorre tanto de causas externas aos 

agentes, como de causas internas, vinculadas as contradições inerentes 

ao tipo de capital de cada agente face ao movimento geral de acumulação 

capitalista e dos conflitos de classe (CORRÊA, 2004, p. 12-13).  

 

Em uma sociedade capitalista, a riqueza natural e material é, quase 

sempre, apropriada desigualmente. Isso se deve à lógica do próprio sistema 

econômico que rege a forma de produção e uso do espaço urbano. Ao se 

desenvolver, uma cidade cresce horizontalmente, através da expansão do seu 

tecido urbano, da incorporação de novas áreas e verticalmente pela 

substituição de casas e prédios por grandes edifícios altos e modernos em 

certas partes da cidade. A cidade à medida que cresce se complexifica, a cada 

dia oferece cada vez mais bens e serviços variados, no seu espaço urbano 

multiplicam-se subcentros de comércio e serviços, sua centralidade fragmenta-

se e sua vida cultural se torna cada vez mais crescente (SOUZA, 2003). 

Assim, na medida em que os agentes sociais produzem o espaço urbano, 

se torna cada vez mais difícil compreender a dinâmica desse espaço urbano, 

dimensionar seu crescimento, entender as relações sociais que aí se 

estabelecem. Cotidianamente o espaço urbano se torna mais complexo, 

fragmentado e contraditório. Nesse sentido, um instrumento de planejamento 

que aparece como forma necessária de se compreender tal produção do 

espaço é o macrozoneamento. 
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O macrozoneamento é um dos principais instrumentos do plano diretor. 

Esse conceito, apesar de não ser novo, ganhou especial importância a partir 

do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) e, principalmente, a partir das 

discussões realizadas Brasil afora sobre seus princípios e instrumentos (uma 

vez que a palavra “macrozoneamento”, propriamente dita, não é citada na Lei). 

Por outro lado, a exigência constante no Estatuto de que o plano abranja toda a  

área do Município jogou luz sobre a necessidade de outro tipo de zoneamento, 

diferente do “microzoneamento” utilizado normalmente nos planos diretores 

tradicionais. Ao reduzir a escala do zoneamento e aumentar sua abrangência, 

abre-se uma nova gama de possibilidades a serem exploradas, ainda mais se 

levarmos em consideração as limitações dos zoneamentos tradicionais e 

algumas das principais críticas feitas a eles. 

O macrozoneamento, assim como outros instrumentos do plano diretor, 

deve atuar como orientador das ações do Poder Público relacionadas ao 

desenvolvimento urbano. Portanto, ele tem a possibilidade de extrapolar o 

caráter estritamente normativo dos zoneamentos tradicionais para atuar como 

balizador das decisões pontuais feitas ao longo do tempo. Em outras palavras, 

ele não apenas traz limitações aos indivíduos (tais como o número de 

pavimentos máximo permitido), mas também atua como uma base para 

diretrizes espaciais a serem obedecidas pelo Poder Público à medida que o 

plano vai sendo implementado. Surgem então as macrozonas como produto do 

macrozoneamento, cada macrozona traz explicitamente e de maneira clara os 

critérios utilizados para sua definição e os objetivos desejados para ela. 

No que se refere ao macrozoneamento do município de Paragominas, 

segundo o art. 28 do plano diretor do município (Lei nº 597/2006), o mesmo é 

constituído pelas seguintes áreas:  

 

I. Área de Adensamento - Intensificação do uso para melhor 

aproveitamento da infraestrutura já existente; 

II. Área de Expansão Urbana - Para onde se direcionará o crescimento da 

cidade a curto e médio prazo, com a correspondente expansão da rede 

de infraestrutura física; 

https://urbanidades.arq.br/2008/02/estatuto-da-cidade-breve-historico/
https://urbanidades.arq.br/category/instrumentos-urbanisticos/
https://urbanidades.arq.br/2007/11/zoneamento-e-planos-diretores/
https://urbanidades.arq.br/2008/11/a-visao-tradicional-de-planos-diretores/


 
 

442 
 
 

III. Área Especial de Renovação Urbana - Que será 

beneficiada por programas de requalificação urbana; 

IV. Área Especial de Expansão - Com projeto de Urbanização a ser 

implementado em Operação Urbana Consociada; 

V. Área de Preservação Permanente - Ao longo dos cursos d’água: Rio 

Uraim e Igarapé Paragominas que atravessam a cidade (área “non 

aedificandi”) são áreas de preservação ambiental e paisagística; 

VI. Áreas Especiais - Com características diferenciadas, que requerem 

especial atenção do Poder Público, quais sejam:  

a. Porto;  

b. Aeroporto; 

c. Mina;  

d. Aterro Sanitário;  

e. Aldeias Indígenas; 

f. Assentamentos Rurais do Incra;  

g. Km-12 da BR-010;  

h. Demais Unidades de Vizinhança (UV);  

i. Corredor Especial de Serviços. 

 

VII.    Área Rural - Área restante do território do Município, na qual é proibido 

o parcelamento do solo para fins urbanos. 

 

Como podemos perceber, na lei do plano diretor de 2006, houve uma 

divisão das macrozonas conforme descrita acima, de forma coerente e correta 

para aquele momento (ano de 2006), porém, com o crescimento urbano 

ocorrido ao longo do tempo até os dias atuais (ano de 2020), o que se percebe 

é que o município tem apresentado de fato uma classificação apresentada de 

forma defasada para a realidade atual em algumas áreas, ou seja, a realidade 

da classificação das macrozonas em 2006 não é mais condizente em sua 

íntegra com a realidade atual (ano de 2020) do município de Paragominas. 
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FIGURA 58 - Manchas Urbanas - Paragominas. 2006. 

 

 

Fonte: Projeto Mapbiomas - Imagem de 2006. 

 

Por meio da figura acima pode-se observar que ao decorrer dos anos 

novas vilas foram surgindo, bem como as vilas existentes nesta macrozona 

foram se consolidando, frisando mais ainda a necessidade de infraestrutura 

adequada para as mesmas. 

No que se refere, ao Zoneamento municipal trata-se de um instrumento 

de ordenação do território que visa regular o uso e a ocupação do solo de 

acordo com aspectos físicos, territoriais e sociais.  

Neste sentido, pode-se dizer que consiste na divisão do território 

municipal em áreas, tendo em vista a regulamentação do uso da propriedade 

do solo e do direito de construir. O objetivo é o de planejar a ocupação dos 

espaços, conforme suas características e expectativas de desenvolvimento 

busca-se proporcionar uma melhor qualidade de vida à população e cumprir,  
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da melhor forma possível, as funções urbanas, entre outras, residencial, 

comercial, industrial, cultural, política, administrativa e de lazer. 

O município poderá, por exemplo, estabelecer que determinadas áreas da 

cidade sejam destinadas a uso residencial; outras com destinação comercial e, 

ainda, as reservadas como zona industrial. Em verdade, o importante não deve 

ser a atividade em si, mas as consequências que o seu desenvolvimento pode 

causar à população da localidade, dos incômodos e riscos que podem vir a 

provocar. Por isso é possível que exista certa flexibilização do zoneamento em 

leis de determinados município. (RENATA ROCHA, 2015). 

No que se refere à Paragominas, o município não possui um zoneamento 

urbano e um microzoneamento, instrumentos extremamente necessários para 

nortear o desenvolvimento para o município. Assim sendo, é de importância 

que existam estudos mais detalhados para a elaboração dos mesmos no 

âmbito da revisão da lei de uso e ocupação solo, no momento de 

implementação do plano diretor. Vale ressaltar que está deve ser uma proposta 

a ser inclusa no caderno de propostas. 

 

 

7.2. EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO URBANA   

 

Este subcapítulo tem como objetivo discorrer sobre as referências 

históricas e culturais de Paragominas, expondo sua origem e formação como 

cidade, quem foram seus fundadores, sua localização entre outras informações 

importantes para a análise do município. Também tem como objetivo examinar 

a evolução histórica urbana do mesmo, por meio da análise do uso e ocupação 

do solo e do fenômeno de crescimento urbano ao qual se dá no município, 

levantando o debate sobre o que é e de que forma se dá em Paragominas.  

O subcapitulo também levanta a questão dos vazios urbanos existentes 

e sua localização e possíveis soluções para frear a quantidade de lotes 

ociosos. E, por fim, o mesmo tem por objetivo acentuar o questionamento 

sobre ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social) no município bem como 

levantar a importância da existência do mapa de ZEIS para Paragominas. 
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7.2.1. Referências históricas e culturais  

 

A ocupação do território conforme informações de técnicos da gestão 

municipal iniciou-se através da vinda de camponeses, que chegaram à região 

antes da construção da rodovia Belém-Brasília, no final da década de 50, 

seguidos pelas primeiras companhias colonizadoras. 

Neste contexto surgiu Paragominas, fruto do sonho do desbravador Célio 

Miranda e de sua equipe, projetada como polo de colonização e para exercer a 

função de redistribuição de produtos e de interligação daquela área com os 

grandes centros regionais e nacionais. Célio Miranda que recebeu do 

Presidente Juscelino Kubitschek a missão de implantar o projeto, juntamente 

com os pioneiros paraenses, goianos e mineiros, nas terras Pará-Go-Minas, 

lançou a pedra fundamental da cidade em 23 de janeiro de 1961. 

O padrão de povoamento adotado seguia a figura de um hexágono ao 

longo da BR-010, tanto na área urbana quanto no espaço rural, assemelhando-

se ao desenho de uma colmeia. Esta planta concorreu para a construção de 

Brasília, tendo sido classificada em 4º lugar. É um projeto de autoria de Lúcio 

Costa, um dos idealizadores da capital brasileira. 

Paragominas teve autonomia em 1965, durante o governo de Jarbas 

Gonçalves Passarinho, com a Lei nº 3.235, de 4 de janeiro, formada com área 

desmembrada de parte do distrito de São Domingos do Capim e parte do 

distrito de Camiranga, que pertencia ao município de Viseu. Sua denominação 

constitui a abreviação do nome de três estados: Pará, Goiás e Minas. 

Contudo o município também atraiu na década de 90 e ainda no início do 

século XXI uma expressiva massa migratória de sulista, muitos empresários do 

setor de agricultura e muitos desempregados que tentavam uma vida melhor 

com emprego e baixo custo de vida. 

O dinamismo econômico de Paragominas é resultado da combinação de 

três grandes fatores: primeiro, o município está localizado nas margens da 

rodovia Belém-Brasília, o mais importante eixo rodoviário da Amazônia 

Oriental; segundo, Paragominas foi beneficiada por políticas públicas de 

ocupação do território entre 1960 até final dos anos 1980.  
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Nesse período, houve ampla oferta de terra e crédito subsidiado, além de 

incentivos fiscais para a pecuária; terceiro, o município contou com grandes 

estoques de recursos naturais de alto valor comercial (madeira e minério). 

Também houve migração de um contingente populacional e/ou empreendedor 

que intensificou o contexto econômico na cidade. 

 

7.2.2. Análise da evolução histórica da cidade e do território 

 

Primeiramente é necessário diferenciar o termo crescimento urbano de 

urbanização, visto que o primeiro remete à expansão física de uma cidade, ou 

seja, o aumento da área de uma cidade, já o termo urbanização se refere ao 

acelerado crescimento da população urbana em relação ao crescimento da 

população rural de uma área, estado ou país. Ambos são termos que apesar 

de diferentes, consequentemente andam lado a lado.  

Segundo a concepção de Solá-Morales (1997, não paginado), o 

crescimento urbano pode ser encontrado sob múltiplas formas, sendo elas 

classificadas em consequência de três operações do processo urbanizador:  

 

a) A divisão: Morfologia da ocupação do solo;  

b) A urbanização: Construção da infraestrutura urbana; e  

c) A edificação: Construção dos edifícios, segundo tipologias edificatórias.  

  

Somente cidades que possuem um planejamento prévio do seu espaço 

urbano poderão distinguir as formas do crescimento urbano. “A sequência mais 

habitual no crescimento urbano com planejamento prévio é: a divisão, 

urbanização e edificação.” (PORTAL EDUCAÇÃO, 2019, não paginado). Na 

categoria urbanização existem também formas de crescimento urbano que 

podem integrar-se posteriormente ao planejamento prévio, assim como existem 

algumas que são totalmente irrecuperáveis.  

Ainda segundo Solá-Morales (1997, não paginado), nas cidades pode-se 

encontrar diversas formas de crescimento urbano, tais como:  
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 Os alargamentos: é a forma mais convencional de desenvolvimento 

urbano com planejamento prévio. Há atuação inicial pública com a 

aprovação do planejamento, uma urbanização posterior que pode fazer-

se de maneira fragmentada e com participação conjunta do setor público 

e privado, e um processo edificatório fracionado conduzido quase 

totalmente pela iniciativa privada. A definição do esquema ordenador será 

fundamental e configurará totalmente a nova cidade. A opção mais normal 

será a malha ortogonal, ainda dentro dela pode-se encontrar causas 

variadas.  

 

 As ordens suburbanas: a primeira etapa do processo é uma 

urbanização prévia ao desenvolvimento urbano, as que seguem são a 

divisão e a edificação distribuídas. Em suas etapas iniciais as ordens 

suburbanas poderão perfeitamente desenvolver-se a margem de qualquer 

planejamento prévio, mas são facilmente recuperáveis pelo planejamento.  

 

 A cidade jardim: forma de crescimento residencial extensivo baseado 

nas moradias isoladas, a mesma denominação poderia ampliar-se a 

alguns conjuntos de moradias unifamiliares geminadas. Nesta forma de 

crescimento a urbanização e a divisão se fazem normalmente em uma 

mesma operação unitária, enquanto que a edificação só pode chegar de 

forma programada. 

 

 Os polígonos: forma de crescimento residencial intensivo 

caracterizado por seu caráter unitário. Divisão, urbanização e edificação 

se fazem conjuntamente dentro de uma única operação, que pode estar 

impulsionada pela iniciativa privada ou pelo setor público. O crescimento 

urbano das cidades espanholas a partir de 1950 apresenta grande 

quantidade de experiências de polígonos residenciais, mesmo dentro 

deles se pode descobrir um amplo leque de situações.  
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 A urbanização marginal: a urbanização marginal surgiu como 

resposta espontânea às necessidades de moradia e as penúrias 

econômicas de uma população recém-imigrada, que se instalava nos 

subúrbios de muitas cidades. A urbanização marginal é quase sempre 

recuperável na perspectiva do planejamento urbanístico. Em bastantes 

casos, depois de resolver os déficits em infraestruturas e espaços 

comunitários, pode passar a crescer os exemplos de cidade jardim.  

 

 As formas de crescimento urbanos não recuperáveis: os barracos 

constituem uma modalidade de crescimento urbano totalmente 

irrecuperável a partir do planejamento urbano. Caracteriza-se pela 

edificação direta sem nenhuma etapa anterior de urbanização nem 

divisão e pela ausência, na imensa maioria de casos, de título de 

propriedade sobre a superfície edificada. (SOLÁ MORALEZ. 1997, não 

paginado).  

 

No município de Paragominas pode-se encontrar algumas dessas formas 

de crescimento urbano, tais como os alargamentos e as ordens suburbanas, 

ressaltando que, a cidade de Paragominas teve início com a planta de Lúcio 

Costa, um dos idealizadores da construção de Brasília. 

Por fim, faz-se importante o entendimento acerca do que é o fenômeno do 

crescimento urbano e suas formas para dar sequência sobre como o mesmo se 

dá no município de Paragominas. 

Como citado anteriormente, o município de Paragominas teve uma 

fundação de origem imigratória e exploratória no final da década de 50 com a 

vinda dos pioneiros, porém, desde a década de 60, período o qual famílias 

chegaram à vila atraídas pelos grandes projetos na Amazônia, o município não 

parou de crescer. 
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Segundo o censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

a população de Paragominas no ano de 2010 era de 97.819 habitantes e a 

estimativa para o ano de 2019 era de 113.145, sendo o mais populoso da 

microrregião de Paragominas. Nas figuras abaixo, por exemplo, é possível 

perceber o crescimento da área urbana entre o período de 2006 a 2018:  

 

FIGURA 59 - Mancha Urbana de Paragominas em 2006. 

    

Fonte: Projeto Mapbiomas –imagem de 2006. 

 

FIGURA 60 - Mancha Urbana de Paragominas em 2018. 

 

Fonte: Projeto Mapbiomas  - imagem 2018. 
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Por fim, após análise das figuras acima é possível perceber o crescimento 

da mancha urbana (destacada pela cor vermelho) de Paragominas. Pode-se 

concluir após a análise das figuras acima que apesar do município ter sido 

planejado urbanisticamente, o mesmo continuou a crescer para áreas as quais 

não seguiram o mesmo planejamento ou mesmo não tinham algum.  

 

7.2.3. Análise do crescimento urbano e necessidade de redefinição da 

área de expansão urbana.  

 

Em pesquisa documental realizada no âmbito da prefeitura municipal, 

mais especificamente a secretaria de urbanismo, foi identificado que o plano 

diretor de desenvolvimento urbano de Paragominas (Lei municipal nº 597/2006) 

foi alterado pela lei nº866/2014 de 24 de setembro de 2014. Essa lei aprovou a 

ampliação da área que caracteriza os limites do perímetro que caracteriza a 

Zona Urbana da cidade de Paragominas. E ainda identifica todos os limites do 

polígono irregular e altera as áreas e perímetros conforme a seguir: 

 

QUADRO 62 – Identificação de mudança de área e perímetro urbano pela Lei 

nº866/2014. 

Área Urbana ha 

Área urbana em 2006  3.923,8800ha. 

Área urbana em 2014  5.443,4685ha. 

Perímetro Urbano M 

Perímetro urbano em 2006  25.076,00m 

Perímetro urbano em 2014  35.545,98m 

Fonte: Lei nº866/2014. 
Elaboração: consultoria técnica, 2020. 

 

A Ilustração a seguir identifica a mudança de área e perímetro urbano, 

conforme a Lei nº866/2014, tal mudança tem grande importância, visto que 

influencia diretamente nos direcionamentos de vetores de crescimento e 

produção do solo. 
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FIGURA 61 – Identificação de mudança de área e perímetro urbano pela Lei 

nº866/2014. 

 

Fonte: Anexo da Lei nº866/2014. 
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7.3 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO  

 

Segundo Tatiana Takeda (2013) tratam-se o uso e ocupação do solo por 

mecanismos de planejamento urbano, podendo-se construir o conceito de que 

o uso do solo é o rebatimento da reprodução social no plano do espaço urbano 

e a ocupação do solo, por sua vez, é a maneira pela qual a edificação pode 

ocupar terreno urbano, em função dos índices urbanísticos incidentes sobre o 

mesmo. 

Não obstante, sinteticamente, pode-se dizer que o termo “uso e ocupação 

do solo” é definido em função das normas relativas à densificação, regime de 

atividades, dispositivos de controle das edificações e parcelamento do solo, 

que configuram o regime urbanístico (Takeda, 2013). 

Desta forma, o que pode ou não ser construído e o tamanho das 

construções (uso e ocupação) nos terrenos dos municípios são definidos pela 

relação entre o tamanho do terreno e a quantidade de pessoas; pelas 

atividades (comércio, moradias, serviços, indústrias), bem como pelo tipo dos 

prédios e tamanho dos lotes, dentre outros. O uso e ocupação do solo têm por 

principais finalidades:  

 

a) Organizar o território potencializando as aptidões, as compatibilidades, as 

contiguidades, as complementariedades, de atividades urbanas e rurais;  

b) Controlar a densidade populacional e a ocupação do solo pelas 

construções;  

c) Otimizar os deslocamentos e melhorar a mobilidade urbana e rural;  

d) Evitar as incompatibilidades entre funções urbanas e rurais;  

e) Eliminar possibilidades de desastres ambientais;  

f) Preservar o meio-ambiente e a qualidade de vida rural e urbana. 

