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APRESENTAÇÃO 

Este documento apresenta o Plano Municipal de Saneamento Básico do 

município de Paragominas, objetivando uma abordagem ampla dos quatro 

componentes do saneamento básico: abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, drenagem das águas pluviais urbanas e limpeza pública e manejo 

dos resíduos sólidos, em uma perspectiva integrada, sustentada na 

universalidade e equidade dos serviços, considerando o saneamento parte 

intrínseca das ações fundamentais da administração municipal para atingir 

metas de saúde pública e qualidade de vida da população. A estrutura do 

Plano está dividida da seguinte forma: CAPÍTULO 1:INTRODUÇÃO- 

Metodologia e desenvolvimento do PMSB; CAPÍTULO 2 : INFORMAÇÕES 

GERAIS DO MUNICÍPIO, abordando a localização, seus limites e acessos, 

seguidos de aspectos geofísicos (clima, hidrografia, geologia, declividade, 

vegetação, topografia e uso e ocupação do solo), aspectos 

ambientais(informações sobre unidades de conservação e instrumentos de 

sustentabilidade), e antrópicos (aspectos populacionais e caracterização física 

do município). Ainda, serão explicitados os aspectos de saúde pública. A 

descrição dos quatro sistemas básicos do saneamento será apresentada junto 

a identificação dos problemas atuais e suas interações, consolidadas no 

CAPÍTULO 3 referente aos DIAGNÓSTICOS SETORIAIS, que servirão de 

base para a definição dos objetivos e a fixação dos PROGNÓSTICOS E 

ALTERNATIVAS do Plano Municipal de Saneamento Básico contidos no 

CAPÍTULO 4, abordando questões que necessitam de regularização e 

melhoramento. Finalmente o CAPÍTULO 5 apresenta o PLANO DE 

CONTINGÊNCIA/ EMERGÊNCIA, detalhando as ações a serem tomadas 

frente a imprevistos que possam vir a prejudicar ou interromper a prestação 

dos serviços. O conteúdo do presente documento está embasado na Lei 

Federal nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007 (BRASIL, 2007) que estabelece 

diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a Política Nacional de 

Saneamento Básico. 
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1 

1. INTRODUÇÃO 

O Plano Municipal de Saneamento de Paragominas se constitui em um 

dos instrumentos do Sistema Municipal de Saneamento e foi institucionalizado 

quando da sanção da Lei N° 870 de 01 de Dezembro de 2014 que instituiu a 

Política Municipal de Saneamento. 

É importante ressaltar que as diretrizes estabelecidas pela Lei 

Municipal 870/2014 que instituiu a política Municipal de Saneamento, é 

norteada pela Lei Federal 11.445/2007, que estabelece, no seu Art. 9, que o 

titular dos serviços deverá formular a respectiva política pública de saneamento 

ambiental, devendo, portanto, elaborar os planos de saneamento básico. 

Desta forma, para melhor entendimento e conceituação deste plano, é 

importante ressaltar o conceito de saneamento básico, que historicamente 

restringia-se à água e ao esgoto, e evoluiu para o saneamento básico com viés 

ambiental que engloba também a limpeza pública e manejo de resíduos 

sólidos, além do manejo de águas pluviais urbanas, os quais, de forma 

sistêmica, devem se integrar ao ordenamento e ao uso do solo, como previsto 

no plano diretor do município, a fim de promover crescentes níveis de 

salubridade ambiental. 

A implementação da Política Municipal de Saneamento Básico é mais 

um passo fundamental na busca da universalização das ações e serviços de 

saneamento ambiental em Paragominas. Cabe à Administração Municipal a 

responsabilidade de materializar o que está previsto em Lei – um modelo de 

gestão público e integrado, que assegure a qualidade na prestação dos 

serviços, a democratização e a transparência dos processos decisórios, com 

mecanismos eficazes de controle social e participação popular, bem como a 

indispensável “subordinação das ações de saneamento ao interesse público”. 

A Lei 870/2014 determina ainda, em seu Art. 13 a formulação do Plano 

Municipal de Saneamento Básico – PMSB, atualizado a cada quatro anos, 

destinado a articular, integrar e coordenar recursos tecnológicos, humanos, 

econômicos e financeiros, com vistas ao alcance do melhoramento no âmbito 

sanitário e ambiental do município. 

O fundo Municipal de saneamento – FMS, outro instrumento que 

compõe o Sistema, também instituído na mesma lei e posteriormente 
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regulamentado pelo Decreto x de julho de 2017 de natureza contábil e de 

natureza administrativa e financeira, destina-se a financiar, de forma isolada ou 

complementar, os instrumentos da Política Municipal, cujos programas tenham 

sido aprovados pelo Conselho Municipal de Saneamento.  

É importante ressaltar ainda que, segundo a Lei, “O Plano Municipal de 

Saneamento é o único instrumento básico disciplinador da aplicação dos 

recursos financeiros do Fundo Municipal de Saneamento”, estando inclusive 

vedadas quaisquer outras destinações.  