 

Para chegar-se a tais escopos, são necessárias ferramentas que 

permitam e/ou garantam um planejamento urbanístico focado numa mescla de 

interesses, primeiramente, ambientais e, também, locais. Dentre tais 

ferramentas, elege-se neste momento, por serem especiais, o Plano Diretor e o 

Zoneamento. 
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A CF/1988 conferiu competência ao Poder Público municipal para 

promover o adequado ordenamento territorial, o desenvolvimento pleno das 

funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, desde 

que observadas às diretrizes gerais traçadas no Estatuto das Cidades. Tais 

resultados podem ser alcançados mediante planejamento e controle de usos, 

do parcelamento e da ocupação do solo urbano, como preceituam o inciso VIII 

do artigo 30 e o artigo 182 da Carta Magna. 

Em uma cidade desprovida de ordem os usos desenvolvem-se de forma 

confusa, com grande prejuízo do bem-estar da população. Ordenar esses usos 

é um dos meios de realizar a exigência constitucional de que a Política Urbana 

vise a garantir o bem-estar dos habitantes da cidade. 

De acordo com a realidade dos municípios é que se irá planejar a forma e 

os usos do espaço urbano. Desta forma, pode-se afirmar que não existe uma 

fórmula pronta para criação de zonas de usos. A realidade do município é 

quem vai mostrar suas necessidades. 

Portanto, a conceituação sobre o que é uso e ocupação acima é 

necessária para o entendimento da importância de ser feito um estudo mais 

aprofundado sobre o uso e ocupação de Paragominas. Cabe ressaltar que o 

município não possui Lei de uso e ocupação do solo e no momento é inviável 

de se definir índices urbanísticos mais detalhados, porém a indicação é que 

haja a elaboração de estudos mais específicos para a construção da Lei de 

Uso e Ocupação do Solo de Paragominas. 

 

7.3.1. Vazios Urbanos 

 

No que se refere aos lotes vazios na sede urbana do município de 

Paragominas cabe ressaltar que não se tem informações sobre o cadastro dos 

mesmos, fato que levanta a necessidade de se fazer um levantamento de 

atualização cadastral para que se possa elaborar a Lei de Uso e Ocupação do 

solo em até dois anos, bem como para a definição e regulamentação de IPTU 

progressivo no tempo e Direito de Preempção. 
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Os maiores lotes vazios estão localizados no Bairro Helena Coutinho, 

aproximadamente na Tv. Palmeira Imperial, onde se pode encontrar grande 

quantidade de lotes vazios, bem como nos Bairros Uraim, aproximadamente na 

Rua Monte Líbano onde se pode encontrar grande lote vazio parte utilizado 

apenas, e por fim no Bairro Bela Vista, na Rua Luiz Pedro do Nascimento. 

 

FIGURA 62 - Vazios Urbanos – Bairro Helena Coutinho.  

 

Fonte: Google Earth, 2020. 

 

FIGURA 63 - Vazios Urbanos – Bairros Promissão, Promissão II e IV. 

 

Fonte: Google Earth, 2020. 
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FIGURA 64 - Vazios Urbanos – Bairro Promissão I.  

 

Fonte: Google Earth, 2020. 

 

FIGURA 65 - Vazios Urbanos no Leito do Rio - Bairro da Promissão. 

 

Fonte: Google Earth, 2020. 
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FIGURA 66 - Vazios Urbanos – Bairro JK. 

 

Fonte: Google Earth, 2020. 

 

FIGURA 67 - Vazios Urbanos – Bairro Promissão III e Promissão II.  

 

Fonte: Google Earth, 2020. 
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FIGURA 68 - Vazios Urbanos – Bairros Parque das Américas e Bairro Angelim. 

 

Fonte: Google Earth, 2020. 

 

FIGURA 69 - Vazios Urbanos – Bairro Nova Conquista.  

 

Fonte: Google Earth, 2020. 
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FIGURA 70 - Vazios Urbanos – Bairro Juparanã e Bairro Industrial. 

 

Fonte: Google Earth, 2020. 

 

FIGURA 71 - Vazios Urbanos – Bairro Jaderlândia. 

 

Fonte: Google Earth, 2020. 
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FIGURA 72 - Vazios Urbanos – Bairros Uraim e Uraim II. 

 

Fonte: Google Earth, 2020. 

 

FIGURA 73 - Vazios Urbanos – Bairro Célio Miranda.  

 

Fonte: Google Earth, 2020. 
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FIGURA 74 - Vazios Urbanos – Bairro Jardim Camboatã I e Camboatã II. 

 

Fonte: Google Earth, 2020. 

 

 

FIGURA 75 - Vazios Urbanos – Bairros Jardim Camboatã II, Centro e Cidade 

Nova. 

 

Fonte: Google Earth, 2020. 
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FIGURA 76 - Vazios Urbanos – Bairro Trecho Seco. 

 

Fonte: Google Earth, 2020.  

 

 

FIGURA 77 - Vazios Urbanos – Bairros Jardim Atlântico e Bairro Aragão. 

 

Fonte: Google Earth, 2020. 
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FIGURA 78 - Vazios Urbanos – Bairro Bela Vista. 

 

Fonte: Google Earth. 

 

 

7.4 ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL 

  

Segundo a Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano as Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS) ou Áreas de Especial Interesse Social 

(AEIS) são instrumentos urbanísticos que definem áreas da cidade destinadas 

para construção de moradia popular. As ZEIS são uma categoria de 

zoneamento que permite o estabelecimento de um padrão urbanístico próprio 

com regras especiais, mais permissivas, para determinadas áreas da cidade. 

Existem dois tipos de ZEIS: as ZEIS Ocupadas, onde já existe assentamento 

de população de baixa renda que precisa ser urbanizado e regularizado, e as 

ZEIS de Vazios, que são áreas vazias ou mal aproveitadas que podem ser 

destinadas à construção de Habitações de Interesse Social (HIS). 
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A demarcação de ZEIS ocupadas visa reconhecer, incluir e regularizar, 

por meio de um zoneamento e plano específico, parcelas da cidade 

construídas fora das regras legais, permitindo a introdução de serviços de 

infraestrutura e equipamentos básicos, melhorando as condições de vida da 

população.  

Assim, pode-se admitir, por exemplo, sistemas viários compostos por vias 

mais estreitas, adoção de lotes menores, recuos diferenciados que se adaptem 

às ocupações existentes, diminuindo a necessidade de remoção de moradias 

no processo de regularização fundiária. 

O Estatuto da Cidade permite também que sejam implantados 

mecanismos que impeçam a posterior expulsão dos moradores dos núcleos 

regularizados por segmentos sociais de maior poder econômico, atraídos pela 

valorização desses terrenos. Exemplos de mecanismos deste tipo são: a 

redução de gabarito de altura, a proibição de remembramento de lotes 

(evitando que alguém adquira vários lotes regularizados, transforme-os todos 

em um único lote maior e faça nova edificação nesta nova condição) e a 

fixação do tipo de uso do solo admissível (por exemplo, admitindo apenas 

residências unifamiliares). 

Já a demarcação de ZEIS vazias possibilita assegurar e ampliar a 

destinação de terras bem localizadas e com infraestrutura para a população de 

baixa renda, criando uma reserva de mercado de terras para a produção de 

habitação de interesse social. Da mesma forma, estas podem ter parâmetros 

específicos de ocupação. A definição de porções do território no Plano Diretor 

destinadas prioritariamente à regularização Fundiária e a provisão de habitação 

de interesse social (HIS) significa o reconhecimento da diversidade de 

ocupações existentes nas cidades, possibilitando sua legalização de forma que 

corresponda às especificidades destes assentamentos. 

No que se refere ao município de Paragominas faz-se necessário estudos 

mais aprofundados para a elaboração de mapa de áreas de risco e/ou 

assentamentos precários para contribuir para a construção da proposta de 

delimitação de ZEIS no município. 
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8. ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 

O capítulo tem a intensão de realizar um embasamento teórico, bem 

como discorrer sobre a realidade local, com vistas à realização de análises 

sobre os aspectos de infraestrutura e serviços públicos. Tais análises 

perpassam, pela mobilidade (sistema viário e serviços de transporte) e 

acessibilidade em todo o município. Assim como sobre as questões de 

saneamento básico. 

 

 

8.1 MOBILIDADE 

 

O termo mobilidade significa a capacidade de chegar aos lugares 

necessários para a vida urbana, como trabalho, escola, parques, comércio, 

hospitais etc. Mas alguns fatores são determinantes para que exista uma 

boa mobilidade no espaço territorial municipal.  A política nacional de 

mobilidade urbana tem como um dos principais objetivos promover o acesso a 

serviços básicos e equipamentos sociais. Além de trazer diversos 

direcionamentos que facilitam para que ocorra a implementação da política de 

forma que traga a melhor qualidade de vida possível para o cidadão. 

No que se refere, ao município de Paragominas, além da influência das 

características físicas do espaço geográfico municipal, a configuração urbana 

de Paragominas está ligada diretamente ao processo de expansão e 

urbanização que se deu principalmente por conta da colonização do território 

bem como mediante a PA-125 e PA-256, processo esse consolidado ao longo 

das últimas décadas. 

Desta forma, o sistema viário do Município de Paragominas está 

intimamente vinculado à situação acima citada, já que as possibilidades de 

acesso ao município se dão por meio da PA-125 bem como da PA-256. 

Assim a abordagem que se segue objetiva expor o quadro específico no 

Município de Paragominas em relação às condições atuais de 2020 do sistema 

rodoviário e das condições de mobilidade existentes em seu território.  
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Contudo, não se tem a intenção de perder de vista as propostas recentes 

que visam o enfrentamento das suas evidentes deficiências, seja no espaço 

intermunicipal, seja no contexto das necessárias articulações e integrações 

com a Região do Rio Capim como um todo, de modo a atender, dentre outros, 

aos objetivos a serem alcançados com o Plano Diretor de Paragominas. 

No que se refere aos instrumentos normativos e programáticos quanto às 

ações estratégicas e objetivos adotados no Plano Diretor de 2006, como a 

Política de Mobilidade Urbana, quais sejam:  

 

I – Promover a melhoria do sistema viário, do transporte de passageiros e 

de cargas, da circulação de veículos e de pedestres em prol da qualidade 

de vida do cidadão e da proteção ao meio ambiente;  

II - Assegurar a eficiência do transporte público a fim de proporcionar 

maior conforto e satisfação aos usuários; 

III - Fortalecer ações de fiscalização, policiamento e educação no trânsito;  

IV - Promover o controle e gerenciamento do tráfego a fim de 

proporcionar maior fluidez e segurança;  

V - Priorizar na área urbana os meios de transporte coletivo em relação 

ao transporte individual;  

VI - Garantir a fluidez adequada do tráfego para reduzir o tempo gasto em 

cada deslocamento do usuário com ênfase na tecnologia e na engenharia 

de tráfego;  

VII - Proporcionar segurança e conforto, também, ao tráfego de pedestres 

e ciclistas; 

VIII - Implantar sistemas cicloviários, compreendendo ciclovias, 

ciclofaixas, bicicletários, sinalização adequada e elaboração de normas e 

campanhas educativas para a sua correta utilização;  

IX - Disciplinar a circulação de cargas na área urbana reduzindo o tráfego 

de caminhões pesados no centro da cidade;  

X - Garantir a continuidade da malha viária, inclusive nas áreas de 

expansão urbana de modo a ordenar o seu parcelamento;  
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XI - Atender as tendências de uso e ocupação do solo 

urbano, controlando as demandas para evitar a concentração de 

atividades comerciais e de serviços;  

XII - Estruturar e hierarquizar o sistema viário de forma a possibilitar 

condições de mobilidade e acesso adequadas às características 

funcionais das vias;  

XIII - Garantir a acessibilidade e integração do sistema local aos sistemas 

estadual e federal;  

XIV - Assegurar tarifas compatíveis com o poder aquisitivo da população 

para incentivar a utilização do transporte público;  

XV - Garantir a acessibilidade aos portadores de deficiência física, idosos, 

gestantes e pessoas obesas realizando as adequações necessárias nos 

veículos de transporte coletivo bem como nas vias públicas;  

XVI - Implantar sinalização sonora para a travessia de deficientes visuais;  

XVII - Implantar sistema de comunicação visual de informação, orientação 

e sinalização das vias atendendo às necessidades do sistema viário 

através da sinalização gráfica vertical, horizontal e semafórica;  

XVIII - Primar pela qualidade da prestação dos serviços de transporte 

coletivo com a revisão sistemática das concessões e permissões 

outorgadas;  

XIX - Viabilizar estudos para a implantação de novas linhas de transporte 

coletivo ampliando a área de abrangência desses serviços de forma a 

atender a demanda da população;  

XX – Eliminar conflitos existentes nos cruzamentos viários viabilizando a 

execução de rótulas, trevos e interseções em desnível a fim de assegurar 

a circulação dos veículos e pedestres;  

XXI – Monitorar os índices de poluição atmosférica e sonora nas 

principais vias de circulação do Município;  

XXII – Incentivar a utilização de equipamentos antipoluentes nos veículos 

de transporte coletivo, de cargas e particulares a fim de reduzir a emissão 

de gases prejudiciais à saúde e ao meio ambiente com fiscalização 

rigorosa para o cumprimento desta disposição. 
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 Assim, é evidente a necessidade de se considerar o papel do sistema 

rodoviário como indutor do processo de expansão urbana, sendo a presente 

análise referenciada no conceito de Mobilidade Urbana Sustentável conforme 

adotado pelo MCidades, pode ser entendida “como o resultado de um conjunto 

de políticas de transporte e circulação que visa proporcionar o acesso amplo e 

democrático ao espaço urbano, através da priorização dos modos não-

motorizados e coletivos de transporte, de forma efetiva, que não gere 

segregações espaciais, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável. 

Ou seja: baseado nas pessoas e não nos veículos” (MCIDADES, 2005). 

Assim, em uma análise sintética do quadro atual (2020) do sistema 

rodoviário da mobilidade no Município de Paragominas implica em considerar, 

preliminarmente, que o mesmo deve existir de forma a complementar, 

contribuindo para que seja garantido à população em geral e aos seus usuários 

em particular o direito fundamental de circulação e acesso aos espaços e 

ambientes construídos e naturais, urbanos e rurais, portanto, em todo o espaço 

territorial do Município, referenciado nos princípios da sustentabilidade.  

Partindo de tais pressupostos esta parte do documento está estruturada 

de forma a permitir aos atores sociais e institucionais participantes do processo 

de revisão do Plano Diretor de Paragominas possam ter uma visão específica 

do sistema rodoviário. 

Cabe considerar ainda que o espaço físico atual sobre o qual o sistema 

rodoviário se projeta e o meio ambiente com o qual interage, implica em 

reflexões sobre as alternativas de transporte e mobilidade mais adequadas a 

serem priorizadas e implementadas para até 10 anos. 

No que se refere à diversidade socioambiental existente no Município de 

Paragominas e na distribuição socioespacial da população nas áreas urbana e 

rural, aliada ao seu extraordinário papel no contexto regional, impõem a 

necessária e urgente revisão dos paradigmas até então adotados quando da 

elaboração e implementação de planos e projetos de transporte e mobilidade, 

fundamentalmente referenciados na opção pelo modo de transportes 

rodoviários motorizados e individuais, em detrimento dos modos não 

motorizados. 
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Assim, a mobilidade sustentável, deve ser adotada como referência 

conceitual e prática de incorporação de valores civilizatórios como parâmetro 

para a estruturação do meio urbano e o desenvolvimento municipal, o que 

implica na valorização dos diversos meios e modos de transporte. 

Adentrando em uma breve análise do Município de Paragominas, 

observa-se que esta possui uma malha viária 60% desarticulada. Para facilitar 

a análise sobre a situação atual (2020) do sistema rodoviário de Paragominas, 

este capítulo contém apenas dois subitens. 

 

8.1.1 Sistema Viário 

 

A análise do sistema viário se dá através da observação e de estudos 

quanto a fatores cruciais no município, fatores esses ligados diretamente à 

mobilidade urbana e como a mesma se dá em Paragominas como rede viária e 

equipamentos de mobilidade, serviços de transporte público, normas e órgãos 

competentes, entre outros. 

 

8.1.1.3 Rede Viária e Equipamentos de Mobilidade 

 

No que cabe ao calçamento, a realidade é que as calçadas estão 

submetidas as diversas ações de intempéries no qual no município de 

Paragominas por esse motivo é muito comum que as mesmas se encontrem 

em condições precárias, bem como se sujeitam a problemas como a 

descontinuidade das mesmas, calçadas irregulares, tipo de piso inadequado, 

veículos e até mesmo materiais de construção no passeio, saída de água 

pluvial, fossas e sumidouros sobre calçadas, produtos de lojas em exposição 

no passeio, calçadas sem acessibilidade, rampas inadequadas e mobiliário 

urbano inadequado como pode ser percebido por meio das figuras abaixo:  
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FIGURA 79 - Descontinuidade de Calçadas -2015. 

 

Fonte: SEMUTRAN, 2015. 

 

 

FIGURA 80 - Calçadas irregulares. 

 

Fonte: SEMUTRAN, 2015. 
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FIGURA 81 - Piso inadequado e escorregadio. 

 

Fonte: SEMUTRAN, 2015. 

 

 

FIGURA 82 - Calçada com degraus. 

 

Fonte: SEMUTRAN, 2015. 
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FIGURA 83 - Veículos em cima do passeio. 

 

Fonte: SEMUTRAN, 2015. 

 

 

FIGURA 84 - Interrupção do passeio. 

 

Fonte: SEMUTRAN, 2015. 
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FIGURA 85 - Materiais de Construção em exposição na calçada. 

 

Fonte: SEMUTRAN, 2015. 

 

 

FIGURA 86 - Saída de água pluvial, fossas e sumidouros sobre as calçadas. 

 

Fonte: SEMUTRAN, 2015. 
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FIGURA 87 - Produtos em exposição sob o passeio. 

 

Fonte: SEMUTRAN. 

 

 

FIGURA 88 - Estabelecimentos comerciais sem acessibilidade. 

 

Fonte: SEMUTRAN. 
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FIGURA 89 - Mobiliário Urbano mal localizado. 

 

Fonte: SEMUTRAN. 

 

 

FIGURA 90 - Rampas inadequadas. 

 

Fonte: SEMUTRAN, 2015 
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No que se trata de sinalização, segundo a Prefeitura de Paragominas o 

município é um dos mais bem sinalizados do interior do Estado do Pará. 

Porém, apesar da constante busca pela melhoria da qualidade de vida da 

população por meio da mobilidade urbana, Paragominas ainda é carente no 

que se refere à infraestrutura ao ciclista, pois não existem ciclovias, ciclofaixas 

ou ciclorrotas segundo o SEMUTRAN (Secretaria Municipal de Trânsito e 

Cidadania), é necessário ressaltar que o município tem uma grande demanda 

de ciclistas tanto pessoas que utilizam o veículo para fins esportivos quanto 

pessoas que utilizam o mesmo para deslocamentos no ambiente urbano. 

 

FIGURA 91 - Travessia na faixa de pedestres.  

 

Fonte: SEMUTRAN, 2015. 

 

FIGURA 92 - Via sem ciclovia ou ciclofaixa.  

 

Fonte: SEMUTRAN, 2015. 
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Cabe ressaltar mais uma vez que Paragominas é um município que 

valoriza a bicicleta como meio de transporte e principalmente de esporte e 

lazer, por isto, existem vários grupos de ciclismo no município o que torna 

existente a necessidade de uma infraestrutura voltada para o mesmo nas 

principais ruas e avenidas da cidade para que o ciclista se desloque com 

segurança e conforto. 

 

FIGURA 93 - Ciclistas transitando em área rural. 

 

Fonte: SEMUTRAN, 2020. 

 

FIGURA 94 - Ciclistas transitando em área urbana. 

 

Fonte: SEMUTRAN, 2020. 
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Segundo o SEMUTRAN, o município também dispõe de terminal 

rodoviário intermunicipal, estação urbana e pontos de embarque, bibicletário, 

estacionamentos e aeroporto. 

O terminal rodoviário intermunicipal denominado Terminal Rodoviário 

Terezinha Scaramussa Bergamim é homologado, possui lanchonete, 

sanitários, estacionamento e uma ampla e arejada área de espera, atende 

satisfatoriamente a demanda do município e é servido por seis empresas de 

ônibus e uma cooperativa. Já a estação urbana é pequena e necessita de 

melhorias para atender seus usuários.  

 

FIGURA 95 - Terminal rodoviário Terezinha Scaramussa Bergamim. 

 

Fonte: SEMUTRAN, 2020. 

 

FIGURA 96 - Estação Urbana. 

 

Fonte: SEMUTRAN, 2020. 
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Já os pontos de embarque são problemáticos, segundo o mesmo órgão a 

maioria não possui abrigo e quando possuem são inadequados além de que 

muitos pontos não possuem sequer identificação.  

 

FIGURA 97 - Ponto de embarque padrão. 

 

Fonte: SEMUTRAN, 2020. 
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FIGURA 98 - Ponto de embarque inadequado. 

 

Fonte: SEMUTRAN, 2020. 

 

FIGURA 99 - Ponto de embarque sem identificação. 

 

Fonte: SEMUTRAN, 2020. 
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Os bicicletários também são pontos críticos uma vez que se encontram 

mal localizados e não são suficientes para atender a demanda. 

 

FIGURA 100 - Ausência de bicicletário. 

 

Fonte: SEMUTRAN, 2015. 

 

 

FIGURA 101 -  Bicicletário mal localizado. 

 

Fonte: SEMUTRAN, 2015 
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Em relação aos estacionamentos, também se tem carência segundo o 

SEMUTRAN. Muitas vezes a via é usada para este fim e acaba causando 

transtornos, pois é obstruída. Onde existem vagas, o principal problema é o 

uso das mesmas por um período longo, na área comercial, por exemplo, boa 

parte das vagas é ocupada por comerciantes e seus funcionários.  

 

FIGURA 102 - Carros estacionados nas vias. 

 

Fonte: SEMUTRAN, 2015. 

 

FIGURA 103 - Estacionamentos sem sistema rotativo. 

 

Fonte: SEMUTRAN, 2020. 



 
 

482 
 
 

 

Já em relação ao aeroporto, pode-se dizer que o mesmo é dotado de uma 

pista de pouso e decolagem com 1.450,00 m de comprimento por 30,00 m de 

largura e PCN de 56 F/C/X/T, uma pista de taxiamento com 240,00 m de 

comprimento por 18,00 m de largura e um pátio de aeronaves com 80,00 m de 

comprimento por 120,00 m de largura. Possui um terminal de passageiros com 

área de embarque e desembarque de 350,00 m2 e uma área de 

estacionamento de veículos de 719,46 m2.  

 

FIGURA 104 - Pista de pouso e decolagem. 

 

Fonte: SEMUTRAN, 2020. 

 

 

FIGURA 105 - Pátio de aeronaves. 

 

Fonte: SEMUTRAN, 2020. 
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FIGURA 106 - Terminal de passageiros. 

 

Fonte: SEMUTRAN, 2020. 

 

 

FIGURA 107 - Pista de Taxiamento. 

 

Fonte: SEMUTRAN, 2020. 

 

 

O aeródromo é homologado, sendo atualmente utilizado apenas por voos 

domésticos, não possuindo ainda, voos regionais. A aeronave de projeto foi o 

Boeing 737-300. Está localizado a aproximadamente 3.800 m da cidade e seu 

acesso se dá através da PA-125.  
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FIGURA 108 - Localização aeroporto. 

 

Fonte: Google Maps, 2020. 

 

8.1.1.2 Serviços de Transporte  

 

8.1.1.2.1 Transporte Público Urbano 

 

O transporte público coletivo do Município é realizado pela empresa 

Transportes Caliman LTDA, que possui um sistema de bilhetagem eletrônica e 

o sistema ITS (Intelligent Transportation System) que significa Sistema 

Inteligente para Transportes. Possui também selo de qualidade e conta com 

uma frota de 14 veículos, dos quais 60% são adaptados e atua em três rotas, 

definidas como: Rota Morada do Sol, Rota Nagibão e Rota Promissão. 

Segundo dados da empresa as características de cada rota estão relacionadas 

a seguir: 

 

 Rota Morada do Sol – interliga o Residencial Morada do Sol ao 

Centro; possui 69 paradas, sendo 44 sem identificação, 16 sinalizadas 

com placas e 09 com refugio padrão da Prefeitura Municipal, dos quais 

05 (cinco) são compartilhados com a Rota Nagibão; realiza 08 viagens 

diariamente(ida e volta) num percurso de 16 km cada viagem.  

 Rota Nagibão – interliga o Bairro Nagibão ao Bairro Cidade Nova; 

possui 125 paradas, sendo 33 sem identificação, 49 sinalizadas com 

placas, 36 com refugio padrão da Prefeitura Municipal, dos quais 05 
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são compartilhados com a Rota Promissão, e 07 com 

refugio em madeira; realiza 51 viagens diariamente (ida e volta) num 

percurso de 46 km cada viagem.  

 Rota Promissão – interliga o Bairro promissão ao Condomínio Rural 

(Colônia rural próxima à cidade); possui 114 paradas, sendo 46 sem 

identificação, 47 sinalizadas com placas, 19 com refugio padrão da 

Prefeitura Municipal, dos quais 05 são compartilhados com a Rota 

Nagibão e Morada do Sol, e 02 com refugio em madeira; realiza 16 

viagens diariamente (ida e volta) num percurso de 32 km cada viagem.  

 

FIGURA 109 - Transporte Público Coletivo urbano 

 

Fonte: SEMUTRAN, 2020. 

 

 

8.1.1.2.2 Transporte Público Coletivo Intermunicipal 

 

O transporte público coletivo intermunicipal é realizado pelas empresas 

TRANSBRASILIANA - TRANSPORTES E TURISMO LTDA, TRANSPORTES 

CALIMAN LTDA, BOA ESPERANÇA, VIACAO NOSSA SENHORA 

APARECIDA LTDA, ITAPEMIRIM, EXPRESSO MODELO e a COOPERATIVA 

DOS CONCESSIONÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO E ALTERNATIVO 

DE VANS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, com os seguintes intinerários:  
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 TRANSBRASILIANA - TRANSPORTES E TURISMO LTDA (ônibus 

em trânsito): Belém – Marabá; Belém – Conceição do Araguaia; Belém 

– Rio de Janeiro; Belém – São Paulo e Belém – Brasília.  

 TRANSPORTES CALIMAN LTDA: Paragominas – Tomé-Açú e 

Paragominas – Tailândia.  

 BOA ESPERANÇA: Paragominas – Belém e Paragominas – Dom 

Elizeu. VIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA: Paragominas 

– Imperatriz. ITAPEMIRIM (ônibus em trânsito): Belém – São Paulo e 

Belém - Rio de Janeiro.  

 EXPRESSO MODELO (ônibus em trânsito): Castanhal – Piriá (Colônia 

de Paragominas).  

 

 

8.1.1.2.3 Transporte Público Individual 

 

No que diz respeito ao transporte público individual, o Município conta 

com os serviços de taxi e moto-taxi. 

Os taxistas fazem parte de um Sindicato (Sindicato dos Condutores 

Autônomos de Veículos Rodoviários de Paragominas), são 117 cadastrados, 

distribuídos em 09 pontos: São Cristóvão, Terminal Rodoviário, Hospital 

Municipal, Hospital São Paulo, Mercado Municipal, R.A.SAT, Praça do Ginásio 

de Esportes, Praça Maria Luciena Lima de Melo, Praça Marieta Hiolanda 

Galvão e KM 12 (PA 256). 

Os moto-taxistas fazem parte de um Sindicato (Sindicato dos Condutores 

Motocicletas e Moto- taxistas de Paragominas), são 193 cadastrados, 

distribuídos em 06 pontos: Praça Célio Miranda, Terminal Rodoviário, Hospital 

Municipal, Caixa Econômica Federal, Mercado Municipal, e KM 12 (PA 256).  
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8.1.1.3 Normas municipais e órgãos de fiscalização municipal 

  

A Lei nº597/2006 que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

do Município de Paragominas, no que dispõe sobre Limpeza Urbana, 

Educação, Meio Ambiente, Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 

Ambiental e principalmente no que dispõe sobre a Mobilidade Urbana, identifica 

as secretarias a seguir, como responsáveis pela fiscalização e manutenção: 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA  

Competências pertinentes: Iluminação pública, Manutenção de vias 

públicas e Mobilidade Urbana/ Trânsito e Sistemas de Transporte. 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO – SEMUR 

Competências pertinentes: Limpeza Urbana e Arborização Pública. 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA 

Competências pertinentes: Meio ambiente. 

 

8.1.2 Sistema Rodoviário 

 

A análise do sistema rodoviário básico do Município está intimamente 

ligada às condições gerais do sistema rodoviário da região de integração do 

Rio Capim, a qual se dá por meio da PA-256 e da PA-125. Estas rodovias 

constituem também os únicos acessos terrestres ao Município de Paragominas 

adentrando a Sede municipal.  

No espaço geográfico municipal de Paragominas a rede básica tem com 

principais eixos rodoviários o conjunto formado pela Rua Equador, Av. Vinicius 

de Moraes, Avenida do Contorno, Av. Deputado Fausto Fernandes, Eixo WL, 

Eixo W 1, Av. Samuel Câmara, Av. Magalhães de Almeida, Av. Barão de 

Araruna, Av. Agenor Alves, Av. Antério Bonifácio Gomes, Rodovia dos 

Pioneiros, Rodovia Clodomiro Bicalho, Av. Nossa Senhora de Nazaré, Rua 

Bacabal, Rua Recife, Rua Florianópolis, Av. Portugal, Rua Hermes da Fonseca, 

Av. Monte Líbano, Av. Cícero Ávila, Av. João Batista, PA-256 (Av. Presidente 

Vargas) e PA-125 (Av. Tamandaré).  
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FIGURA 110 - Sistema Rodoviário Urbano de Paragominas (EM 

ANEXO). 

  

Fonte: SEMUTRAN, 2019. 
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8.2 SANEAMENTO BÁSICO 

 

Termo amplo, que como objetivo principal visa à promoção da saúda da 

população. Segundo a Lei 11.445/07, saneamento básico é o conjunto de 

serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água 

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

além de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. De acordo com esta 

lei, cabe a prefeitura a elaboração do seu plano municipal de saneamento 

básico.  

O instituto Trata Brasil (2018) apontava que: 

 Cada R$ 1,00 investido em saneamento gera economia de R$ 4,00 na 

saúde; 

 Em 2013, o país teve mais de 14.982 milhões de casos de 

afastamento por diarreia ou vômito no país; 

 As pessoas afastadas por doenças gastrointestinais ficaram longe de 

suas atividades por 3,32 dias em 2013; 

 Em 2013 foram registrados 2.193 óbitos em razão das infecções 

gastrointestinais – 59% das mortes foram em pessoas com mais de 70 

anos de idade; 

 O valor presente da economia total com a melhoria das condições de 

saúde da população brasileira entre 2004 e 2016 foi de R$ 1,737 

bilhão, que resultou num ganho anual de R$ 134 milhões; 

 Entre 2016 e 2036, estima-se que o valor presente da economia total 

com a melhoria das condições de saúde da população brasileira seja 

de R$ 5,949 bilhões. 

 

Em 2013 a Prefeitura de Paragominas concluiu seu Plano Municipal de 

Saneamento Básico - PMSB, caracterizado como um instrumento de 

planejamento criado pela Lei Federal n°11.445/2007, que estabelece a 

obrigatoriedade das prefeituras municipais para sua elaboração como requisito 

para a obtenção de recursos federais destinados ao desenvolvimento de 

projetos de saneamento. 
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Vale ressaltar que a construção do Plano contou com a participação de 

técnicos da Agência de Saneamento de Paragominas – SANEPAR, Secretaria 

Municipal do Verde e do Meio Ambiente- SEMMA, Secretaria Municipal de 

Infraestrutura – SEMINFRA e Secretaria Municipal de Urbanismo, que 

forneceram dados a respeito das ações desenvolvidas no município e dos 

projetos que serão realizados futuramente. 

Entretanto, antes da aprovação do Plano, se fez necessário a existência 

da Política Municipal de Saneamento, que também foi elaborada. A Lei nº 870 

de 2014 dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico do Município 

de Paragominas, cria o Fundo e o Conselho Municipal de Saneamento Básico 

e dá outras providências. Em outras palavras, a aprovação desta Política 

estabeleceu a validação do Plano, tornando-o um instrumento estratégico de 

planejamento alicerçado pela gestão participativa, caracterizando-se como um 

indicador de desenvolvimento relacionado à saúde pública de Paragominas. 

Contudo, em 2020 o novo Marco Legal do Saneamento Básico foi 

aprovado, tendo como principal objetivo da legislação, universalizar e qualificar 

a prestação dos serviços no setor. A meta do Governo Federal é de alcançar a 

universalização até 2033, garantindo que 99% da população brasileira tenha 

acesso à água potável e 90% ao tratamento e a coleta de esgoto. Neste 

contexto, Paragominas terá que se adequar, e portanto, revisar seu plano 

municipal, bem como atualizar as legislações e adequá-las a realidade atual 

municipal. 

Importante que se registre neste que essa é uma conquista histórica que 

torna possível que todo brasileiro, bem como o cidadão de Paragominas tenha 

acesso à água potável e ao esgoto tratado. A lei padroniza regras e dar 

segurança jurídica, algo que investidores do mundo todo aguardavam. Grandes 

investimentos em torno de R$ 500 bilhões a R$ 700 bilhões em 10 anos, no 

qual Paragominas precisa estar adequada e receptiva, no sentido de somar de 

esforços públicos e privados. 
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A expectativa é que a universalização dos serviços de água e esgoto 

reduza os custos anuais com saúde, com a prevenção de doenças causadas 

pela falta do serviço. Ressalta-se ainda o avanço ambiental que representa 

para a agenda ambiental urbana do município, principalmente no que se refere 

à questão da gestão dos resíduos sólidos e o controle e/ou encerramento dos 

lixões. 

 

 

8.2.1 Abastecimento de água 

 

No que tange o abastecimento de água no município de Paragominas, o 

mesmo tem a concessão dos serviços sob a responsabilidade da SANEPAR 

(Agência de Saneamento de Paragominas) desde 2009, intitulada pelo Decreto 

682/2008. Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico de Paragominas-

PA elaborado pela Prefeitura Municipal, a Agência permanece até os dias 

atuais à frente do setor de saneamento do município, atuando no fornecimento 

de água e na tarifação dos volumes disponibilizados, efetuando cortes e o 

combate às perdas com a instalação dos micromedidores nas residências. 

Ainda segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico de 

Paragominas, o sistema de abastecimento de água do município teve um 

grande avanço com a construção da ETA (Estação de Tratamento de Água), 

melhorando a quantidade e a qualidade da água distribuída para a população. 

O mesmo é constituído por captação de água através da forma superficial e 

tratamento da água do rio Uraim, possuindo uma capacidade de atendimento 

de 90.000 pessoas, contudo, hoje a SANEPAR atende apenas 47% da 

população urbana com água tratada, ficando 15% do restante abastecida por 

poços artesianos administrados pela agência e os 37% restantes utilizam 

outras formas de abastecimento de água como poços “boca-larga” ou poço 

amazonas. 
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Segundo o SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) 

2012, o município de Paragominas possui 14.058 ligações de abastecimento 

de água, sendo 13.920 ativas. Cerca de 50% das ligações ativas são 

micromedidas, e a população atendida pelo abastecimento de água fornecido 

pela SANEPAR chega a 61.033 habitantes. 

 

GRÁFICO 14 - Número de Domicílios abastecidos por captação subterrânea e 

pela ETA. 2013. 

 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas – Plano Municipal de Saneamento Básico, 

2014. 
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QUADRO 62 - Evolução do Sistema de Abastecimento de Água em 

Paragominas. 

Evolução do Sistema de Abastecimento 

Anos 2009 2010 2011 2012 

População atendida com o abastecimento 
de água  

49.940 58.828 60.574 61.033 

Quantidade de ligações ativas 
9.807 10.575 12.250 13.920 

Extensão da rede de abastecimento de 
água (km) 

96 114 136 158 

Volume de água produzido (1000m³/Ano) 
5.966 8.640 8.645 6.923 

Volume de água tratada em ETA 
(1000m³/Ano) 

1.560 5.400 5.400 4.680 

Volume de água consumido (1000m³/Ano) 
4.966 5.120 5.730 2.686,53 

Volume de água faturado (1000m³/Ano)  
4.520 5.120 5.730 2.686,53 

População urbana atendida por 
abastecimento de água 

46.010 52.113 54.828 55.287 

População urbana residente 
74.688 76.511 77.795 79.035 

População total residente 97.350 97.819 99.460 101.046 

Índice de hidrometração (percentual) 
19,34 29,34 38,27 47,70 

Índice de perdas faturamento (percentual) 
24,23 40,74 33,70 61,20 

Índice de atendimento urbano de água 
(percentual) 

61,60 68,10 70,47 69,95 

Fonte: SNIS 2012. 
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FIGURA 111 – Sistema de abastecimento por poços, ETA e não abastecida 

pela SANEPAR. 

 

Fonte: Plano de Saneamento – 2014. 
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8.2.1.1 Captação Superficial - Estação de Tratamento de Água – ETA Uraim. 

 

Segundo o PMSB de Paragominas, a estação de tratamento de água 

(ETA) segue o esquema clássico de tratamento com fases de captação, 

floculação, decantação, filtração e cloração, sendo do tipo completa, com uma 

produção diária de 15.000m³. Em 2013, a estação abastecia cerca de 47% da 

população do município, que já ultrapassava 100.000 habitantes, por esta 

questão, houve a necessidade de duplicar a capacidade de captação e 

tratamento de água na ETA. 

  O Rio Uraim é o principal curso d’água local cuja característica de 

qualidade da água permitiu a captação, tratamento e posterior distribuição para 

o abastecimento da população local. Com uma área de 4.9 Km² a bacia 

hidrográfica do Rio Uraim ocupa 21,75% da área total do município de 

Paragominas e possui vinte e sete rios que deságuam em seu leito e 

contribuem para formação da vazão média anual de 268.423,35 m³/h. 

De sua nascente até a sua foz, ele possui 202 km de extensão pelo leito 

do rio e 131,5 km de extensão em linha reta. (SEMMA, 2005). O Rio Uraim 

banha a sede do município à noroeste e é caracterizado como de quinta ordem 

na hierarquia fluvial pelo fato de ser tributário pela esquerda da malha 

hidrográfica do Rio Gurupi. 