É inegável que a viabilidade operacional da Política Municipal de 

Saneamento tem estreita relação com a gestão dos serviços de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário administrados pela Agência de Saneamento 

de Paragominas criada em 2009 por ato do poder executivo através da Lei 

municipal 682/ 2008, contudo  é fundamental a compreensão de que o Plano 

de Saneamento está estruturado em quatro eixos temáticos: Abastecimento de 

Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Pluvial e Manejo de Resíduos 

Sólidos, portanto, com participação direta das secretarias do verde e do meio 

ambiente e de infraestrutura,  

A compreensão de que o Plano Municipal de Saneamento não se 

encerra com a produção e publicação deste trabalho. Pois é, na verdade, um 

processo absolutamente dinâmico de planejamento dos serviços de 

saneamento em Paragominas. Para tanto, é indispensável um monitoramento 

permanente dessas ações e serviços, de forma a que seja possível aprimorar 

sua gestão, através da produção e divulgação sistêmica de dados e 

informações atuais e confiáveis, da consequente geração de indicadores e de 

índices setoriais de salubridade ambiental que reflitam a realidade local, da 

valorização e garantia do controle e da participação popular.  
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2. PLANEJAMENTO 

As ações de Saneamento Básico constituem papéis importantes na 

proteção ambiental, assim como interferem na qualidade de vida humana. 

Possuem características eminentemente coletivas, de caráter extremamente 

necessário, tornando-se, portanto, uma meta social. Como meta social, devem 

ser pensadas como algo amplo que satisfaça as necessidades dos indivíduos 

em um plano coletivo, no qual a comunidade e o Estado, assim como os 

próprios beneficiados têm papéis a desempenhar com a finalidade de obtenção 

de um ambiente adequado para o convívio social. 

Os serviços públicos de saneamento básico devem estar submetidos a 

uma política pública de saneamento, formulada com a participação social, e 

entendida como o conjunto de princípios e diretrizes que conformam as 

aspirações sociais e/ou governamentais no que concerne à regulamentação do 

planejamento, da execução, da operação, da regulação, da fiscalização e da 

avaliação desses serviços públicos (MORAES, 1994). 

Diante dessas considerações, o objetivo geral do Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Paragominas é estabelecer o planejamento das ações 

que necessitam de providencias e melhoramento, com participação popular e 

atendendo aos princípios da Política Nacional de Saneamento Básico, da 

Política Estadual de Saneamento Básico e da Política Municipal de 

Saneamento, através da elaboração dos Diagnósticos e Prognósticos setoriais, 

com vistas à obtenção de níveis satisfatórios de salubridade ambiental, 

proteção dos recursos hídricos e promoção da saúde pública de Paragominas. 

 

2.1. Definições da unidade de Planejamento 

A área de planejamento do Plano de Saneamento Básico Municipal é 

delimitada pelo perímetro urbano definido na Lei que institui o Plano Diretor 

Participativo de Desenvolvimento Municipal de Paragominas. 

A figura abaixo apresenta a área de planejamento adotada para o 

detalhamento do plano, ressaltando a zona urbana de Paragominas e o bairro 

Nagibão, distante aproximadamente 25 km da sede, para qual o Plano enfatiza 

uma série de alternativas e projetos a serem realizados futuramente. 
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Mapa 1 – Área de planejamento do Plano de Saneamento Básico de Paragominas. 

Fonte: Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SEMMA)  

 

2.2. Metodologia 

A aquisição de informações básicas se deu através da coleta de dados, 

levantamentos e pesquisas que possibilitaram a realização dos diagnósticos 

setoriais, apresentando a situação atual do município em relação a seus 

aspectos sanitários, levando em consideração as características ambientais e a 

realidade de uso dos recursos naturais. 

O levantamento de informações foi realizado com a consulta de 

profissionais responsáveis pela administração dos serviços de limpeza pública 

e gestão dos resíduos sólidos do município, pelos serviços de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário realizados pela Agência de Saneamento de 

Paragominas (SANEPAR), bem como a participação de profissionais ligados a 

Secretaria de Infraestrutura para caracterização do setor Drenagem e Manejo 

das águas pluviais. 
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2.3. Dados coletados 

 

Foram coletados dados referentes aos aspectos geofísicos do município, 

informações e dados socioeconômicos, apresentando transformações e 

características da realidade populacional, dados relacionados a atividades 

antrópicas e aspectos ambientais, enfatizando medidas de conservação 

ambiental e sustentabilidade desenvolvidas em Paragominas, além da 

caracterização dos aspectos sanitários, com ênfase a realização de serviços 

que priorizem a saúde pública, promovendo o melhoramento da qualidade de 

vida da população. 

Para tanto, utilizou-se informações de cadastros municipais, estudos 

existentes no setor sanitário, projetos de expansão dos serviços e informações 

contidas no Plano Diretor Urbano, além de instrumentos públicos de gestão 

aplicáveis à área do Plano de Saneamento Básico Municipal - (leis, decretos, 

códigos), para caracterização da situação dos sistemas de saneamento básico 

de Paragominas. 

Em síntese, informações que possibilitaram a contextualização das principais 

variáveis, cujo processamento tornar-se-á necessário para a realização do 

PSBM. 

2.4. Planos existentes 

  Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Municipal de Paragominas. 

 Código Ambiental Municipal. 