Uma grande porção da malha urbana de Paragominas é cortada pelo Rio 

Uraim, assim a população tem uma relação de maior proximidade e 

necessidade de uso desse recurso para os mais variados fins. Neste caso, é de 

extrema importância a realização de um monitoramento, com a finalidade de 

evitar a deposição de resíduos domésticos e/ou o lançamento de efluentes 

industriais sem tratamento às suas margens. 

Nos pontos onde as características originais foram pouco afetadas, 

encontram-se representantes da mata ciliar original tais como: buritizeiros, 

faveiras, açaizeiros, aningas e outros. Nas áreas onde as características 

originais foram moderadamente alteradas, a vegetação apresenta-se pouco 

espessa, porém com alguns resquícios de seus representantes naturais  
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(faveiras, açaizeiros), ainda portando entre 05 e 15 metros de altura. Nessas 

áreas já é evidente a introdução de inúmeras espécies exógenas. 

Resumidamente, o Rio Uraim é essencial para o desenvolvimento dos 

serviços de saneamento realizados no município, uma vez que viabiliza a 

captação da água para o abastecimento público, assim como o lançamento dos 

efluentes domésticos tratados nas estações. Desse modo, as ações 

preventivas e os cuidados com este corpo hídrico representam, além de uma 

atitude sustentável e consciente com o meio ambiente, um ato fundamental 

para o desenvolvimento da sociedade de Paragominas, com qualidade de vida 

e bem- estar. 

 

FIGURA 112 – Localização da Bacia do Uraim. 

 

Fonte: SANEPAR, 2014. 
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Já a ETA está localizada no bairro Jaderlândia, em área próxima a um 

campo de futebol distando aproximadamente 1,2 km do ponto de captação no 

rio Uraim. A ETA foi projetada para ser implantada em duas etapas. A primeira 

já está em pleno funcionamento desde 2009, com capacidade nominal de 180 

l/s, com a implantação da segunda etapa esta capacidade aumentará para 360 

l/s, a segunda etapa também prevê a implantação de um módulo de 

tratamento. 

FIGURA 113 – Estação de Tratamento de Água em Paragominas. 

 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 

Ainda segundo o PMSB de Paragominas, com água tratada a ETA 

abastece 15 bairros e o Sistema Bela Vista, atendendo assim, cerca de 9.762 

imóveis, sendo 7.573 hidrometradas e 2.189 não hidrometradas, como mostra 

o quadro a seguir. 
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QUADRO 63 - Bairros abastecidos pela ETA. 2013. 

 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 

  

O sistema ETA possui ainda um poço de captação subterrânea que 

auxilia no abastecimento da população, o poço Paraíso, localizado no bairro 

Paraíso, sob as coordenadas 3°0’38,562’’ S e 47°21’9,235’’W, que possui uma 

bomba de 22,5 cv a 48 metros de profundidade com uma vazão de 72m³/h.  

Na área da ETA já está implantada a estrutura necessária para o 

funcionamento dos dois módulos de tratamento, sendo a estrutura de entrada 

na ETA com calha Parshall, casa de química, casa de cloração, sistema de 

drenagem, laboratório e centro de controle operacional, centro de reservação, 

tanque de contato, estação elevatória de água tratada (EEAT-ETA) e o 

reservatório elevado de 300m³. 

De acordo com dados da SANEPAR, o tratamento é basicamente 

realizado através da seguinte forma: 

 Coagulação com adição de cal hidratada na calha Parshall; 

 Floculação, realizado em duas unidades mecanizadas; 

Bairros
Ligações 

Ativas

Ligações 

Inativas
Hidrometradas

Não 

Hidrometradas

Centro 615 329 547 68

Cidade Nova 1511 509 1264 247

Guanabara 6 0 3 3

Guilherme 

Gabriel
74 9 72 2

Jaderlândia 2085 621 2019 66

Nova Conquista 218 140 210 8

Novo Camboatã 237 10 13 224

Novo Paraíso 279 61 11 268

Sidilândia I 153 47 0 153

Sidilândia II 107 23 0 107

Sidney Rosa 120 23 0 120

Uraim I 57 24 54 3

Uraim II 250 109 225 25

Área Industrial 5 1 3 2

Sistema Bela 

Vista
4045 1762 3152 893

Total 9762 3668 7573 2189
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 Decantação em duas unidades; 

 Filtração em quatro unidades do tipo rápido; 

 Desinfecção (cloro, cal hidratada). 

 

 As instalações podem ser observadas nas figuras a seguir, retiradas do 

site da Prefeitura Municipal de Paragominas. 

 

FIGURA 114 - Floculador. 

 

Fonte: SANEPAR. 

 

FIGURA 115 - Decantador. 

 

Fonte: SANEPAR. 
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FIGURA 116 - Filtro. 

 

Fonte: SANEPAR. 

 

FIGURA 117 - Clorador. 

 

Fonte: SANEPAR. 

 

8.2.1.1.1 Sistema Bela Vista  

 

O Sistema Bela Vista correspondente ao setor 28, é abastecido pela ETA 

e por um sistema subterrâneo. Este possui um motor bomba de 22,5 cv com 

uma profundidade de 60 metros tendo uma vazão de 72 m³/h.  
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O Sistema Bela Vista está localizado na divisa dos bairros Bela Vista e 

Laercio Cabeline, tendo como referência as seguintes coordenadas geográficas 

3°0’ 48,557’’ S e 47° 21’ 22,677’’ W e abastece 10 bairros que estão dispostos 

no quadro a seguir. 

 

QUADRO 64 – Bairros abastecidos pelo Sistema Bela Vista - 2013. 

 

Fonte: SANEPAR. 

 

8.2.1.2 Captação Subterrânea 

 

A água subterrânea, em grande parte sempre foi utilizada pela 

humanidade que se desenvolveu em regiões carentes de recursos hídricos 

superficiais. A evolução dos métodos de captação e preservação desses 

recursos tem acompanhado a própria evolução da humanidade, expandindo-se 

devido ao aumento das necessidades humanas pela expansão do mercado de 

consumo associado ao crescimento populacional e ao melhoramento das   

 

Bairro Residências Hidrometrados
Não 

Hidrometrados
Jardim Atlântico 950 907 43

Jardim Bela 

Vista
798 783 15

Laércio Cabeline 

I
968 948 20

Laércio Cabeline 

II
303 33 270

Aragão 182 6 176

Vila Rica 280 276 4

Residencial José 

Alberto
177 0 177

Residencial Allan 

Kardec
26 0 26

Vila Ouro Preto 157 2 155

Cond. Maria de 

Lourdes
204 197 7

Total 4045 3152 893
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técnicas de construção de poços e dos métodos de bombeamento (PMSB-

PARAGOMINAS, 2014). 

A água subterrânea é intensamente explorada no Brasil, atendendo mais 

da metade da demanda representada pelo abastecimento público. Um dos 

fatores que vem ocasionando exploração demasiada é a razão de ela estar 

mais bem protegida contra os riscos de poluição, por conseguinte apresentar 

melhor qualidade. Por isso, estas águas vêm sendo utilizadas para diversos 

fins, tais como abastecimento humano, irrigação, indústria e lazer. 

No Brasil, fatores importantes desencadeadores do aumento do uso das 

águas subterrâneas foram à crescente oferta de energia elétrica e a poluição 

das fontes hídricas de superfície (ANA, 2005). As águas subterrâneas 

representam a maior reserva de água doce do planeta e os cuidados com sua 

disponibilidade, acesso e qualidade devem assumir papel de destaque e 

relevância que lhes são inerentes, buscando-se sempre a superação dos 

entraves jurídicos e a solução dos problemas sociais encontrados (PMSB-

PARAGOMINAS, 2014). 

 

8.2.1.2 - Sistemas subterrâneos independentes. 

 

Além da água fornecida à população pela estação de tratamento de água 

Uraim, Paragominas conta ainda com sistemas subterrâneos independentes 

que abastecem diretamente diversos outros bairros da cidade, como 

demonstrado a seguir. 

 

8.2.1.2.1 Sistema Flamboyant – Setor 15 

 

Segundo o PMSB-PARAGOMINAS (2014), o sistema Flamboyant é 

composto por dois poços que abastecem um reservatório com capacidade para 

dois milhões de litros. O poço A que possui uma bomba de 30 cv, a uma 

profundidade de 84 metros com vazão 96 m³/h está localizado no bairro 

Flamboyant com as seguintes coordenadas geográficas, 2° 58’ 38,135’’ S e 47° 

20’ 8,025’’ W. O poço B é constituído por uma bombade 27,5 cv a 84 metros de 



 
 

503 
 
 

 

profundidade e com vazão de 84 m³/h. Este sistema abastece os bairros no 

quadro a seguir. 

 

QUADRO 65 - Bairros abastecidos pelo sistema flamboyant. 2013. 

 

Fonte: SANEPAR. 

 

8.2.1.2.2 Sistema Morada do Sol 

 

Segundo o PMSB-PARAGOMINAS (2014), o sistema Morada do Sol é 

constituído por um poço que abastece um reservatório com capacidade de 100 

mil litros. Está localizado no bairro Morada do Sol a 2° 58’ 53,957’’ S e 47° 20’ 

12,984’’ W. O conjunto bomba do poço é composto por uma bomba de 30 cv à 

60 metros de profundidade, com uma vazão de 96 m³/h. 

 

QUADRO 66 - Bairro abastecido pelo Sistema Morada do Sol. 

 

Fonte: SANEPAR. 

 

 

 

Bairros
Ligações 

Ativas

Ligações 

Inativas
Hidrometradas

Não 

Hidrometradas

Olga Moreira 152 34 147 5

Promissão I 0 1 0 0

Promissão II 389 170 373 16

Promissão III 203 67 196 7

Parque IV 17 0 1 16

Jardim América 76 0 76 0

Helena Coutinho 296 19 10 286

Village 

Flamboyant
286 6 5 281

Total 1419 297 808 611

Bairros
Ligações 

Ativas

Ligações 

Inativas
Hidrometradas

Não 

Hidrometradas

Morada do Sol 956 8 1 955

Total 956 8 1 955
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8.2.1.2 Sistema Morada dos Ventos 

 

Segundo o PMSB-PARAGOMINAS (2014), o sistema Morada dos Ventos 

é composto por um poço que abastece um reservatório com capacidade de 132 

mil litros. Localiza-se no próprio bairro, correspondendo às coordenadas 2° 58’ 

55,915’’ S e 47° 20’ 4,489’’ W. 

 

QUADRO 67 - Bairros abastecidos pelo sistema Morada dos Ventos - 2013. 

 

Fonte: SANEPAR. 

 

8.2.1.2.4 Sistema Buriti 

 

O sistema Buriti é composto por um poço com capacidade para 400 mil 

litros. O sistema foi construído para atender o Bairro Cidade Jardim. As 

coordenadas 2° 58’ 26,649’’ S e 47° 20’ 52,866’’ W são referentes a localização 

do sistema (PMSB-PARAGOMINAS (2014). 

Os sistemas de captação de água subterrânea existentes na área central 

do município estão representados no mapa ilustrado no PMSB-

PARAGOMINAS (2014), seguido da descrição dos sistemas Nagibão, Pandolf 

e Andradina que funcionam sob operação da própria comunidade. 

 

8.2.1.2.5 Sistema Nagibão. 

 

O sistema Nagibão é composto por três poços artesianos sem tratamento, 

que abastecem diretamente a rede. Esta se encontra mal dimensionada, sem 

setorização ou implantada com materiais inadequados para distribuição de 

água. O conjunto bomba do poço A possui uma bomba de 35 cv e localiza-se a 

uma profundidade de 66 metros e nível estático de 45 m, com uma vazão de 

120 m³/h. O poço B é composto por uma bomba de de 32,5 cv à 66 metros de  

Bairros
Ligações 

Ativas

Ligações 

Inativas
Hidrometradas

Não 

Hidrometradas

Morada dos 

Ventos 
0 1100 1100 0

Total 0 1100 1100 0
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profundidade com uma vazão de 108 m³/h. O poço C possui um conjunto 

bomba de 15 cv à 60 metros de profundidade com uma vazão de 48 m³/h. Este 

sistema abastece os três bairros dispostos no quadro abaixo. 

 

QUADRO 68 - Bairros atendidos pelo sistema Nagibão. 2013. 

Bairros 
Ligações 

Ativas 

Ligações 

Inativas 
Hidrometradas 

Não 

Hidrometradas 

Nagibão I 715 252 1 714 

Nagibão II 462 242 0 462 

Nagibão III 153 103 0 153 

Total 1330 597 1 1329 

Fonte: SANEPAR. 

 

Segundo a SANEPAR, os poços apresentam constantes problemas e 

devem ser desativados por apresentarem sinais de ineficiência relacionadas a 

perdas. A consequência disso é o alto desperdício, o abastecimento é precário, 

insuficiente e insalubre por não atender os padrões de potabilidade exigidos 

por lei. 

 

8.2.1.2.6 Sistema Andradina. 

 

O sistema Andradina é composto por um poço que abastece diretamente 

a rede, no entanto esse sistema não é administrado pela SANEPAR, sendo 

desse modo, administrado pela própria comunidade local. 

 

8.2.1.2.7 Sistema Pandolf 

 

O bairro Pandolf está localizado numa área distante da sede municipal. 

Seu sistema é composto por um poço que abastece diretamente a rede, no 

entanto esse sistema não é administrado pela SANEPAR, sendo desse modo, 

também administrado pela própria comunidade local. 
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8.2.2 Sistema de Distribuição de Água 

 

Segundo o Plano de Saneamento Básico de Paragominas, chama-se de 

sistema de distribuição o conjunto formado pelos reservatórios e rede de 

distribuição, sub-adutoras e elevatórias que recebem água de reservatórios de 

distribuição. 

O sistema de distribuição foi dividido em setores isolados que possuem 

uma estação de medição e controle, permitindo o monitoramento das principais 

grandezas hidráulicas: vazão e pressão. Os setores apresentam entre 500 e 

5.000 ligações domiciliares em grande parte providas de hidrômetros instalados 

em conformidade com os padrões estabelecidos pela ABNT.  

 

8.2.2.1 Rede de Distribuição 

 

A rede de distribuição é a estrutura do sistema mais integrada à realidade 

urbana, e a mais dispendiosa. É constituída de um conjunto de tubulações e 

órgãos acessórios, interligadas instaladas ao longo das vias públicas ou nos 

passeios, junto aos edifícios, conduzindo a água aos pontos de consumo, de 

forma contínua, em quantidade, qualidade e pressão adequadas. 

Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), 

Paragominas contava em 2013 com uma rede de distribuição de água de 158 

km, composta por tubulações em diversos diâmetros, atendendo 

aproximadamente 14.000 ligações que estavam distribuídas em 41 bairros da 

cidade. Apenas cinco bairros da cidade não possuem rede de distribuição 

administrada pela SANEPAR: Promissão I, Angelim, Uraim I, JK e Nova 

Esperança. 

Segundo o Plano de Saneamento de Paragominas, anualmente a 

Agência de Saneamento de Paragominas implanta cerca de 20 km de novas 

redes em áreas que antes não eram efetivamente atendidas pela autarquia 

municipal e em substituição a redes antigas que se encontram fora dos 

padrões técnicos. 
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A rede de distribuição está dividida em 31 setores, são eles:  

 

- Setor 01, 02, 03 e 04 - São responsáveis por abastecer o bairro 

Jaderlândia e parte do bairro Nova Conquista; 

- Setor 05 – Responsável por abastecer o bairro Nova Conquista; 

- Setor 06 – Residencial Cidade Jardim; 

- Setor 07 – Bairro Angelim; 

- Setor 08 – Bairro Juscelino Kubitschek; 

- Setor 09 e 10 – Bairro Promissão I; 

- Setor 11, 12, 13 e 14 – Responsáveis por abastecer o bairro Promissão III; 

- Setor 15 – Bairro Olga Moreira; 

- Setor 16 e 17 – Bairro Promissão II; 

- Setor 19, 20 e 21 – Responsáveis por abastecer toda a região central da 

cidade e o bairro Uraim I; 

- Setor 22 – Bairro Parque Verde IV; 

- Setor 23 e 24 – Responsável por abastecer parte do bairro Cidade Nova; 

- Setor 25 – Bairro Flamboyant e Helena Coutinho; 

- Setor 26 – Jardim Camboatã I e II; 

- Setor 27 – Cidade Nova; 

- Setor 28 - Responsável por abastecer os bairros Vila Rica, Bela Vista, 

Laércio Cabeline, Aragão, Jardim Atlântico, Paraíso e parte do Jardim 

Camboatã II; 

 - Setor 29 - Responsável pelos bairros Nova Esperanã e Jardim América; e  

- Setor 31 – Bairro Uraim. 
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FIGURA 118 – Sistema de abastecimento por poços, ETA e não abastecida 
pela SANEPAR. 

 

Fonte: Plano de Saneamento, 2014. 
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8.2.3 DRENAGEM URBANA  

 

Segundo ALMEIDA & COSTA (2014) e MANUAL DE DRENAGEM 

URBANA, (2005), “No Brasil a maioria das cidades sofrem com problemas de 

alagamentos, inundação, cheia, decorrente de uma série de fatores, dentre 

eles: o crescimento urbano das cidades brasileiras e o uso desordenado das 

áreas de escoamento natural tem provocado impactos significativos à 

população e ao meio ambiente”. (apud Soares et al., 2017). 

O aumento da urbanização agrega impactos diretos sobre o uso e 

cobertura do solo, sobretudo através de alterações locais na proporção entre 

componentes do ciclo hidrológico, principalmente sobre evapotranspiração, 

infiltração e escoamento superficial. O crescimento urbano desordenado 

potencializa estes impactos (Nascimento et al., 2018). 

Um fator que colabora de maneira negativa para o desenvolvimento 

harmônico da cidade é o processo de ocupação espontânea. Essa ocupação 

segundo Silva (2009) é provida por iniciativa da população, por intermédio das 

invasões de terrenos públicos e áreas de preservação permanente. 

Sendo espontâneas, essas áreas de ocupação, geralmente carecem de 

infraestrutura, principalmente no que se refere ao saneamento básico e 

urbanização. Nesse sentido o sistema de drenagem urbana compõe um pilar 

importante de sustentação da infraestrutura das cidades, por atuarem 

diminuindo a exposição da população a riscos, através da diminuição dos 

prejuízos causados por alagamentos e inundações. 

Tucci et al. (2001), define o sistema de drenagem urbana como um 

conjunto de infraestrutura existente em uma idade para realizar a coleta, o 

transporte e o lançamento final das águas superficiais. 

Almeida e Costa (2014) traçam a relação existente sobre drenagem e 

saúde, em decorrência da exposição da população aos riscos de doenças, 

principalmente as de veiculação hídrica, em áreas suscetíveis ao risco de 

alagamentos, tornando mais evidente o cuidado que se deve ter na 

manutenção e a necessidade da sua expansão as áreas onde ela é precária ou 

inexistente. 
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Um agravante é o descarte de resíduos sólidos de maneira inadequada, 

ação que tem grande probabilidade de comprometer o sistema de drenagem, 

causando obstrução, comprometendo o sistema como um todo e agravando os 

males relacionados ao acumulo de água na superfície das vias, seja ele 

epidemiológico ou estrutural. 

Esse problema de acumulo de água nas vias fica claro, segundo as 

palavras de Canholi (2014), a urbanização acelerada e o uso inadequado do 

solo podem provocar a redução da capacidade de armazenamento natural dos 

deflúvios e estes, por sua vez, demandarão outros lugares para ocupar. 

Baptista et al. (2011), complementa dizendo que, o intenso crescimento 

populacional desordenado nos aglomerados urbanos ressalta e agrava os 

problemas hídricos, os quais estejam relacionados à infraestrutura obsoleta e 

insuficiente presente nas cidades. 

Em uma região urbana, normalmente, a macrodrenagem corresponde à 

rede de drenagem natural pré-existente, pelos talvegues, nos terrenos antes da 

ocupação, englobando os canais naturais, como riachos e rios.  

Quando voltamos o olhar critico e analítico para o município de 

Paragominas é válido ressaltar que vários problemas referenciados pelos 

autores acima, ocorrem no município. Sendo que um dos principais, tem bomo 

base a necessidade de estudos de macro e microdrenagem em nível de plano 

diretor setorial (plano de saneamento), o que evidencia a necessidade de sua 

revisão com o objetivo de nortear o desenvolvimento de um eficaz sistema de 

drenagem urbana bem como as medidas de controle.  

Cabe ressaltar que, por não possuir estudos relativos às questões 

acima, o presente diagnóstico não tem a pretensão de se levantar toda a 

infraestrutura de drenagem, seja natural ou estruturada, no entanto, este 

diagnóstico busca evidenciar as características geofísicas que influenciam na 

drenagem das águas pluviais do município e as principais deficiências do 

sistema de drenagem do sistema de drenagem e suas interações com os 

outros componentes do saneamento. É válido ressaltar também que todas as 

informações dispostas neste capítulo foram disponibilizadas pela SANEPAR, 

por meio do Plano Municipal de Saneamento Básico de Paragominas. 
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De modo geral, a drenagem urbana de um município é constituída pelo 

sistema de microdrenagem, formado por bocas de lobo, leito das ruas, sarjetas, 

coletores e outros, e pelo sistema de macrodrenagem. A Macrodrenagem é 

responsável pelo escoamento final das águas, pode ser formada por canais 

naturais ou artificiais, galerias de grandes dimensões e estruturas auxiliares 

(DNOS, 1995). 

A malha urbana de Paragominas possui aproximadamente 290 km de 

extensão. Destes, 166 km são de ruas pavimentadas em 2014 e, a Secretaria 

de Obras de Paragominas estimava a pavimentação de mais 110 km nos anos 

decorrentes, caracterizando a drenagem superficial do município, como 

ilustrado no gráfico abaixo. 

 

GRÁFICO 15 - Drenagem Superficial em Paragominas – 2014. 

 

Fonte: SEMINFRA. 

  

Além disso, o município possuía neste período cerca de 13km de ruas 

blocretadas e aproximadamente 220 km de meio fio e sarjeta. 

 

 

 

 

 

 

57% 

43% 

Drenagem Superficial 

Pavimentadas

Não
Pavimentadas
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GRÁFICO 16 - Drenagem Subterrânea em Paragominas - 2014. 

 

Fonte: SEMINFRA. 

 

 Bacias de Drenagem  

 

As bacias hidrográficas ou de drenagem são áreas onde as precipitações 

e demais sedimentos são drenados para um ponto de saída, desaguando em 

um rio principal juntamente com seus afluentes. De modo que, a delimitação da 

bacia, obtida por caracterização planimétrica leva em consideração dois 

aspectos principais: rede hidrográfica e relevo, considerando que as águas de 

escoamento presentes em áreas de desníveis dos terrenos são orientadas 

sempre das maiores para as menores cotas topográficas. 

Em Paragominas, o Rio Uraim e seus afluentes atuam como corpos 

receptores das águas pluviais. O recebimento das vazões de precipitações é 

realizado por 10 bacias de contribuição, podendo ser identificados pontos em 

que a grande extensão da microbacia de contribuição intensifica o escoamento 

e proporciona locais com elevado risco de alagamentos. 

As ações de microdrenagem no município são caracterizadas pela 

presença de mecanismos básicos, como estruturas que permitem a captação 

de água buscando evitar ou minimizara ocorrência de alagamentos e outros 

problemas. 

 

Drenagem Subterrânea 

Sem drenagem

Com drenagem
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Segundo a Secretaria de Infraestrutura de Paragominas, 87% das ruas 

pavimentadas não tem rede de drenagem subterrânea ou possuem redes 

mortas e/ou obstruídas. 

O sistema de drenagem é motivo de preocupação em várias cidades e 

Paragominas não foge a essa realidade, num contexto em que se torna difícil 

elaborar planos que contemplem a população em geral diante da presença de 

uma série de fatores limitantes. Estes problemas são desencadeados 

principalmente pela forma como a cidade se desenvolveu: falta de 

planejamento, de controle do uso do solo, ocupação de áreas de risco de 

alagamento e sistemas de drenagem inadequados. O processo de urbanização 

colabora com a impermeabilização de uma gama de áreas, o que reflete no 

agravamento de fatores relacionados ao escoamento das águas pluviais. 

O crescimento urbano sem planejamento causou uma série de impactos, 

que podem ser resumidos em quatro aspectos principais:  

 Aumento da frequência e do nível de inundações devido ao aumento 

do escoamento superficial ocasionado pela excessiva 

impermeabilização do solo;  

 Redução da evapotranspiração, do escoamento subterrâneo e do nível 

freático. Estes tem origem na diminuição do tempo de retenção das 

águas pluviais na superfície e da infiltração no solo, fatores que 

também são ocasionados pela impermeabilização do solo;  

 Deterioração dos corpos d’água, causados principalmente no início das 

chuvas pelo escoamento das águas pluviais que carreiam materiais 

sólidos e “lavam” as superfícies urbanas;  

 Obstruções dos sistemas de drenagem causadas pela produção de 

material sólido. 

 

Especificamente em Paragominas existem áreas de igarapés ocupados e 

vias em que a drenagem superficial não é suficiente, já que não existe um 

sistema de microdrenagem abrangente em toda a cidade ou onde se observa o 

mal dimensionamento das estruturas de drenagem, que não são 

implementadas em tamanho suficiente para suprir as necessidades de  
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escoamento d’água, ocasionando transbordamentos e consequentes 

enchentes nas regiões. Além disso, são muito frequentes problemas 

relacionados ao acúmulo de resíduos sólidos nos dispositivos existentes, 

lançamentos de esgotos domésticos in natura e uso e ocupação do solo de 

forma desordenada, com predominância de populações ribeirinhas que ocupam 

integralmente a calha de córregos e que apesar do Poder Público fomentar o 

remanejo desta população para empreendimentos habitacionais, os mesmos 

voltam a ser invadidos e ocupados. 

 Esses fatores interferem na dinâmica natural dos recursos hídricos 

impedindo a realização de obras de infraestruturas de drenagem e dificultam o 

desenvolvimento do sistema, causando prejuízos ao meio ambiente. 

 Sendo assim, os pontos de alagamento se relacionam aos problemas 

citados anteriormente, de modo que cada área o qual se considera como risco 

de alagamento existe também a problemática de uso e ocupação desordenado 

do solo, com permanência de população em áreas onde interpassam córregos 

do rio e impedem o deslocamento natural da água.  

O quadro a seguir apresenta os principais problemas causadores de 

prejuízos ao sistema de drenagem e saúde pública. 

 

QUADRO 69 - Principais causadores de prejuízos ao sistema de drenagem. 

 

Fonte: SANEPAR. 

  

 

 

 

CAUSAS EFEITOS
Impermeabilização Maiores picos de vazões

Redes de drenagem Maiores picos a jusante

Resíduos sólidos urbanos
Entupimento de galerias e degradação da qualidade das 

águas

Redes de esgotos sanitários deficientes
Degradação da qualidade das águas e doenças de 

veiculação hídrica

Desmatamento e desenvolvimento indisciplinado Maiores picos e volumes. Maior erosão e assoreamento.

Ocupação das várzeas e fundos de vales
Maiores picos de vazão, maiores prejuízos e doenças 

de veiculação hídrica
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A ineficiência dos dispositivos e a falta de manutenção dos mesmos, 

aliado a ocupações e uso indevido do solo acarretam problemas como 

alagamentos e enchentes, como visto anteriormente, afetando diretamente a 

qualidade de vida da população como um todo. É indispensável para o 

município a realização de uma avaliação das necessidades de regularização do 

sistema de drenagem, através de levantamentos dos pontos de concentração 

do deflúvio e da identificação dos locais de estrangulamentos suscetíveis a 

alagamentos, afim de evitar a ocorrência de transbordamentos de água nas 

estruturas de drenagem e eventuais problemas de alagamentos em regiões do 

município, considerando, segundo o Plano de Saneamento Básico de 

Paragominas, os seguintes tópicos: 

 

 Divisão da sede urbana em áreas de controle de drenagem: são 

necessárias plantas de situação e localização dentro do estado, planta 

de contribuição das bacias, no caso de não existir planta 

planialtimétrica da bacia; 

 Pré-dimensionamento das áreas de controle de drenagem com a 

realização dos devidos cálculos de vazão para dimensionamento 

correto das estruturas; 

 Estimativa das áreas de alagamento e\ou volume excedente por 

subdimensionamento e tomada das providências para resolução dos 

problemas; 

 Um levantamento topográfico, nivelamento geométrico em todas as 

esquinas, mudanças de direção e mudanças de greides nas vias 

públicas; e 

 Obtenção de um cadastro de redes de esgotos pluviais ou de outros 

serviços que possam interferir na área de projeto. 
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8.2.4 Esgotamento Sanitário  

 

O esgotamento sanitário é um processo essencial à manutenção da 

saúde pública da população de um município, baseia-se no sistema de 

recebimento, transporte e tratamento dos efluentes gerados, seguido de sua 

posterior destinação, geralmente em mananciais. Porém, apesar de 

extremamente necessário, a grande maioria das cidades brasileiras não conta 

com esse serviço. 

Segundo as estatísticas realizadas pelo Instituto Trata Brasil e os dados 

gerados pelo Sistema Nacional de Informações (SNIS), sobre saneamento 

básico, em 2018, apenas 53% da população brasileira tem acesso à coleta de 

esgoto, o que demonstra que quase 100 milhões de brasileiros não são 

atendidos por esse serviço. No que diz respeito ao tratamento de esgotos, no 

país, apenas 46% deles recebem tratamento e apenas 21 municípios realizam 

o tratamento de mais de 80% dos esgotos.  

As regiões Norte e Nordeste bem como as periferias das grandes cidades 

são as áreas com maiores índices de problemas relacionados à falta de 

saneamento. Nesse contexto, de acordo com as informações as estatísticas 

feitas pelo Instituto Trata Brasil, no Norte, apenas 10,49% da população tem 

acesso a coleta de esgotos, enquanto somente 21,70% possui acesso ao 

serviço de tratamento de esgoto.  

Nesse sentido, a falta de tratamento do esgoto resulta em problemas 

como o surgimento de doenças endêmicas, contaminação de recursos 

naturais, além de atingir outros setores da esfera municipal, através de 

consequências como o aumento de recurso gasto para a saúde pública, 

visando o tratamento de enfermidades ocasionadas pela falta de saneamento 

nas regiões. 
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Em relação ao município de Paragominas, este no que lhe concerne, 

busca o desenvolvimento de um sistema de esgotamento sanitário eficiente, 

que promova a universalização do saneamento básico para o alcance de níveis 

de salubridade ambiental adequados, em concordância com a Lei Municipal 

n°391/2003, que dispõe sobre os serviços e obras para a coleta, tratamento e 

disposição final de esgoto sanitário.  

No que se refere às residências e áreas não atendidas pelo serviço de 

esgotamento sanitário, para elas são utilizadas soluções individuais para o 

afastamento dos resíduos domésticos. O tratamento domiciliar adotado é o uso 

de fossas sépticas, filtros e sumidouros, bem como existe, em menor 

percentual, a ocorrência de lançamentos de esgotos domésticos nos cursos 

d’água.  

Nessa última prática, o solo e os cursos d’água passam a se constituir em 

receptores de efluentes de esgotos domésticos e de outros usos, lançados sem 

tratamento prévio, ocasionando a degradação ambiental e a disseminação de 

enfermidades relacionadas à falta de saneamento, como por exemplo as 

doenças de transmissão feco-oral (diarreias, febres entéricas e Hepatite A), 

além de outras consequências.  

Como efeito, segundo estudo laboratorial realizado periodicamente pela 

Agência de Saneamento de Paragominas (SANEPAR), a maior parte dos 

poços domésticos comumente chamados de “boca-larga ou poços amazônicos 

da cidade que se utilizam do lençol freático como fonte de abastecimento estão 

contaminados com coliformes fecais.  

O sistema de esgotamento sanitário existente em Paragominas é operado 

pela Agência de Saneamento de Paragominas- SANEPAR. Atualmente, o 

município apresenta um índice de atendimento de aproximadamente 23% da 

população, considerando a estimativa de 113.145 habitantes do IBGE 2019. A 

seguir são apresentadas informações relativas ao avanço no setor de 

saneamento básico no que se refere à evolução da cobertura da prestação de 

serviços de esgotamento sanitário no município, entre os anos de 2011 e 2019.  
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QUADRO 70 - Evolução do acesso ao esgotamento sanitário no município de 

Paragominas. 

 

Fonte: SNIS (2020). 

 

 

GRÁFICO 17 - Panorama evolutivo de ligações totais e ativas de esgotamento 

sanitário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SNIS (2020). 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

GE012a População residente
total do município do ano de

referência (Fonte: IBGE):
97.819 99.460 101.046103.775105.417107.010108.547110.026113.145

ES001 População total atendida
com esgotamento sanitário

1.245 4.880 4.890 10.775 11.670 11.840 12.743 25.921 25.921
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Entretanto, esses serviços serão expandidos, mediante etapas distintas, a 

todo o município pela construção da Estação de Tratamento de Esgoto Novo 

Horizonte, que terá capacidade de tratamento de 530 m³/h. Além da unidade 

supracitada, que encontra-se em fase de testes, atualmente, o município 

abrange outras quatro estações já em fase de operação (SES Morada do Sol, 

SES Morada dos Ventos, SES Camboatã e SES Paricá).  

A representação gráfica a seguir apresenta o panorama de esgotamento 

sanitário na sede urbana do município, juntamente com as estações de 

tratamento de esgoto construídas em ambas as fases (operação e 

teste/comissionamento). No que diz respeito aos bairros e residenciais fora do 

perímetro urbano, a Agência de Saneamento de Paragominas realiza somente 

a coleta de esgoto doméstico do residencial Santa Rosa, localizado às 

proximidades da BR-010.  

Também foram retratadas as bacias de esgotamento sanitário, cuja 

definição possui o intuito de indicar as áreas a serem atendidas pelo SES Novo 

Horizonte, em fases intermediárias. Isto é, a delimitação dessas áreas orienta o 

projeto de expansão do sistema de coleta de esgotos do município. Demais 

informações concernentes a cada sistema de esgotamento sanitário serão 

descritas posteriormente. 
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FIGURA 119 - Mapa Sistema de Esgotamento Sanitário.   

 

Fonte: Sanepar. 

 

Visto o impacto positivo da iniciativa de implantação de infraestruturas, 

equipamentos e oferecimento de serviços de esgotamento sanitário em áreas 

da saúde e meio ambiente, os investimentos realizados no setor possibilitaram 

que Paragominas obtivesse um salto rumo à universalização de serviços de 

saneamento básico.  

Nesse contexto, a seguir, são apresentados dados quanto cenário 

histórico do desenvolvimento de ações e serviços voltados para a instalação, 

manutenção e ampliação da rede de esgoto por parte da Agência de 

Saneamento de Paragominas (SANEPAR), primordiais para a promoção de 

qualidade de vida, qualidade ambiental e desenvolvimento econômico no 

município.  
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QUADRO 71 - Dados inerentes à expansão do acesso a serviços de 

esgotamento sanitário no município de Paragominas. 

Fonte: SNIS, 2020. 

 

O início da prestação de serviços de esgotamento sanitário do município 

sucedeu a partir do atendimento à população residente do bairro Morada do 

Sol, e, em seguida, a do bairro Morada dos Ventos, o que representou o 

primeiro passo rumo à mudança dos procedimentos ambientalmente 

inadequados de destinação dos efluentes domésticos.  

Como anteriormente mencionado, além das unidades referidas, no 

presente momento, o município compreende mais dois sistemas de 

esgotamento sanitário em fase de operação e um em fase de 

teste/comissionamento, o qual visa a promoção de tratamento de efluente 

doméstico proveniente de toda a região urbanizada do município. A seguir, 

apresenta-se a contribuição de serviços dos sistemas de esgotamento sanitário 

em operação, expressa por meio do total de ligações ativas de cada um. 

  

 

 

 

Anos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ES004 Extensão 

da rede de 

esgotos 

3,9 8,7 8,7 16,9 16,9 16,9 21,45 44,86 44,86 

ES005 Volume 

de esgotos 

coletado 

32,5 75,38 85,51 164,16 200,95 188,23 195,41 534,89 534,89 

ES006 Volume 

de esgotos 

tratado 

32,4 75,38 85,51 164,16 200,95 188,23 195,41 534,89 534,89 

IN082  

Extravasamentos 

de esgotos por 

extensão de rede 

0,51 0,34 0,23 0,3 0,24 0,36 0,23 0,07 0,11 
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GRÁFICO 18 - Contribuição de serviço de cada sistema de esgotamento 

sanitário por meio do número de ligações ativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 
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8.2.4.1 Sistema de Esgotamento Sanitário Morada do Sol 

 

A Estação de Tratamento Morada do Sol localiza-se no bairro Morada do 

Sol, predominantemente residencial, constituído de casas e prédios populares 

construídos por meio do programa “Minha Casa, Minha Vida’’, da Caixa 

Econômica Federal.  

 

FIGURA 120 - Vista Superior do bairro Morada do Sol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ag.de Saneamento de Paragominas  

 

FIGURA 121 - Condomínio Morada do Sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ag.de Saneamento de Paragominas. 
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O Sistema de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos 

esgotos sanitários do condomínio Morada do Sol apresenta a capacidade de 

atender 5.000 pessoas, considerando uma contribuição igual a 240 l/hab. dia. 

Entretanto, no ano de 2016, a ETE Morada do Sol passou a atender o 

Residencial Tropical, desse modo, aumentando o número em 5.440 pessoas 

atendidas por esse sistema, e para que houvesse a extensão dos serviços 

prestados pela SANEPAR, foi necessário a construção de mais um módulo 

completo de tratamento. 

Dessa maneira, a estação suporta uma vazão média diária equivalente de 

até 445,44 m³/dia. O sistema da ETE Morada do Sol tem um nível de 

tratamento de 70%, estando totalmente em conformidade com suas diretrizes 

específicas. No que diz respeito ao número de ligações ativas e inativas, as 

informações são dispostas a seguir:  

 

QUADRO 72 - Dados relativos ao esgotamento sanitário - SES Morada do Sol 

DADOS TRATAMENTO – SISTEMA MORADA DO SOL 

Bairro Ligações Ativas Ligações Inativas 

MORADA DO SOL 442 126 

RES. TROPICAL 129 0 

Total 571 126 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 

 

FIGURA 122- ETE morada do sol. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 
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 Operação da Estação de Tratamento de Esgoto  

 

 Estruturas e unidades de tratamento - O conjunto de estruturas de 

tratamento existente no sistema Morada do Sol apresenta as seguintes 

unidades:  

1. Pré-tratamento 

 Gradeamento;  

 Caixa de Areia. 