 Plano Municipal de Habitação e Interesse Social – PMHIS. 

 Política Municipal de Resíduos Sólidos. 

 Política Municipal de Saneamento Básico. 
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3. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO 

 

3.1. Localização 

O município de Paragominas localiza-se no estado do Pará, entre os 

meridianos 2º 25‟ e 3º 48‟ de latitude sul e 46º 25‟ e 48º 53‟ de longitude oeste, 

estando a uma altitude de 90m, abrange uma área de 19.342,254 km², 

localizado na região fisiográfica Guajarina, microrregião de Paragominas, no 

sudeste do estado. A distância entre o município e a capital paraense, Belém, é 

de aproximadamente 300 km. 

 

Mapa 2 – Localização de Paragominas. 

Fonte: Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. (SEMMA) 

 

3.1.1. Acesso ao município 

a) Rodoviário 

O sistema viário de Paragominas é composto por uma rodovia federal 

(BR-010), que corta o município no sentido Norte-Sul e é interligada a BR- 316, 

e por duas rodovias estaduais, PA-125 e PA-256. Essas rodovias permitem 

tanto o acesso ao município quanto o escoamento da produção, isto faz com 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                               PARAGOMINAS-PA 

Diagnóstico e Prognóstico 

 

 

7 

que seja um dos principais entrepostos paraenses na rota de caminhoneiros 

oriundos de várias regiões do Brasil.  

b) Aeroporto 

A cidade possui um aeroporto que dispõe de uma infraestrutura para 

embarque e desembarque de passageiros, composta por 01 aeródromo com 

uma pista de1. 600 metros de comprimento por 35 metros de largura que está 

sendo equipada para operações diurnas e noturnas. A pista suporta aeronaves 

de pequeno a grande porte, tais como monomotores, bimotores e boings e sua 

administração é executada pela Gestão Municipal. 

 

Mapa 3: Rede viária da mesorregião Sudeste paraense. 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 
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3.2. Limites do Município  

O município de Paragominas, pertencente à mesorregião Sudeste 

Paraense, limita-se ao norte com os municípios de Ipixuna e Nova Esperança 

do Piriá; a leste com o estado do Maranhão; ao sul com os municípios de 

Ulianópolis e D. Elizeu; e a oeste com os municípios de Ipixuna e Goianésia do 

Pará, como apresentado no mapa abaixo. 

 

 

Mapa 4: Municípios limítrofes de Paragominas 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 
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Figura 1: Acampamento e pioneiros.  

Fonte: Prefeitura de Paragominas. 

3.3. Histórico de Paragominas 

 A ocupação do território do município iniciou-se através de vinda de 

camponeses, que chegaram na 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 de 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 como no espaço rural, assemelhando-

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

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

Costa, um dos idealizadores da capital brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragominas obteve 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 Gerais. 

 

Figura 2: Praça três corações. 

Fonte: Prefeitura de Paragominas. 
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Contudo o município também atraiu na década de 90 e ainda no início do 

século XXI uma expressiva massa migratória de sulistas, 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 de uma 

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 o final dos anos 1980. 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 qualificado e/ou empreendedor que 

intensificou o contexto econômico na cidade. 

 

3.4. Aspectos Geofísicos e Biológicos 

 

3.4.1. Geologia e Relevo  

A geologia do Município é representada pela formação de Itapicuru, do 

Cretáceo, que apresenta arenitos, predominantemente vermelhos, finos, 

caulínicos, argilitos vermelhos laminados e calcário margoso fossilífero. 

 Existe, ainda, a presença de sedimentos do Terciário, Barreiras e 

Quaternários sub - atual e recente. O relevo apresenta tabuleiros relativamente 

elevados e aplainados, formas colinosas dissecadas, baixos tabuleiros, 

terraços e várzea, com altitude média de 20 metros acima do nível do 

mar.(IMAZON, 2009) 
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Mapa 5: Declividade de Paragominas 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 
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3.4.2. Topografia 

Os níveis altimétricos do município se encontram em cotas mais 

elevadas que a média dos municípios da microrregião de Paragominas. Um 

total de 35 % do território de Paragominas possui altitudes que variam entre 

100 e 150 metros, predominantes na porção drenada pela bacia do rio Capim. 

Outros 35% são áreas com variações topográficas entre 50 e 100 metros de 

altura, incluindo a sede municipal, que está a 90 metros acima do nível do mar. 

Estas áreas estão localizadas principalmente na porção leste do município, 

drenadas pela bacia do rio Gurupi, mas também são encontradas seguindo o 

contorno de quase todos os rios.  

Há ainda 20% do município com relevo entre 150 e 200 metros de 

altura, distribuídas no sentido leste-oeste, em porções mais distantes da malha 

hidrográfica. Áreas com altitude igual ou superior a 200 metros representam 

apenas 6% do território e estão localizadas principalmente em uma faixa na 

porção centro-sul e sudeste de Paragominas. Por fim, ocupando 4% do 

município se encontram as áreas mais baixas (menor que 50 metros), em 

geral, situadas às margens do rio Capim e de alguns de seus afluentes. Morfo-

estruturalmente, a cidade faz parte da unidade que se convencionou chamar de 

Planalto Sul do Pará/Maranhão.  

 

Tabela 1 - Topografia do município de Paragominas 

Altitude (m)  Área (ha)  %  

<50  69.649  3,6  

50-100  672.644  34,8  

100-150  685.935  35,5  

150-200  395.163  20,4  

>200  109.698  5,7  

Total  1.933.089  100,0  

Fonte: Relatório Socioeconômico – Imazon, 2009 
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Mapa 6: Topografia de Paragominas 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 
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3.4.3. Solos 

A grande maioria (95%) do solo de Paragominas é do tipo amarelo 

distrófico. Trata-se de solos do tipo latossolo amarelo com alto grau de 

intemperismo, profundos, ácidos e ricos em alumínio. Há ainda a presença de 

solos aluviais e solos indiscriminados nas áreas de várzea. Outros tipos de 

solos são encontrados em proporção bem menor no município: gleissoloháplico 

(2,7%), argilossolo amarelo (1,7%), neossolofúlvico (0,7%) e o 

plintossoloháplico (0,3%).(IMAZON, 2009) 

 

Tabela 2: Tipos de solos encontrados no município de Paragominas, Pará. 

Tipo de solo Área (há) % 

Latossoloamarelo 1.829.110 94,6 

Distrófico 674.220 34,9 

Coeso 664.820 34,4 

Típico Concrecionario 490.070 25,4 

Gleissoloháplico 51.660 2,7 

Argissolo amarelo 33.550 1,7 

Neossolofúlvico 13.190 0,7 

Plintossolo 5.580 0,3 

Total 1.933.090 100 

Fonte: Embrapa 2003 
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Mapa7 - Solos de Paragominas 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 
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3.4.4. Hidrografia 

A malha hidrográfica de Paragominas é densa e se espalha por toda a 

extensão territorial do município, sendo formada por duas bacias principais: a 

do Capim, cujos tributários se ramificam sobre 54% da área do município, e a 

do rio Gurupi, que ocupa os outros 46% restantes. A bacia do rio Capim é 

formada por seis sub-bacias, onde se destacam os rios Surubiju, Camapi, 

Cauaxi, Jacamim, Paraquequara e o Candiru-açu. Por sua vez, a bacia do rio 

Gurupi também abriga seis sub-bacias: Uraim, Maritaca, Piriá, Croatá e Poraci-

Paraná. 

Os rios são limites naturais em quase todo o perímetro municipal. O rio 

Gurupi limita Paragominas com o Maranhão, enquanto o rio Capim se situa na 

fronteira norte e oeste de Paragominas com Ipixuna. Por sua vez, o rio Surubiju 

estabelece a divisa de Paragominas com os municípios de Goianésia e Dom 

Eliseu ao sul, enquanto o rio Poraci-Paraná estabelece a fronteira do norte de 

Paragominas com Nova Esperança do Piriá. (IMAZON, 2009) 

 

3.4.4.1 Sub-região do Gurupi 

Esta sub-região apresenta as coordenadas geográficas de -00º 55' 28'' 

à -04º 36'00'' S de latitude e 46º 01' 47'' à 47º 45' 16''W de longitude. Limita-se 

ao norte pelo Oceano Atlântico, ao sul pelos municípios de Ulianópolis e Dom 

Eliseu, a leste pelo Estado do Maranhão e a oeste pela Bacia do Guamá-

Capim. Sua área total soma 20.074,094km² que corresponde a 1,6% da área 

do estado. 

O rio de maior importância é o Gurupi que nasce em território 

maranhense, seus principais afluentes se encontram na margem esquerda 

(território paraense), seu curso apresenta 719 km de extensão e sua bacia 

hidrográfica está contida aproximadamente em 70% no Estado do Maranhão e 

o resto 30% no estado do Pará.  

É o divisor natural entre os dois estados e por sua constituição 

geográfica, correndo sobre rochas cristalinas, apresenta-se encachoeirado em 

longo trecho. Após o recebimento do Gurupi-Mirim, o Rio Gurupi tem sua 

largura de 40m alterada, alcançando 250m e, antes da Vila de São José do 

Gurupi, essa largura pode atingir até 2 km. Sua profundidade, de cerca de 5m 
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nas primeiras rochas, chega a ser quase insignificante nas áreas sedimentares 

atingindo pouco mais de meio metro. Além do Gurupi - Mirim recebe o Guajará, 

Rolim, Coaraci-Paraná, Uraim, e Piriá. 

 

Mapa 8 – Bacias hidrográficas do Atlântico Nordeste. 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 
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Na direção oposta, no sentido Leste-Oeste encontra-se a bacia 

hidrográfica do Rio Capim - que serve de limite entre Paragominas e São 

Domingos do Capim - constituída pela Sub-bacia do Rio Surubijú, o mais 

importante desta Bacia. Primeiro possui a direção Oeste-Leste, depois, a 

direção Norte, até chegar ao paralelo de 3º, onde recebe o rio Candiru-Açu, 

seu último afluente da margem direita dentro do Município, serra do Tambaú de 

limite natural com São Domingos do Capim. 