2. Caixa de Distribuição 

3. Tratamento secundário 

 Reator anaeróbio de fluxo ascendente híbrido com filtro anaeróbio 

integrado;  

4. Tratamento complementar:  

 Conjunto de preparação e dosagem de solução química de cloro 

para desinfecção do efluente tratado biologicamente;  

 Tanque de contato para desinfecção do efluente tratado 

biologicamente;  

5. Tratamento de lodos: 

 Adensador de lodos.  

 

FIGURA 123 - Estruturas e unidades da ETE Morada do Sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 
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FIGURA 124 – Tratamento Preliminar da ETE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 

 

 

FIGURA 125 – Tanque de Contato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 
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FIGURA 126 – ETE Morada do Sol 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 

 

 Etapas de tratamento 

 

A ETE funciona com um tratamento dividido em três etapas: a primeira 

etapa é o tratamento preliminar responsável pela retirada da areia e sólidos 

grosseiros oriundos dos esgotos. A segunda etapa consiste no tratamento 

biológico e desinfecção, que é a degradação da matéria orgânica até convertê-

la quase totalmente em tecido molecular e gases primários.  

Os efluentes sanitários da ETE são tratados a partir de processos 

anaeróbios. Nesse tipo de processo, micro-organismos presentes nos efluentes 

degradam a matéria orgânica na ausência de oxigênio molecular, até convertê-

la quase totalmente em tecido celular (que se incorpora ao lodo) e gases 

primários, sobretudo o metano e o dióxido de carbono. 

O tratamento de lodos digeridos é a terceira etapa do processo, tendo 

como objetivo o armazenamento e o descarte desse lodo produzido 

constantemente pelo reator anaeróbico. Além disso, o tratamento por oxidação 

retira um significativo percentual de nitrogênio, fósforo e coliformes 

termotolerantes através da aplicação de cloro. 
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O tanque de adensamento de lodo da estação é uma unidade destinada 

ao armazenamento e descarte de lodo digerido produzido constantemente pelo 

reator anaeróbico. A partir do momento que o lodo atinge o seu estado 

estacionário, o seu conteúdo residual orgânico é insuficiente para produzir 

emanação de mau cheiro.  

A operação de descarga do excesso de lodo é fundamental para o 

sucesso do tratamento, sobretudo em virtude da necessidade de se obter 

regularmente um efluente livre de sólidos em suspensão. A estrutura em 

questão possui um sistema de descarga que permite que o lodo adensado 

retorne ao reator/filtro, auxiliando no processo de tratamento dos efluentes. 

 

FIGURA 127 - Fluxograma do processo de tratamento de esgoto na ETE 

Morada do Sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 

 

 



 
 

529 
 
 

 

 Destinação final do efluente tratado  

 

O efluente tratado é destinado ao Rio Uraim para diluição por meio do 

emissário que possui 750 metros de comprimento e perpassa a mata ciliar do 

Rio Uraim até a sua margem. O Emissário foi implantado com ancoragem em 

concreto em razão das condições do solo alagado, possuindo poços de visita 

para permitir a correta drenagem de gases e esgoto tratado. O ponto de 

lançamento é de 200 metros das residências localizadas no bairro Nova 

Esperança. 

 

FIGURA 128 - Ponto de lançamento de efluente tratado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 
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 Critérios e parâmetros de projeto da Estação de Tratamento de Esgoto  

 

A ETE Morada do Sol localiza-se no Bairro Tropical e foi construindo para 

atender incialmente 1.856 unidades, nesse sentido, o sistema de tratamento foi 

composto levando em consideração os critérios e parâmetros adotados pelo 

estudo de concepção e as exigências e características estabelecidas pela 

SANEPAR empresa a qual opera o sistema. É válido frisar que são 

perfeitamente compatíveis com o que preconizam as normas da ABNT listadas 

abaixo. 

 

QUADRO 73 – Normas utilizadas para a construção de ETE. 

Fonte: NBR/EB. 

 

 

8.2.4.2 Sistema de Esgotamento Sanitário Morada dos Ventos. 

 

O sistema de esgotamento sanitário Morada dos Ventos localiza-se no 

bairro Morada dos Ventos, composto por prédios no formato de sobrados 

populares também construídos por meio do programa “Minha Casa, Minha 

Vida’’. 

 

 

 

 

NORMAS UTILIZADAS PARA A CONSTRUÇÃO DA ETE 

NBR 13969/1997 
Tanques Sépticos – Unidades de tratamento complementar e 
disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e 
operação. 

NBR 12209/1992 
 
Projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário 
 

EB-2185/1991 

 
Esta norma fixa as condições mínimas exigíveis para aceitação e 
recebimento de grades de barras retas, de limpeza manual para serem 
utilizadas nas elevatórias e estações de tratamento de esgotos 
sanitários.  
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FIGURA 129 - Bairro Morada dos Ventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 

 

O conjunto de processos de coleta, transporte, tratamento e destinação 

final dos efluentes do sistema possui a capacidade de atendimento de até 

5.500 pessoas, considerando uma contribuição equivalente a 160 L/hab.dia. 

Além disso, a estação de tratamento pode suportar uma vazão média 

equivalente a 878,4 m³/dia. Mais dados inerentes ao atendimento público por 

esse sistema são dispostos a seguir:  

 
QUADRO 74 - Dados relativos ao esgotamento sanitário do SES Morada dos 
Ventos. 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 

 
 

 

 

DADOS TRATAMENTO – SISTEMA MORADA DOS VENTOS 

Bairros Ligações Ativas Ligações Inativas 

ALTO DO LAGO 229 0 

MORADA DOS 

VENTOS 

881 86 

RES. FLOR DE LIS 96 0 

Total 1206 86 
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 Operação da Estação de Tratamento 

 Estruturas e unidades de tratamento - O conjunto de estruturas de 

tratamento existente adotado no sistema Morada dos Ventos apresenta 

as seguintes unidades:  

1. Pré-tratamento 

 Gradeamento;  

 Caixa de Areia;  

2. Caixa de Distribuição 

3. Tratamento secundário  

 Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manto de Lodo (Reator 

UASB);  

 Filtro aerado submerso e decantador secundário; 

4. Tratamento complementar  

 Tanque de contato para desinfecção do efluente tratado 

biologicamente;  

5. Tratamento de lodos 

 Adensador de lodos imerso;  

6. Lavador de gás 

 

FIGURA 130 - Estruturas e unidades da ETE Morada dos Ventos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 
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FIGURA 131 - ETE Morada dos Ventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 
 

 

 

FIGURA 132 - ETE Morada dos Ventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 
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 Etapas de tratamento  

 

O início do tratamento ocorre no RAFA – Reator Anaeróbio de Fluxo 

Ascendente-UASB, que promove a digestão anaeróbia, isto é, sem oxigênio, 

com uma redução da DBO da ordem de 65% em eficiência, e uma retenção 

dos sólidos em suspensão da ordem de 70%. O que permite o acúmulo de 

sólidos na parte inferior do tanque, formando uma camada denominada de lodo 

digerido, assim considerado por possuir um tempo de retenção (idade de lodo) 

superior a 30 dias. 

Na sequência, o efluente do reator, segue para o Filtro Aerado Submerso, 

que consiste essencialmente na agitação de uma mistura de água residuária 

com certo volume de lodo biologicamente ativo, mantido em suspensão por 

uma aeração adequada, durante tempo suficiente para converter uma porção 

biodegradável daqueles resíduos ao estado inorgânico, enquanto o 

remanescente é convertido em lodo adicional. 

A próxima etapa ocorre no decantador secundário, onde por 

sedimentação ocorre a remoção dos sólidos sedimentáveis, gerando um 

efluente clarificado. O lodo gerado no fundo desse decantador é recirculado 

para o filtro aerado e para o RAFA, caracterizando o processo de lodo ativado. 

Por fim, o efluente é retido por 30 minutos no tanque de contato onde 

cloro é dosado para efetuar a desinfecção. Depois de retido, o efluente tratado 

segue por um emissário onde será desaguado no corpo hídrico. Nesse sentido, 

o tratamento de esgotos gera como subprodutos o lodo, o efluente tratado e o 

biogás, onde, o lodo é o resultado da remoção e concentração da matéria 

orgânica contida no esgoto, e a sua a quantidade e natureza dependem das 

características do esgoto e do processo de tratamento empregado. 

Quanto ao efluente tratado, ele pode ser utilizado para fins não potáveis 

em áreas de escassez de água ou ser descartado em corpos hídricos. Já em 

relação ao biogás, há inúmeros estudos sobre o aproveitamento racional, 

destacando a utilização na geração de energia elétrica para a própria estação, 

além do uso como gás doméstico, industrial ou combustível para veículos.  No 

entanto, o destino mais comum em ETEs é a queima ou a lavagem por filtros. 
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Para o tratamento do lodo gerado, pode ser feito a desidratação em filtro 

prensa, centrífugas, leito de secagem ou simplesmente ser descartado através 

de coleta por caminhões específicos para esse fim. No caso do lodo gerado na 

ETE moradas dos Ventos, após ser retirado do adensador, ele é direcionado ao 

leito de secagem localizado nas dependências do Aterro Sanitário do 

município, onde passa por um período de cura de 30 dias, para que possa ser 

utilizado como adubo pelos órgãos públicos e privados do município. 

Os gases gerados podem ser queimados por equipamentos específicos, 

com todos os dispositivos de segurança necessários ou apenas lavados em 

filtros específicos. Em relação a ETE Morada dos Ventos, ela apresenta em 

seu sistema o lavador de gás, que tem como finalidade reduzir os odores e o 

desconforto causado para a população do entorno.  

 

FIGURA 133 - Fluxograma do processo de tratamento de esgoto na ETE 

Morada dos Ventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ag.de Saneamento de Paragominas. 
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QUADRO 75 - Normas utilizadas para a construção de ETE. 

 

FIGURA 134 - Mapa SES Morada do Sol. 

Fonte: Sanepar. 

 

 

 

 

 

NORMAS UTILIZADAS PARA A CONSTRUÇÃO DA ETE 

NBR 
13969/1997 

Tanques Sépticos – Unidades de tratamento complementar e disposição final 
dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação. 

NBR 
12209/1992 

 
Projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário. 

EB-
2185/1991 

 
Esta norma fixa as condições mínimas exigíveis para aceitação e recebimento 
de grades de barras retas, de limpeza manual para serem utilizadas nas 
elevatórias e estações de tratamento de esgotos sanitários.  
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8.2.4.3 Sistema de esgotamento sanitário Paricá 

 

O sistema de esgotamento sanitário Paricá localiza-se no bairro Paricá, 

às proximidades da Rodovia PA-125 KM 15, Tamandaré e estrada Caipe. Ele é 

responsável por tratar os esgotos domésticos de toda a localidade, que é 

composta por área residencial, comercial, uso variável, área institucional, 

centro de reservação ETE, áreas verdes e sistema viário, e ainda do bairro 

Flamboyant.  

 

FIGURA 135 - ETE Paricá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ag.de Saneamento de Paragominas. 

 

O sistema Paricá é constituído por rede coletora, estação elevatória, linha 

de recalque, ETE e emissário final, gerenciado pela Agência de Saneamento 

de Paragominas (SANEPAR). Além disso, o sistema possui capacidade de 

atendimento de até 3.672 pessoas, considerando uma contribuição de 120 

L/hab.dia. Em relação à vazão média diária que o sistema pode suportar, ela 

corresponde a 440,64 m³/dia. A seguir, são dispostas mais informações 

relativas à prestação de serviços por esse sistema.  
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QUADRO 76 - Dados relativos ao esgotamento sanitário do SES Paricá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 

 

 Operação da Estação de Tratamento de Esgoto  

 Estruturas e unidades de tratamento  - As estruturas existentes no 

sistema Paricá abrangem as seguintes unidades de tratamento: 

1. Pré-tratamento 

 Gradeamento;  

 Caixa de Areia;  

 Calha Parshall;  

2. Caixa de Distribuição  

3. Tratamento secundário 

 Tratamento anaeróbio em Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e 

Manto de Lodo (Reator UASB);  

 Tratamento biológico aeróbio por meio de Filtro Biológico Percolador;  

 Decantador secundário de fundo piramidal; 

4. Tratamento complementar 

 Tanque de contato para desinfecção por aplicação de hipoclorito de 

sódio;  

5. Tratamento de lodos 

 

 Desaguamento do lodo removido do Reator UASB em Leitos de 

Secagem ocorre conforme a figura a seguir. 

 

DADOS TRATAMENTO – SISTEMA PARICÁ 

Bairros Ligações Ativas Ligações Inativas 

Tião Mineiro (Flamboyant) 736 49 

Tião Mineiro (Paricá) 50 03 

Total 786 52 
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FIGURA 136 - Estruturas e unidades da ETE Paricá. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 

 
 
 Etapas de tratamento  

 

O tratamento preliminar destina-se principalmente à remoção de sólidos 

grosseiros a finos e areia. No reator UASB os microrganismos anaeróbios 

promovem a biodegradação da matéria orgânica transformando-a em gás 

metano e gás carbônico. Na parte inferior do reator, forma-se uma camada de 

sólidos ou lodo. 

O biogás produzido no UASB é coletado, medido e posteriormente 

queimado. O sistema de retirada do biogás a partir da interface líquido-gás no 

interior das coifas é composto por tubulação de coleta, compartimento 

hermético com fecho hídrico e purga de gás, medidor e queimador de biogás. 

O esgoto tratado é coletado por tubulação interna instalada na parte superior e 

encaminhado por gravidade para os filtros biológicos. O lodo gerado no reator é 

encaminhado para o sistema de desaguamento de lodo. 

No filtro biológico, a matéria orgânica é estabilizada a partir do processo 

aeróbico, ou seja, as bactérias que crescem aderidas a meio suporte, 

favorecem a percolação do esgoto aplicado, de modo que o contato do esgoto  
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com a camada biológica possibilite a degradação da matéria orgânica. Nesse 

contexto, a aeração desse sistema é natural. O efluente do filtro biológico 

segue para os decantadores por gravidade. 

O decantador tem a função de separar os flocos de bactérias (lodo) do 

líquido clarificado. Os sólidos sedimentáveis retidos no fundo do decantador 

são retirados e retornam para o reator anaeróbio UASB, onde a matéria 

orgânica será digerida biologicamente, ou seja, estabilizada biologicamente. O 

efluente clarificado segue para a desinfecção, após essa etapa, os efluentes 

serão encaminhados ao emissário final por gravidade e lançados no lago verde 

de Paragominas. Ao final do tratamento, o esgoto apresenta alta remoção de 

carga orgânica, com uma eficiência de remoção de DBO entre 80% e 90%. 

Como efeito, o lodo sofre um processo de desidratação, onde ocorre a 

redução da umidade através da drenagem e da evaporação da água liberada 

durante o processo de secagem que varia entre 15 e 28 dias e o lodo atinge 

taxa    de umidade entre 70 e 60%, esse processo será realizado por leitos de 

secagem. 

 

FIGURA 137 - Fluxograma do processo de tratamento de esgoto da ETE 

Paricá. 

 

 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 
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FIGURA 138 - ETE Paricá.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 
 

FIGURA 139 – Tratamento Preliminar da ETE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ag.de Saneamento de Paragominas 
 

FIGURA 140 - Bomba de recalque do sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ag.de Saneamento de Paragominas 
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FIGURA 141 - Leito de Secagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ag.de Saneamento de Paragominas 

 

 

 Critérios e parâmetros da Estação de Tratamento de Esgoto  

 

A ETE Paricá localiza-se próximo à Rodovia PA-125 KM 15, Tamandaré e 

estrada Caipe e foi construindo para atender incialmente 2.100 unidades, 

nesse sentido, o sistema de tratamento foi composto levando em consideração 

os critérios e parâmetros adotados pelo estudo de concepção e as exigências e 

características estabelecidas pela SANEPAR empresa a qual opera o sistema, 

vale ressaltar, que são perfeitamente compatíveis com o que preconizam as 

normas da ABNT listadas abaixo. 

 

QUADRO 77 - Normas utilizadas para a construção de ETE. 
 

Fonte: Ag.de Saneamento de Paragominas 

NORMAS UTILIZADAS PARA A CONSTRUÇÃO DA ETE 

NBR 13969/1997 
Tanques Sépticos – Unidades de tratamento complementar e 
disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e 
operação. 

NBR 12209/1992 
Projeto de estações de tratamento de 
esgoto sanitário 

NBR 9648/1986 
 
Estudo de Concepção de Esgoto Sanitário 
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FIGURA 142 - Mapa SES Paricá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sanepar. 

 

8.2.4.4 Sistema de Esgotamento Sanitário Camboatã 

 

O Sistema Camboatã é responsável pelo tratamento dos efluentes 

provenientes do Residencial Selectas e do Condomínio Vale do Ouro e da 

Prata, localizados no bairro Camboatã.  

 

FIGURA 143 - ETE Camboatã.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ag.de Saneamento de Paragominas 
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A Estação de Tratamento de Esgoto compacta possui a capacidade de 

atender até 2.000 pessoas, levando em consideração contribuição per capita 

equivalente a 150 L/hab.dia. Ademais, o sistema pode suportar vazão média 

diária de 300 m³/dia. Outras informações acerca da prestação de serviços de 

esgotamento por esse sistema são dispostas a seguir.  

 

TABELA 40 - Dados do esgotamento sanitário do SES Morada do Sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 

 

 Operação da Estação de Tratamento de Esgoto 

 

 Estruturas e unidades de tratamento - O conjunto completo de estruturas 

adotado para a realização do tratamento de efluentes no Sistema 

Camboatã é composto pelas seguintes unidades:  

1. Pré-tratamento: 

 Gradeamento;  

 Caixa de Areia;  

 Medidor de Vazão – Vertedor Thompson;  

2. Caixa de Distribuição  

3. Tratamento secundário:  

 Tanque anaeróbio (Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente – RAFA);  

 Tanque aeróbio (lodo ativado com leito fixo);  

 Decantador Secundário;  

 Reciclo de lodo para sistema aeróbio e anaeróbio; 

 Descarte de lodo pelo sistema anaeróbio;  

DADOS TRATAMENTO – SISTEMA CAMBOATÃ 

Bairro Ligações Ativas Ligações  

Inativas 

RES. SELECTAS 138 0 

RES. VALE DO OURO E DA PRATA 186 0 

Total 324 0 
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4. Tratamento complementar: 

 Desinfecção;  

 Reoxigenação;  

 Lavagem de biogás;  

5. Casa de Comando. 

 

 

FIGURA 144 - Estruturas e unidades da ETE Camboatã. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ag.de Saneamento de Paragominas. 

 

 

 Etapas de tratamento  

 

Inicialmente, o esgoto bruto proveniente da rede coletora é recebido no 

pré-tratamento do sistema, cujo principal objetivo é a remoção de sólidos 

grosseiros (gradeamento), remoção de material inerte (caixa de areia) e 

quantificação de vazão (vertedor Thompson). Quanto a este último, ressalta-se 

a ampla utilização com fins de medição em canais abertos, construído em 

polipropileno.  

Em seguida, o efluente percorre para a estação elevatória, onde é 

realizado o recalque dele até a ETE. O procedimento é possibilitado a partir do 

funcionamento de duas bombas submersíveis (sendo uma como reserva) que 

se alternam a cada comando operacional realizado sob controle de um painel 

de comando. Caso ocorram situações de vazão afluente superabundante,  
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ambas as bombas podem fazer a operação de forma simultânea, de modo a 

evitar o transbordamento do poço.  