A poucos quilômetros da foz (mais ou menos 10 km), há mais 

intensidade de águas entre o Igarapé das Cobras (Canal natural) e o rio 

Carutapera, ambos no lado maranhense, ligação essa que se torna importante 

por conectar Viseu no Estado do Pará, a Carutapera, no Estado do Maranhão. 

Logo depois se encontra sua foz que é o Oceano Atlântico. 

O rio Gurupi é o exutório do rio Uraim e como resultado da atividade 

antrópica ele recebe toda carga de efluentes lançados nas águas do Uraim, por 

atividades urbanas e rurais. Assim o rio Gurupi torna-se vulnerável frente aos 

impactos causados ao Uraim, dentro de um contexto de bacia hidrográfica. 

 

3.4.4.2 Micro bacia hidrográfica do rio Uraim 

Com uma área de 4.668Km² a bacia hidrográfica do rio Uraim ocupa 

21,75% da área total do município e possui vinte e sete rios que deságuam no 

seu leito e contribuem para formar uma 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 131,5km de extensão em linha reta. (SEMMA, 2005). O rio Uraim 

banha a sede do Município a Noroeste e é caracterizado como de quinta ordem 

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

hidrográfica do rio Gurupi. Dentre os principais afluentes do rio Uraim 

destacam-se o Igarapé Cinquenta e Quatro, rio Maritaca ou Piriazinho, rio 

Escadinha e rio Água Suja. 
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Mapa 9- Sub-baciado rioUraim. 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 

 

Algumas coordenadas do leito do Uraimpodem ser conhecidas na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Coordenadas Geográficas do Leito do rio Uraim, 2005. 

Coordenadas Geográficas 

01 S: 02°55‟43.3”   

W:047°14‟48.2” 

16 S: 02°58‟29.4”   

W:047°21‟13.0” 

02 S: 02°56‟00.0”   

W:047°06‟13.3” 

17 S: 03°03‟25.4”   

W:047°24‟56.3” 

03 S: 03°03‟ 01.5” 

W:047°24‟ 45.6” 

18 S: 02°54‟47.2”   

W:046°59‟32.3” 

04 S: 02°51‟30.3”   

W:046°54‟54.3” 

19 S: 02°46‟18.2”   

W:046°48‟10.2” 

Continua 
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05 S: 02°51‟27.3”   

W:046°54‟14.8” 

20 S: 02°54‟07.8”   

W:046°58‟13.8” 

06 S: 02°46‟57.7”   

W:046°48‟22.1” 

21 S: 02°56‟09.1”   

W:047°05‟48.3” 

07 S: 02°50‟19.4”   

W:046°52‟26.7” 

22 S: 02°56‟17.3”   

W:047°05‟04.8” 

08 S: 02°52‟54.8”   

W:046°56‟07.7” 

23 S: 02°54‟57.4”   

W:047°59‟55.4” 

09 S: 02°54‟48.3”   

W:046°58‟40.8” 

24 S: 03°02‟57.5”   

W:047°24‟46.6” 

10 S: 02°55‟54.1”   

W:047°15‟43.1” 

25 S: 02°58‟57.3”   

W:047°21‟39.1” 

11 S: 02°56‟20.1”   

W:047°05‟03.1” 

26 S: 03°03‟24.7”   

W:047°24‟56.1” 

12 S: 02°57‟26.5”   

W:046°50‟56.7” 

27 S: 02°59‟55.6”   

W:047°22‟17.8” 

13 S: 02°55‟ 54.1”   

W:047°15‟43.1” 

28 S: 02°53‟05.4”   

W:047°56‟39.7” 

14 S: 02°54‟57.4”   

W:047°59‟55.4” 

29 S: 02°55‟43.6”W:047°03‟10.2” 

15 S: 03°03‟06.5”   

W:047°24‟47.1” 

  

Fonte: SEMMA. 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                               PARAGOMINAS-PA 

Diagnóstico e Prognóstico 

 

 

21 

Tabela 4 - Coordenadas geográficas dos principais afluentes do rio Uraim, 2005. 

Coordenadas Geográficas 

Descrição W S 

Encontro com o Igarapé 154 W:047°15‟40.1” S: 02°55‟50.4” 

Encontro com orioMaritaca W:046°49‟20.1” S: 02°47‟42.6” 

Encontro com orio Água Suja W:047°05‟02.8” S: 02°56‟18.8” 

Encontro com o Ig. Paragominas W:047°21‟15.2” S: 02°58‟31.8” 

Encontro com o Igarapé 54 W:046°49‟48.0” S: 02°48‟14.9” 

Fonte: SEMMA 

 

À margem esquerda do rio Uraim foi instalada na Fazenda Ipacaraí a 

Estação Cafezal. Trata-se de uma rede de monitoramento da ANA – Agência 

Nacional de Águas. Nela é possível obter informações como: Vazão máxima e 

mínima, durante todos os dias. A tabela a seguir aborda o regime hídrico 

natural anual referente ao ano de 2007. 

 

Tabela 5– Regime Hídrico Natural, 2007. 

Fonte: Agência Nacional de Águas (ANA) 

 

As características socioeconômicas da bacia são bastante complexas. 

A porção da malha urbana que é cortada pelo rio Uraim é incondicionalmente 

formada por bairros de periferia, com pouquíssimas exceções como é o caso 

do Parque Natural Municipal Ademar da Silva Monteiro.  

Regime Hídrico Natural (Série Histórica Mensal) 

Vazão média máxima anual (m3/h): 337.952,00 

Vazão média mínima anual (m3/h): 214.776,00 

Vazão média anual (m3/h): 268.423,35 

Cota média máxima anual (cm): 375,33 

Cota média mínima anual (cm): 239,11 
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Assim, a população tem uma relação de maior proximidade e 

necessidade de uso do rio Uraim para os mais variados fins. Existe uma 

variação muito grande do grau de agressão ao ecossistema do rio Uraim, como 

por exemplo, a deposição de resíduos domésticos e o lançamento de efluentes 

industriais. 

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 

(faveiras, açaizeiros), ainda portando entre 05 e 15 metros de altura. Nessas 

áreas já é evidente a introdução de inúmeras espécies exógenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4.3 Igarapé Paragominas 

O Igarapé Paragominas é outro importante curso d‟água presente na 

malha hidrográfica do município, caracterizado como um afluente do Rio Uraim. 

O ponto de encontro entre os mesmo está sob as coordenadas geográficas: 

W:47º21‟ 15.2” S:02º58‟ 31.8”. A área que compreende sua bacia hidrográfica é 

de 66 km² e o perímetro de 51 km, tendo grande parte do seu leito banhando a 

área urbana (SANEPAR, 2011). 

A nascente do Igarapé Paragominas localiza-se na propriedade do 

senhor José Carlos Gabriel, nas proximidades da zona urbana. A Prefeitura 

Figura 3: Rio Uraim. 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 
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Figura 4: Igarapé Paragominas. 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 

 

Municipal de Paragominas iniciou o processo de dragagem do igarapé, desde à 

jusante da ponte situada na Rua Carlos Gomes até o Rio Uraim, conferindo 

melhoria no aspecto visual e na dinâmica aquática do igarapé através da 

retirada de resíduos sólidos presentes no corpo hídrico. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.4.5. Clima 

O clima do município de Paragominas é do tipo mesotérmico e úmido. 

A temperatura média anual é elevada, em torno de 25º C. O período mais 

quente, com médias mensais em torno de 25,5º coincide com os meses de 

primavera no hemisfério Sul, e as temperaturas mínimas diárias de 20º C, 

ocorrem nos meses de inverno no referido hemisfério (junho a agosto). Seu 

regime pluviométrico fica, geralmente, entre 2.250 mm e 2.500 mm anuais. As 

chuvas, apesar de regulares, não se distribuem, igualmente, durante o ano, 

sendo de janeiro a junho sua maior concentração (cerca de 80%), implicando 

grandes excedentes hídricos e, consequentemente, grandes escoamentos 

superficiais e cheias dos rios. A umidade relativa do ar gira em torno de 85%.  

Fonte: (SEPOF-PA, 2007) 
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Mapa10- Intensidade pluviométrica da cidade de Paragominas. 

Fonte: Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SEMMA) 

 

3.4.5.1 Mudanças no Micro Clima Local 

Em 1988, 34% da sua cobertura vegetal estava alterada, como 

resultado das principais atividades praticadas no município. Da sua área total, 

1.600.000 hectares estavam cobertos de floresta natural, 242.000 hectares de 

florestas exploradas pela atividade madeireira, 263.000 por capoeira, e 352.000 

eram de áreas abertas dedicadas à atividade agropecuária (Almeida apud 

Watrin e Rocha, 1992). (Porem durante a contabilização destes dados o 

município passava por um processo de divisão em outros três municípios 

diminuindo assim as áreas citadas). 

Contudo as atividades madeireiras intensificaram-se, deixando uma 

área de aproximadamente 50.000 ha degradados na região oficial de 

Paragominas, disponíveis à agricultura. (EMBRAPA, 2004). Com a perda da 

cobertura vegetal podemos identificar uma ligeira modificação no ciclo 

hidrológico da área urbana de Paragominas, com períodos de chuvas mais 

definidos, conforme análise na tabela 6, de precipitação total do município. 
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Tabela 6: Precipitação total no município de Paragominas entre os anos 1982 e 2012. 