Posteriormente, o esgoto transpassa o Reator Anaeróbio de Fluxo 

Ascendente (RAFA) e é difundido no leito de lodo formado na base do tanque 

por meio de tubos de distribuição, onde a atividade biológica, propiciada por 

ação de microrganismos anaeróbios, como bactérias, é capaz de promover a 

biodegradação da fração de matéria orgânica. Desta forma, há a geração de 

gás metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2), resultantes da ação 

microbiológica ocorrida.  

No RAFA, a digestão anaeróbia viabiliza a eficiência de redução de DBO 

da ordem de 60% e retenção de sólidos em suspensão da ordem de 70%. Isso 

proporciona a concentração de sólidos na porção inferior da unidade e a 

posterior formação de camada de lodo digerido, uma vez que o tempo de 

retenção ultrapassa 30 dias.  

Logo após, o esgoto tratado é encaminhado, por meio de tubulação 

interna instalada na porção superior do tanque, para o Bioreator aerado 

submerso, onde deve ocorrer o tratamento aeróbio. Essa estrutura conta com a 

disposição de leito fixo e lodo ativado, desenvolvido a partir de enchimento 

submerso.   

Nessa fase, o processo sucede por meio da agitação da combinação 

entre água residuária e devido volume de lodo biologicamente ativo, 

condicionado por aeração adequada para se manter em suspensão, no 

decorrer de tempo razoável para que haja a conversão da fração biodegradável 

de resíduos em estado inorgânico, enquanto o restante é transformado em lodo 

complementar.  

A absorção da maior parte de materiais sedimentáveis presentes no 

efluente se dá por meio da formação de camada de superfície ativa de alta 

porosidade (lodo ativado) por aglomeração de células microbianas. Deste 

modo, é adicionado enchimento plástico, com área superficial superior a 200 

m²/m³, visando a otimização do lodo ativado, uma vez que promove maior 

concentração de microrganismos devido à fixação delas no leito fixo. O 

tratamento ocorre a partir da transferência de matéria orgânica e nutrientes 
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para o filme biológico, aderido nas paredes internas e externas das peças 

(enchimento).  

À jusante do filtro, o efluente é enviado ao decantador secundário, onde o 

principal objetivo consiste na separação entre os flocos de bactérias (lodo) do 

líquido clarificado. Os sólidos sedimentáveis são removidos por intermédio de 

bomba manométrica (air lift), onde até 50% poderá ser descartado para o 

reator anaeróbio RAFA, cuja matéria orgânica será digerida biologicamente.  

Na sequência, o líquido sobrenadante que provém do decantador recebe 

adição de cloro, em quantidade adequada para desinfecção final. Nesta etapa, 

há a aplicação de hipoclorito de sódio (cloro líquido), adicionado na entrada do 

tanque de contato, por meio de bomba dosadora.  

Para atender as diretrizes da norma NBR 13.969/97, na última chicana do 

tanque de contato, há uma linha de ar com difusores de bolhas grossas, para 

nova aeração do esgoto tratado. A concentração mínima é de 5mg/L de 

Oxigênio Dissolvido (OD) e o efluente tratado segue pelo emissário final até o 

ponto de deságue no corpo hídrico receptor. 

 

FIGURA 145 - Fluxograma do processo de tratamento de esgoto da ETE 
Camboatã. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ag.de Saneamento de Paragominas. 
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FIGURA 146 - ETE Camboatã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ag.de Saneamento de Paragominas. 

 

 

 Destinação final do efluente tratado 

 

O efluente tratado é destinado ao Igarapé Paragominas para diluição por 

meio do emissário que possui 2,2 km de comprimento e atravessa a mata ciliar 

do corpo hídrico até a sua margem, às proximidades da ponte da Rua Equador, 

bairro Parque IV. O ponto de lançamento dista 890 metros do ponto de atração 

turística Lago Verde.  

 

FIGURA 147 - Ponto de lançamento do efluente tratado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 
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 Critérios e parâmetros de projeto da Estação de Tratamento de Esgoto. 

 

A ETE Camboatã localiza-se no Bairro Tropical e foi construindo para 

atender incialmente 500 unidades, nesse sentido, o sistema de tratamento foi 

composto levando em consideração os critérios e parâmetros adotados pelo 

estudo de concepção e as exigências e características estabelecidas pela 

SANEPAR empresa a qual opera o sistema, vale ressaltar, que são 

perfeitamente compatíveis com o que preconizam as normas da ABNT listadas 

abaixo. 

 

QUADRO 78 - Normas utilizadas para a construção. 

 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 

 

FIGURA 148 - Mapa SES Camboatã. 
 

 
Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 

 

NORMAS UTILIZADAS PARA A CONSTRUÇÃO DA ETE 

NBR 13969/1997 
Tanques Sépticos – Unidades de tratamento complementar e disposição final 

dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação. 

NBR 12209/1992 Projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário 

EB-2185/1991 
Esta norma fixa as condições mínimas exigíveis para aceitação e recebimento 
de grades de barras retas, de limpeza manual para serem utilizadas nas 
elevatórias e estações de tratamento de esgotos sanitários.  
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8.2.4.5 Sistema de Esgotamento Sanitário Municipal Novo Horizonte 

 

A evolução da prestação de serviços de esgotamento sanitário em um 

município está diretamente relacionada a fatores como: acessibilidade de 

serviços à população, atendimento a legislações e normas vigentes e 

minimização de impactos ambientais por meio da eficiência do processo de 

tratamento de efluentes com base na utilização de técnicas e equipamentos.  

Desta forma, faz-se imprescindível o investimento no gerenciamento de 

efluentes e a percepção crítica voltada para tecnologias de sistemas presentes 

no mercado, tendo em conta as características e desafios sanitário-ambientais 

de cada localidade, de forma a promover saúde e bem-estar para a população, 

bem como a manutenção da qualidade ambiental.  

Considerando todos esses fatores, foi adotado para o Sistema de 

Esgotamento Sanitário Municipal Novo Horizonte um conjunto de processos e 

tecnologias com o objetivo de alcançar o melhor desempenho de tratamento de 

efluentes gerados no município de Paragominas, em conformidade com as 

condições técnicas de operação do sistema.  

No que diz respeito à estação de tratamento de esgoto, a construção do 

módulo, localizado no bairro Novo Horizonte, teve início no ano de 2015 e o 

sistema de coleta previu a divisão da área urbana em 8 bacias de 

esgotamento, dotadas de rede coletora objetivando reunir a contribuição de 

toda a região do município.  
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FIGURA 149 - Unidades de tratamento da ETE.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 

 

FIGURA 150 - Módulo de tratamento da ETE.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 

 

Atualmente, a ETE Municipal Novo Horizonte encontra-se em fase de 

teste e comissionamento, haja vista todas as necessidades e requisitos 

operacionais de cada componente, de forma a garantir a operação segura e 

eficiente das unidades de tratamento. 
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Desse modo, o sistema atualmente realiza apenas a etapa de pré-

tratamento (gradeamento, caixa de areia e Calha Parshall) de efluentes 

encaminhados por meio das estações elevatórias construídas e em fase de 

operação. Dados acerca das ligações inerentes aos bairros atendidos na 

primeira fase do estabelecimento do sistema são dispostos a seguir: 

 

TABELA: Dados relativos ao esgotamento sanitário do SES Municipal Novo 

Horizonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 

 

 

FIGURA 151 - Módulo de tratamento da ETE.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 

DADOS TRATAMENTO – SISTEMA NOVO HORIZONTE 

Bairro Ligações Ativas Ligações Inativas 

PROMISSÃO I 198 32 

PROMISSÃO II 956 291 

PROMISSÃO III 1.812 230 

NOVO HORIZONTE 110 54 

Total 3076 607 
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 Operação da Estação de Tratamento de Esgoto  

 

 Estruturas e unidades de tratamento - O conjunto completo de 

estruturas adotado para a realização do tratamento de efluentes no 

sistema é composto pelas seguintes unidades:  

1. Pré-tratamento: 

 Gradeamento;  

 Caixa de Areia;  

 Medidor de Vazão – Calha Parshall;  

2. Caixa de Distribuição  

3. Tratamento secundário:  

 Tanque anaeróbio (Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manta de 

Lodo – UASB);  

 Tanque aeróbio (Biofiltro Aerado);  

 Decantador Secundário;  

4. Tratamento complementar: 

 Tanque de contato (desinfecção);  

 Queimador de biogás.  

 

 FIGURA 152 - Estruturas e unidades do Sistema Municipal Novo Horizonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 
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A Estação de Tratamento de Esgotos Municipal Novo Horizonte foi 

construída em uma única área do município, considerando as etapas de 

expansão do sistema de coleta e transporte, reunindo, na fase final, todos os 

esgotos provenientes da área urbanizada de Paragominas. 

 

 Etapas de Tratamento  

 

O sistema consiste em uma combinação de um UASB (Reator Anaeróbio 

de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo) com um BF (Biofiltro Aerado) e um DS 

(Decantador Secundário), constituindo de um processo biológico, removendo 

sólidos em suspensão e matéria orgânica. Finalmente, o efluente tratado, já 

como líquido clarificado, recebe a adição de cloro em dosagem adequada para 

desinfecção final.  

No Reator Anaeróbio a matéria orgânica (MO) é estabilizada 

anaerobiamente por bactérias dispersas no reator. Estas bactérias crescem à 

um nível tal, que acabam por formar uma biomassa (ou manta de lodo). Como 

o fluxo do esgoto dentro do reator é ascendente, à medida que o esgoto 

atravessa a manta de lodo, as bactérias então agem sobre a MO e como 

resultado da degradação anaeróbia são formados gases (principalmente 

metano e gás carbônico). 

Como na maioria dos casos, é inviável o lançamento direto de um 

efluente anaeróbio no corpo receptor, torna-se então necessária a inclusão de 

uma etapa de pós-tratamento para a aeração do efluente e para a remoção dos 

compostos orgânicos remanescentes no efluente anaeróbio, visto que o UASB 

remove cerca de 70%. 

O biofiltro aerado submerso é constituído por um tanque preenchido com 

material filtrante e aerado artificialmente. O leito filtrante tem a função de servir 

de meio suporte para as colônias de bactérias, através deste leito esgoto e ar 

fluem permanentemente, ambos com fluxo ascendente. 
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O biofiltro recebe o efluente anaeróbio (do reator UASB). Nesta etapa, 

grande parte da matéria orgânica remanescente é metabolizada aerobiamente, 

ou seja, com a presença de oxigênio. A principal função dos biofiltros aerados 

submersos é a remoção de compostos orgânicos e nitrogênio, contribuindo 

para uma eficiência global de remoção de DBO5 superior a 90%. O meio 

filtrante é mantido sob total imersão pelo fluxo hidráulico, caracterizando os 

BF’s como reatores trifásicos compostos por: 

 
QUADRO 78 – Fases e descrição das fases. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 

 

O lodo de excesso produzido nos biofiltros é removido rotineiramente 

através de lavagens contracorrentes ao sentido do fluxo, sendo enviado para a 

elevatória de esgoto bruto, que o encaminhará por recalque ao reator UASB 

para digestão e adensamento pela via anaeróbia. 

O decantador secundário é um dispositivo de segurança, para a retenção 

de partículas de lodo que, porventura, vierem a se desprender da camada 

filtrante do biofiltro. O efluente tratado é introduzido sob as lâminas paralelas 

inclinadas que ao escoar por entre elas há à sedimentação do lodo. O esgoto 

decantado sai pela parte de cima do decantador, enquanto o material sólido se 

deposita no fundo dele. 

 

 

 

 

FASES DESCRIÇÃO 

Fase sólida Constituída pelo meio suporte e pelas colônias de micro-

organismos que nele se desenvolvem sob a forma de um 

filme biológico (biofilme). 

Fase líquida Composta pelo líquido em escoamento através do meio 

poroso. 

Fase gasosa Formada, principalmente, pela aeração artificial. 
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A inclinação das placas assegura a auto limpeza dos módulos, ou seja, à 

medida que os lodos vão se sedimentando em seu interior, e aglutinando-se 

uns aos outros, as maiores massas de lodo que vão se formando, adquirem 

peso suficiente para se soltarem dos módulos e se arrastarem em direção ao 

fundo. Pela abertura da descarga de fundo o lodo é encaminhado para a 

elevatória de esgoto bruto e recalcado para o UASB para digestão. 

 

FIGURA 152 - Fluxograma do processo de tratamento de esgoto da ETE Novo 

Horizonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 

 

Este sistema é o mais compacto dentre os processos biológicos com 

simplicidade operacional e baixo custo de implantação. Também são de baixo 

impacto em áreas urbanas (odor e ruído). 

A ETE possuirá dois módulos de tratamento, a serem implantados em 

fases distintas e toda a coleta deverá ser encaminhada até o local calculado 

para o tratamento. Deste modo, são previstas 05 (cinco) estações elevatórias 

principais que, interligadas ao sistema de transporte (linhas de recalque, 

interceptores e emissários), encaminharão os esgotos até o local presumido 

para o tratamento. 
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FIGURA 153 - Unidades construídas da ETE.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 

 
 

FIGURA 154 - Unidade de pré-tratamento tratamento da ETE.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 
 

FIGURA 155 - Unidade de pré-tratamento tratamento da ETE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 
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FIGURA 156 - Identificação de estruturas do sistema.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 

 

FIGURA 157 - Infraestrutura de apoio da ETE.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ag.de Saneamento de Paragominas 
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 Bacias de Esgotamento 

 

As bacias foram delimitadas em função das interferências viárias e 

hidroviárias, tendo em vista a conformação topográfica, no sentido dos dois 

cursos d’água existentes, sendo o principal deles o rio Uraim. Além disso, a 

divisão política dos bairros foi outro fator determinante para a divisão de bacias 

Cada estação elevatória agrupará um número de bacias e encaminhará a 

outra bacia, até o destino final. A área urbana foi dividida em 8 bacias de 

esgotamento, divididas internamente em 14 sub-bacias, com o intuito de 

realizar a coleta de esgoto de toda a região urbanizada. 

Informações referentes a cada bacia são dispostas a seguir:  

 

QUADRO 79 - Bairros compreendidos pelas bacias urbanas de esgotamento.  

 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 

 

A contribuição dos outros bairros que compõem o município fica sob 

responsabilidade das 14 sub-bacias de esgotamento sanitário. 

 

BACIAS CONTRIBUIÇÃO REFERENTE 

Bacia A Receberá contribuição de esgoto dos bairros Jardelândia e Nova Conquista. 

Bacia B Receberá contribuição de esgoto dos bairros Sidilândia I e II, José Alberto, Bela 

Vista e Alan Kardec. 

Bacia C Receberá contribuição de esgoto dos bairros Angelim e Uraim I. 

Bacia D Receberá contribuição de esgoto dos bairros Promissão III e Novo Horizonte. 

Bacia E Receberá contribuição de esgoto dos bairros Novo Camboatã, Paraiso, Laércio 

Cabeline I e II, Jardim Atlântico, Aragão e Ouro preto. 

Bacia F Receberá contribuição de esgoto dos bairros Cidade Nova, Camboatã I e Vila 

Rica. 

Bacia G Receberá contribuição de esgoto dos bairros Promisão I e II. 

Bacia H Receberá contribuição de esgoto do bairro JK.  
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 Estações Elevatórias de Esgoto (EES) 

 

 Elevatória 01: receberá contribuição da Bacia A e parte da Bacia B e 

encaminhará os esgotos para a bacia C. Abaixo, as fotos mostram o local 

próximo onde deverá se localizar a EE-01, junto ao rio Uraim: 

 

FIGURAS 158 e 159 - Localização da EE-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 

 

 Elevatória 02: receberá a contribuição da bacia C e os esgotos 

encaminhados pela Elevatória 01. Os efluentes serão lançados diretamente na 

Estação de Tratamento de Esgotos. As fotos a seguir mostram o local onde 

deverá ser localizada a EE-02: 

 

FIGURAS 160 e 161 - Localização da EE-02 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 
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 Elevatória 03: receberá a contribuição da Bacia E e de parte da Bacia B 

e encaminhará os esgotos até a Bacia F. As fotos abaixo mostram a possível 

área da EE-03 e uma vista da região de contribuição a esta elevatória; 

 

FIGURAS 162 e 163 - Localização da EE-03 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 

 

 

 Elevatória 04: receberá a contribuição da Bacia F e os esgotos 

encaminhados pela Elevatória 03. Transportará os efluentes até a Bacia G. As 

fotos abaixo a boa disponibilidade de área para esta unidade: 

 

FIGURAS 164 e 165 - Localização da EE-04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 
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 Elevatória 05: a fase atual do estabelecimento do sistema coleta de 

esgotos do município de Paragominas contempla a construção da presente 

elevatória. Atualmente, a EE-5 encontra-se em pleno funcionamento, com a 

realização do recebimento de efluentes gerados pelo Bairro Promissão II e 

realizando o encaminhamento desses para a ETE NH. Após receber os 

esgotos da Bacia G e as contribuições das bacias adjacentes provenientes da 

EE-4 (a ser implantada na Fase 2 do projeto), esta elevatória irá realizar o 

recalque dos efluentes para a Estação de Tratamento de Esgotos. 

 

FIGURA 166 - Estação Elevatória 05.    
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 

 
 
FIGURA 167 - Bomba de drenagem da EE-5.     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 
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FIGURA 168 - Quadro de comando da EE- 05.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 

 
FIGURA 169 - Tubulações acopladas a conjuntos de motor-bomba. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 

 

 As vazões inicial e final da EE-5 serão: 

 

TABELA 41 - Valores previstos de vazão da EE- 05 

 

 

 

 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 

 

Vazões de contribuição da Estação elevatória 5 

VAZÃO INICIAL (QI) 146,76 L/s. 

VAZÃO FINAL (QF) 268,55 L/s; 
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Além das 05 estações elevatórias principais, está prevista a construção 

de mais três estações elevatórias secundárias (EE – 1.1, EE – 3.1 e EE – H1). 

As contribuições das Bacias H e D estão previstas para ser encaminhadas 

diretamente à ETE Novo Horizonte. 

No que tange à primeira fase do Sistema de Coleta de Esgotos do 

município, ela contempla ainda construção das seguintes Subestações 

Elevatórias:  

 

 EED-1: visa receber os efluentes de parte da bacia D, denominada sub-

bacia D-1, lançando-os no coletor tronco. As vazões finais da EED-1 são: 

 

TABELA 42 - Valores previstos de vazão da EED-1 

Vazões de contribuição da Estação elevatória D-1 

VAZÃO INICIAL (QI) 1,86 L/s. 

VAZÃO FINAL (QF) 3,41 L/s; 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 

 

 EED-2: visa receber os efluentes de outra parte da bacia D, denominada 

sub-bacia D-2, lançando-os no coletor tronco. As vazões finais da EED-2 

são: 

 

TABELA 43 - Valores previstos de vazão da EED-2 

Vazões de contribuição da Estação elevatória D-2 

VAZÃO INICIAL (QI) 2,07 L/s. 

VAZÃO FINAL (QF) 3,79 L/s; 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 
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 Critérios e parâmetros de projeto 

 

Os critérios e parâmetros adotados pelo estudo de concepção levaram 

em consideração as exigências e características estabelecidas pela SANEPAR, 

as quais são perfeitamente compatíveis com o que preconizam as normas da 

ABNT referentes ao Estudo de Concepção de Sistema de Esgotos Sanitários – 

NBR 9648/86 e a Projeto de Redes Públicas de Esgotos Sanitários – NBR 

9649/86, principalmente nos parâmetros adotados. Desta forma se ratifica a 

adoção dos seguintes parâmetros para o desenvolvimento do Projeto Básico: 

 

 Consumo de água per capita - Foi adotado o valor de 200 l/hab. dia 

para o volume efetivamente consumido pela população. 