ANO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

1982 305.1 367.3 428,3 277,6 32,4 33,6 13,0 21,6 11,0 27,6 23,3 155,2 1696 

1983 89,0 249,8 174,4 72,8 78,9 4,9 2,8 13,4 36,2 12,3 5,9 123,6 864 

1984 289,1 323,9 611,4 424,7 299,3 116,5 30,8 41,1 42,8 76,3 21,0 9,4 2286,3 

1985 316,6 556,8 503,4 447,5 288,1 100,8 34,2 45,2 17,3 146,5 158,8 210,2 2825,4 

1986 206,5 320,5 532,5 459,9 150,9 139,4 46,0 27,9 66,1 32,4 76,0 131,2 2189,3 

1987 203,4 181,4 558,0 333,7 1437 71,2 0,0 17,1 16,3 8,8 33,3 19,8 2880 

1988 164,8 174,6 357,6 562,7 199,7 32,9 20,3 8,9 36,0 40,1 105,8 1987,8 3691,2 

1989 135,1 170,8 441,4 589,8 407,1 101,4 72,3 83,2 50,5 30,8 62,9 358,2 2503,5 

1990 87,4 340,9 272,3 184,2 112,3 57,0 59,4 26,3 22,2 8,2 31,5 79,3 1281 

1991 - - - - - - - - - - - - 0 

1992 187,7 263,0 248,3 166,1 50,0 6,5 27,4 0,0 22,3 0,0 48,3 64,6 1084,2 

1993 104,7 237,2 326,6 158,0 34,0 62,4 10,6 33,4 14,5 64,2 29,6 160,1 1235,3 

1994 288,9 225,6 306,3 295,9 342,3 170,0 20,7 9,7 12,5 28,0 0,0 87,6 1787,5 

1995 247,1 306,7 307,8 455,7 499,9 28,6 28,6 6,4 28,3 15,2 57,4 70,5 2052,2 

1996 250,0 257,3 515,5 585,4 239,3 19,8 12,2 59,0 44,0 0,2 10,3 30,7 2023,7 

1997 272,8 111,6 272,7 230,5 96,3 8,30 4,5 15,3 0,0 11,2 30,7 86,3 1140,2 

1998 219,3 248,3 357,8 283,1 80,0 35,2 1,4 49,1 21,7 2,6 49,2 218,9 1566,6 

1999 174,6 202,0 437,1 454,2 344,4 12,8 8,9 6,2 1,3 24,4 116,9 198,0 1980,8 

2000 248,6 279,2 257,4 392,4 117,0 97,4 69,8 36,4 18,4 44,9 32,9 116,4 1710,8 

2001 379,1 413,1 267,7 315,6 215,4 104,8 48,1 0,0 37,7 8,3 8,6 86,6 1885 

2002 294,0 146,0 471,8 344,5 163,1 108,6 50,4 45,7 33,7 38,7 23,4 178,7 1898,6 

2003 - 303,3 445,2 381,1 139,9 104,1 22,6 25,2 10,8 2,3 52,5 144,6 1631,6 

2004 300,9 390,7 252,6 218,3 117,9 23,1 27,7 12,7 14,1 16,5 44,2 61,9 1480.6 

2005 106 296,6 380,1 371,7 123,3 43,6 7,5 0,2 7,7 33,6 38,0 263,9 1672,2 

2006 314,4 162,0 305,1 424,6 148,8 54,0 23,2 20,8 24,8 2,9 65,0 58,4 1604 

2007 89,2 399,9 350,7 514,0 174,6 72,6 13,6 6,9 0,0 22,4 29,8 144,1 1817.8 

2008 299,2 316,8 541,7 290,2 166,5 32,7 6,3 6,6 16,9 33,8 - - 1710,7 

2009 107,0 457,4 447,3 542,3 603,3 80,0 86,3 - - - 32,1 124,7 2480,4 

2010 160,6 161,9 173,7 350,8 169,1 60,3 31,8 17,0 2,0 30,2 53,5 219,4 1430,3 

2011 296,4 327,0 525,3 445,3 167,2 42,8 72,9 38,7 14,6 53,1 62,7 56,3 2102,3 

2012 140,3 306,4 338,8 140,8 99,3 104,4 11,7 3,6 23,6 2,5 115,0 90,9 1377,3 

Média 199,09 271,02 380.29 357.11 236,57 64.32 28.83 22.58 21.57 27.26 47.28 184.57 706,68 

Fonte: Agência Nacional de Águas (ANA). 
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1. Os anos de 1983 e 1997 ocorreram o fenômeno climático El Ñino, 

ocasionado estações mais secas. Observando os dados pluviométricos parciais 

de 2004 e os da tabela anterior observamos a pontualidade do período de 

chuvas, ou seja, períodos com maior precipitação, e períodos de estiagem bem 

definidos. 

 

3.4.6. Vegetação 

A vegetação originária do Município era representada pela Floresta 

Densa da sub-região dos Altos Platôs do Pará-Maranhão, pela Floresta Densa 

de Planície Aluvial e dos Ferraços. Entretanto, os constantes desmatamentos, 

provocados pelo avanço da agropecuária na região, reduziram, drasticamente, 

as grandes áreas cobertas pela floresta original, dominadas hoje por extensas 

áreas de Mata Secundária (Capoeira nos seus diversos estágios de 

desenvolvimento).  

Em 2008, 45% de sua área estavam desmatados ou altamente 

degradados, o equivalente a 874 mil hectares (Inpe/Prodes). O restante (55%) 

do território está coberto por florestas em diversos estágios de uso e 

conservação. Em termos de tipologia, essas florestas são agrupadas em três 

subtipos: (i) floresta densa submontana, que atualmente ocupa 18,4% do 

município; (ii) floresta densa de terra baixa (34% do território); e (iii) floresta 

densa aluvial, distribuída principalmente às margens do rio Capim e do rio 

Surubiju, cobrindo 2,9% do município.(IMAZON, 2009) 

 

Tabela 7: Detalhamento da situação de florestal em Paragominas, Pará. 