 

 Coeficientes de Variação Diária e Horária - Os coeficientes de 

variação diária (k1) e horária (k2) foram adotados conforme preconiza a 

NBR-9649/86, na ausência de dados específicos para o local:  

 

QUADRO 80 - Coeficientes de Variação. 

 

 

 

O valor adotado para coeficiente de retorno foi de 0,80, conforme a NBR-

9649/86. 

 

 Taxa de Infiltração Linear - Mantendo a diretriz quanto a adoção de 

tubo plástico para a rede coletora, a taxa de contribuição linear 

referente a infiltração foi ratificada em 0,4 l/s.km, em concordância com 

a NBR-9649/86. 

 

COEFICIENTES DE VARIAÇÃO 

Coeficiente de variação máxima (K1) 1,2 

Coeficiente de vazão horária (K2)   1,5 
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 Alcance do Projeto - O alcance do projeto deverá ser mantido em 20 

anos, com atualização do ano base para a projeção da população de 

2009. Sendo assim a projeção deverá indicar a população final a ser 

atendida para o ano de 2029. 

 

 Traçado da Rede Coletora - O traçado da rede coletora foi 

preferencialmente previsto na via pública, em um dos terços, utilizando 

o critério de rede simples. Os casos de rede dupla deverão ser 

justificados em função de interferências na via ou quando a largura 

entre os alinhamentos dos lotes foi maior do que 14 m em ruas 

asfaltadas ou 18 m em ruas sem pavimento. 

 

 Tubulação e Órgãos Acessórios - Foram adotados para a tubulação 

de coleta e transporte por gravidade os diâmetros comercialmente 

disponíveis entre 150 e 400 mm em PVC. Acima deste diâmetro foram 

utilizadas tubulações em concreto. 

 

Nos pontos singulares da rede, tais como, no início de coletores, nas 

mudanças de direção, de declividade, de diâmetro e de material, na reunião de 

coletores e onde há degraus e tubos de queda, foram dotados de Poços de 

Visita ou Inspeção. A distância máxima entre estas singularidades é de 80 m. 

As condições propostas são assim descritas, conforme itens e descrição: 

 

 Poços de Inspeção (PI)- Dispositivo que permite inspeção visual, 

utilizado em profundidades menores, nos pontos de início dos coletores 

ou com no máximo duas chegadas; 

 Poços de Visita (PV) - Utilizado em profundidades maiores ou nas 

demais condições onde não é possível utilização de PI; 

 Tubo de Queda - Nos desníveis maiores que 0,65m será utilizado um 

tubo de queda entre a chegada e o fundo do poço; 
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 Controle de Remanso Sempre que a cota do nível de 

água na saída de qualquer poço ficar acima das cotas dos níveis de 

água de entrada, estes níveis deverão ser igualados, considerando 

uma folga de 0,05m, evitando a influência de remanso no trecho de 

montante. 

 

FIGURA 170 – Fases de implementação do esgotamento sanitário. 

Fonte: Plano de Saneamento Municipal, 2014. 
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9. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E INSTRUMENTOS DA POLÍTICA 

URBANA. 

 

Acerca da legislação municipal, de início destacamos a LEI Nº 597/ 2006 - 

25 DE NOVEMBRO DE 2005 - INSTITUI O PLANO DIRETOR DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS, que está sendo objeto da presente revisão por 

parte desta consultoria, visto que, conforme previsão do Estatuto da Cidade 

(Lei nº10.257/01) no art. 39 §3º, os planos diretores municipais devem ser 

revistos pelo menos a cada 10 anos, portanto, já em tempo de revisão. 

Destaca-se que apesar de conterem diretrizes para os instrumentos 

municipais e para os planos setoriais, em algumas legislações municipais, é 

necessário especificar ações concretas para que os mesmos sejam 

devidamente efetivados, além disso, em muitos setores há necessidade de 

revisão de legislação, pela desatualização das respectivas leis que pelo 

decorrer do tempo, acabam por estar em desacordo com a realidade atual do 

município. 

No caso dos planos setoriais, alguns são inexistentes, outros estão 

desatualizados e em outros casos é necessário que sejam realizadas 

complementações com ações específicas e inclusão de programas sociais para 

que se possa garantir a sua efetiva aplicabilidade. 

Além disso, constatou-se desconformidades com padrões técnicos de 

estruturação da legislação com a necessidade de reestruturação de alguns 

artigos, incisos e alíneas. 

Assim, após realização de pesquisa acerca dos instrumentos de política 

urbana do Plano Diretor do Município de Paragominas, constatou-se a 

existência das respectivas legislações municipais. 
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9.1 ZONEAMENTO E USO DO SOLO 

 

LEI Nº 598/2006 - CRIA A AREA DE PROTECAO AMBIENTAL APA DO RIO 

URAIM REGULAMENTA O USO E OCUPACAO DO SOLO AS SUAS 

MARGENS 

 

A referida legislação cria área de proteção ambiental – APA do Rio Uraim, 

estabelecendo seus limites, bem como os objetivos de utilização da área, que 

servirá de conservação do patrimônio natural e cultural daquelas áreas, 

visando a melhoria da qualidade de vida da população e proteção dos 

ecossistemas regionais, além da proteção do manancial hídrico e controle de 

pressões urbanizadoras e das atividades agrícolas e industriais. 

No entanto, não há uma legislação específica que trate do zoneamento e 

uso do solo. A menção das zonas do município ocorre no próprio Plano Diretor, 

bem como legislação de perímetro urbano, por isso, recomenda-se a definição 

desta matéria em lei própria, com instituição de prazo para ser elaborada e 

aprovada em até dois (02) anos a contar da aprovação da revisão do Plano 

Diretor. 

 

9.2 PERÍMETRO URBANO 

 

LEI Nº 221/1999 - DISPOE SOBRE OS LIMITES QUE ESTABELECE A ZONA 

URBANA DA CIDADE DE PARAGOMINAS PA 

 

Na referida legislação foi definido o perímetro urbano do município de 

Paragominas, porém com o crescimento urbano conforme dados do IBGE 

(2020) recomenda-se estudos mais detalhados para possível redefinição do 

mesmo. 
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LEI Nº 256/2000 - DISPOE SOBRE A CRIACAO DO DISTRITO INOCENCIO 

OLIVEIRA E ESTABELECE O RESPECTIVO PERIMETRO URBANO 

 

Na referida legislação foi criado o Distrito denominado Inocêncio Oliveira, 

bem como dispondo sobre o início do perímetro da zona urbana deste distrito. 

 

LEI Nº 807/2012 - ALTERA DISPOSITIVOS DO PLANO DIRETOR LEI 

MUNICIPAL N.597/2006. 

 

Em tal legislação foi ampliado o perímetro urbano do distrito Inocêncio 

Oliveira e também alterou o art. 21 do Plano Diretor Municipal, incluindo desta 

maneira a divisão do município em 6 (seis) áreas, sendo elas: a) Bairro 

Nagibão; b) 06 (seis) unidades de vizinhança; c) Distrito Inocêncio Oliveira; d) 

Corredor constituído pela faixa que liga o perímetro urbano ao aeroporto 

municipal, considerando 400m (quatrocentos metros) para cada lado a partir do 

eixo da PA-125; e d) o prolongamento do Distrito Inocêncio Oliveira. 

 

LEI Nº 866/2014 - ALTERA DISPOSITIVOS DO PLANO DIRETOR LEI 

MUNICIPAL Nº 597/2006 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 

Na referida lei, foi aprovada a ampliação dos limites do perímetro que 

caracteriza a zona urbana do Distrito Inocêncio Oliveira no município de 

Paragominas, limitando ao norte com a Fazenda Vitória e outros, ao sul com a 

fazenda Boi Branco, ao leste com o Sítio Canaã, Estância Milagres, Fazenda 

Mexicana e oeste com a Florapac. 
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9.3 PARCELAMENTO DO SOLO 

 

LEI Nº 193/1998 - DISPOE SOBRE O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO 

DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS. 

 

A referida lei trata do parcelamento do solo urbano e tem por objetivo 

orientar qualquer obra de parcelamento do solo do município e assegurar a 

observância dos padrões de urbanização essenciais para o interesse da 

comunidade, no entanto, vigora há mais de 20 (vinte) anos, por isso, 

recomenda-se que pelo longo lapso temporal e já há necessidade de ser 

atualizada, instituindo-se prazo para sua revisão em até dois (02) anos a contar 

da aprovação da revisão do Plano Diretor. 

 

9.4 SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTES 

 

Não há uma legislação específica (Plano de Mobilidade), portanto, 

recomenda-se o estabelecimento de prazo para sua elaboração. 

 

9.5  CÓDIGO DE OBRAS 

 

LEI Nº 209/1998 - ESTABELECE O CODIGO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE 

PARAGOMINAS. 

 

A referida legislação tem por objetivo determinar que qualquer obra 

realizada no município de Paragominas sejam apresentados documentação 

que esteja de acordo com as exigências contidas no código, no entanto, com o 

passar de quase 20 (vinte) anos e com mudança de diversos padrões 

urbanísticos da época para os dias atuais, recomenda-se que pelo longo lapso 

temporal e já há necessidade de ser atualizada, instituindo-se prazo para sua 

revisão em até dois (02) anos a contar da aprovação da revisão do Plano 

Diretor, com base nos estudos de uso e ocupação do solo e no parcelamento 

do solo. 
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9.6 CÓDIGO DE POSTURAS 

 

LEI Nº 226/1979 - INSTITUI O CODIGO DE POSTURAS DO MUNICIPIO DE 

PARAGOMINAS 

 

A referida legislação trata das medidas à serem adotadas pelo poder 

público municipal em matéria de higiêne, ordem pública, funcionamentos 

comerciais e industriais e estabelencendo suas necessárias relações, trazendo 

também infrações e cominações genéricas, tal legislação foi alterada pela 

LEIN.492.2005 - ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 226/72 CODIGO DE 

POSTURAS e também pela LEI Nº 890/2015 - ALTERA PRECEITOS DA LEI 

Nº 226/79 CODIGO DE POSTURAS DO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS, as 

quais especificaram partes do código de posturas, porém, recomenda-se que 

pelo longo lapso temporal e já há necessidade de ser atualizada, instituindo-se 

prazo para sua revisão. 

 

9.7 INSTITUTOS TRIBUTÁRIOS E FINANCEIROS 

 

LEI Nº 425/1987 - INSTITUI O CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO DE 

PARAGOMINAS a referida legislação que instituiu o código tributário municipal 

foi ratificada pela LEI Nº 650/2007 - DISPOE SOBRE O CODIGO TRIBUTARIO 

DO MUNICIPIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS que se encontra em 

consonância com a realidade atual do município, assim como a LEI Nº 

576/1990 - ESTABELECE O SISTEMA TRIBUTARIO DO MUNICIPIO DE 

PARAGOMINAS. 
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9.8 INSTITUTOS JURÍDICOS E POLÍTICOS 

 

Com relação aos instrumentos jurídicos e políticos, na pesquisa de 

legislações realizada, constatou-se a LEI Nº 68/1974 - AUTORIZA A 

DESAPROPRIAR PARA UTILIDADE PUBLICA EM GERAL UMA AREA DE 

TERRAS NA ZONA RURAL, mediante constatação de utilidade pública, no 

entanto, deixa de aferir critérios específicos, razão pela qual, recomenda-se 

que a referida lei seja revisada com estabelecimento de prazo para sua 

revisão, visto que já se fazem mais de 35 (trinta e cinco) anos da sua 

publicação. 

Ademais, não possui lei que regulamente a servidão administrativa, não 

possui lei que regulamente Direito de preempção; o Direito de superfície ou 

a Outorga Onerosa do Direito de Construir, também não possui lei que 

regulamente Usucapião Especial De Imóvel Urbano, não possui lei que 

regulamente Zonas Especiais de Interesse Social, podendo ser 

estabelecidos prazos para elaboração, visto que tais instrumentos irão garantir 

mais direitos ao município para efetivação dos direitos do poder público 

municipal. 

 

9.9  PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS SETORIAIS. 

 

9.9.1 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

LEI Nº 114/1996 - DISPOE SOBRE A POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

NO MUNICIPIO. 

 

Tem como objetivo estabelecer forma de prestação de serviços 

essenciais voltados pra melhoria da vida da minoria socialmente 

marginalizadas, bem como à família à maternidade, à infância, à adolescência, 

à velhice, às pessoas portadoras de deficiência, usuários de drogas, aos 

alcóolicos, ex-presidiários, doentes mentais, imigrantes e outros. 
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Desse modo, foi instituído Conselho Municipal de Assistência Social, este 

que apesar de ter como uma de suas atribuições a aprovação, definição e 

execução de programas e projetos municipais destinados para a área, verifica-

se uma ausência de especificação dos programas prioritários para que a 

política seja efetivada. 

Assim, o torna genérico e em desacordo com a realidade atual, além de 

estar desatualizado, sugere-se seja estabelecido prazo para revisão da referida 

legislação com especificação de programas a serem conduzidos pelos órgãos 

responsáveis. 

 

LEI Nº 879/2015 - INSTITUI O PLANO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E 

ADOLESCENCIA. 

 

Foi instituído o Plano Municipal para Infância e Adolescência, na referida 

lei estão contidas apenas diretrizes, porém seu conteúdo ainda é genérico, 

atribuindo a implementação do plano ao sistema de garantia dos direitos da 

criança e do adolescente pelas suas organizações e representações, sem no 

entanto, trazer ações específicas para sua exequibilidade, razão pela qual 

sugere-se seja estabelecido prazo para que seja revisada. 

 

9.9.2 CULTURA, ESPORTE E LAZER. 

 

LEI Nº 902/2015 - DISPOE SOBRE O SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA 

DE PARAGOMINAS PA. 

 

A referida legislação está atualizada e de acordo com a realidade local, na 

medida em que estabelece de forma clara o papel do poder publico municipal 

na gestão da cultura, os direitos culturais, suas dimensões simbólica, cidadã, 

econômica, bem como a instituição do sistema municipal de cultura, com os 

princípios e objetivos, sua estrutura e os respectivos instrumentos de gestão, 

no entanto, sugere-se que na revisão do Plano Diretor, possam ser incluídas  
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ainda mais diretrizes, ações específicas e ainda outros programas que possam 

ser implementados. 

Destaca-se que não há plano municipal para o desporto, razão pela 

qual sugere-se o estabelecimento de prazo para o mesmo ser elaborado e 

assim possam ser implementadas políticas para fortalecer este setor no 

município. 

 

9.9.3 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

LEI Nº 272/2001 - DISPOE SOBRE A CRIACAO DO CONSELHO MUNICIPAL 

DE TURISMO 

 

Foi instituído o Conselho Municipal de Turismo, no entanto, não foi 

identificado a existência de um plano setorial, razão pela qual sugere-se o 

estabelecimento de prazo para o mesmo ser elaborado e assim possam ser 

implementadas políticas para fortalecer este setor no município. 

 

9.9.4 EDUCAÇÃO 

 

LEI Nº 886/2015 - INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO PME 

 

O referido plano municipal apesar de conter diretrizes específicas e de 

suma importância que podem continuar à vigorar, precisam ter suas metas e 

estratégias atualizadas para que se adequem a realidade atual, considerando 

as rápidas mudanças neste setor, principalmente em detrimento dos avanços 

tecnológicos, bem como, em decorrência dos impactos na forma de realização 

do ensino após o período de pandemia. 

Dessa forma, sugere-se que na revisão do Plano Diretor, sejam incluídas 

mais diretrizes, ações específicas e ainda outros programas que possam ser 

implementados, bem como seja estabelecido prazo para sua atualização. 
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9.9.5 MEIO AMBIENTE 

 

LEI Nº 765/2011 - INSTITUI O CODIGO AMBIENTAL MUNICIPAL 

CONTENDO A POLÍTICA E O SISTEMA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 

 

A referida legislação está atualizada e de acordo com a realidade local, na 

medida em que estabelece de forma clara a política municipal do meio 

ambiente, seus princípios, instrumentos, normas urbanísticas de controle 

ambiental, educação ambiental, licenciamento e autorização ambiental, 

avaliação dos impactos ambientais, do cadastro de consultores ambientais e 

técnicos de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos 

ambientais. 

Ademais, também foi instituído o Fundo Municipal do Meio Ambiente, 

estabelecimento de normas de proteção e preservação dos recursos hídricos, 

normas de fiscalização ambiental e também as respectivas sansões e infrações 

,no entanto, sugere-se que na revisão do Plano Diretor, possam ser incluídas 

ainda mais diretrizes, ações específicas e ainda outros programas que possam 

ser implementados. 

 

9.9.6 SANEAMENTO 

 

LEI Nº 391/2003 - DISPOE SOBRE OS SERVICOS E OBRAS PARA A 

COLETA TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE ESGOTO SANITARIO 

NO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS. 

 

A referida legislação municipal, estabeleceu diretrizes para coleta, 

tratamento e a distribuição de esgotos com vistas ao controle de poluição das 

águas interiores, superficiais e subterrâneas, e apesar de conter diretrizes 

específicas, instrumentos de controle de poluição de suma importância que 

podem continuar em vigor, recomenda-se sua revisão pelos quase 17 

(dezessete) anos, para que seja melhor detalhada, instituindo prazo para que 

seja realizada. 
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LEI Nº 208/1998 - DISPOE SOBRE A COLETA TRANSPORTE E DESTINO 

DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES LIXO HOSPITALAR 

 

A referida legislação municipal apesar de conter diretrizes específicas e 

de suma importância que podem continuar à vigorar, considerando que tal 

legislação possui mais de 20 (vinte) anos, sugere-se que a mesma seja 

revisada com estabelecimento de prazo para concretização. 

Destaca-se que as referidas legislações supracitadas poderiam ser 

englobadas pelo Plano Municipal de Resíduos Sólidos que ainda é inexistente, 

razão pela qual recomenda-se o estabelecimento do prazo de 2 (dois) anos 

para sua elaboração. 

 

9.9.7 SAÚDE 

 

No setor da saúde, não foi encontrado uma política setorial específica, 

sendo somente encontradas as legislações: LEI Nº 060/1994 - INSTITUI O 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE que instituiu o Conselho Municipal de 

Saúde como órgão deliberativo do Sistema Único de Saúde – SUS no âmbito 

municipal, definindo sua estrutura sendo de sua competência estabelecer 

diretrizes a serem observadas no Plano Municipal de Saúde, no entanto, não 

foi encontrado o Plano Municipal de saúde, razão pela qual, se realmente 

inexistente, sugere-se o estabelecimento de prazo para que seja elaborado. 

Ademais, encontrou-se também a LEI Nº 061/1994 INSTITUI O FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE que instituiu o Fundo Municipal de Saúde Municipal, 

que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos 

destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, no entanto, em razão de 

seus mais de 25 (vinte e cinco) anos sugere-se sua revisão com 

estabelecimento de prazo para ser realizado. 
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9.9.8 SEGURANÇA 

 

Sobre o setor da Segurança, destaca-se que não foi encontrado uma 

política municipal específica para este setor, tendo sido encontrado somente a 

LEI Nº 794/2012 - INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE PREVENCAO 

REPRESSAO AO TRAFICO E O USO INDEVIDO DE SUBTANCIAS 

ENTORPECENTES que estabelece os princípios, integra órgãos e entidades 

da administração municipal que se relacionem aos aspectos relativos ao setor, 

dessa forma, recomenda-se seja estabelecido prazo para elaboração de uma 

política municipal de segurança. 

 

 