Desmatamento acumulado 
até 2008 

Área (Km²) 

874.171 

(%) 

45,2 

Tipos florestais 

Floresta Densa Aluvial 57.623 3.0 

Floresta Densa Terra Baixa 646.018 33,4 

Floresta Densa Submontana 355.277 18,4 

Total 1.933.089 1000 

Fonte: Relatório Socioeconômico – Imazon, 2009 
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Mapa 11: Uso e ocupação do solo 

Fonte: Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SEMMA) 

 

3.4.7. Situação Fundiária de Paragominas 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE, o 

território de Paragominas é de 19.341.90 km², correspondente a 1,55% do 

território do estado do Pará. O INPE / PRODES-2011 indica que, destes, 

10.294.40 km² ou 55 % de seu território é caracterizado como área com 

remanescente florestal. Paragominas possui 5,23 % do seu território, como 

área protegida, e ainda 5,62% de áreas de assentamentos em seu território. 

Em novembro de 2010 se consolidou a adesão do município ao 

Programa Municípios Verdes e em março de 2011 foi assinado o pacto contra o 

desmatamento, esses fatores foram de suma importância para a saída do 

município da lista vermelha dos que mais desmatavam no país, além de 

possibilitarem um caminho de evolução no que tangea busca de formas 

alternativas de se desenvolver sustentavelmente, servindo posteriormente 

como modelo de desenvolvimento e adequação dos fatores de produção  e 

conservação ambiental inclusive para vários países do mundo. 
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Diante da divisão territorial de Paragominas, várias possibilidades de 

monitoramento são possíveis através do Cadastro Ambiental Rural, o chamado 

CAR, que permite o controle sobre a situação e localização da área a ser 

atingida por qualquer fonte de exploração indevida, contribuindo para o 

combate a crimes ambientais. Segundo dados da SEMMA em 2013, 16.134,73 

km², correspondente a 88.25% do total cadastrável das áreas de Paragominas 

contam com o CAR. Esses dados são representados no mapa a seguir: 

 

Mapa 12 –Áreasgeorreferenciadas de Paragominas, Pará 

Fonte: Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SEMMA) 

 

3.4.7.1 Terras Indígenas 

 
Há duas Terras Indígenas em Paragominas ocupando conjuntamente 

98.230 hectares, o equivalente a cerca de 5% da área municipal. A Terra 

Indígena Alto Guamá está localizada no extremo leste do município e abriga os 

índios Guajá, Tembé e Ka'apor. AAlto Guamá possui uma área total de 

283.450 hectares, dos quais um terço está localizado em Paragominas (34%) e 

o restante nos municípios de Nova Esperança do Piriá e Santa Luzia do Pará. 

O desmatamento já afetou cerca um terço (32%) da área dessa Terra Indígena, 
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porém apenas uma pequena fração (somente 4%) desse desmatamento 

ocorreu na porção situada em Paragominas. 

A Terra Indígena Barreirinha do Campo, da etnia Amanayé, está 

localizada em Paragominas, às margens do rio Capim, e ocupa uma área de 

2.380 hectares, dos quais 14% já foram desmatados (ISA, 2008). 

 

Mapa 13-Localização de terras indígenas em Paragominas. 

Fonte: Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SEMMA) 

Tabela 8 - Área total e desmatamento acumulado até 2008 nas Terras Indígenas situadas em 
Paragominas, Pará. 

 

 Alto Guamá  Barreirinha do Campo  

Área total (ha)  283.450 2.380 

Área em Paragominas (ha)  95.850 2.380 

% da área em Paragominas  34 100 

Total desmatado (ha)  89.940 340 

% desmatado em relação à área total  32 14 

Desmatado em Paragominas (ha)  3.450 340 

% desmatado em Paragominas  4 100 

Fonte: FUNAI, Inpe/Prodes 
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3.5 Aspectos ambientais 

3.5.1 Paragominas ‘’ Município Verde’’ 

O município de Paragominas foi o pioneiro, junto de Lucas do Rio 

Verde (MT), a implantar o projeto “Município Verde”, lançado pelo governo 

federal entre 2007 e 2008, direcionado aos municípios da Amazônia. 

Um município verde desenvolve atividades produtivas sustentáveis 

com baixa emissão de carbono e alta responsabilidade social e ambiental. Na 

Amazônia, esse programa estimula: (i) a governança local para ampla gestão 

municipal do meio ambiente; (ii) o manejo florestal; (iii) a intensificação da 

agropecuária e do reflorestamento; (iv) o uso sustentável e a conservação das 

funções ecológicas das florestas e remanescentes; e (v) a recuperação de 

Áreas de Preservação Permanente (APP) e Áreas de Reserva Legal (ARL). 

Além disso, o município define e executa ações de monitoramento local 

das atividades produtivas e da pressão sobre a floresta como medida efetiva de 

combate ao desmatamento e promove a inserção de todos os produtores no 

Cadastro Ambiental Rural (CAR) e no Licenciamento Ambiental Rural 

(LAR).  Com isso, ele cria bases para a segurança jurídica, o que permite atrair 

investimentos de qualidade. 

Paragominas foi sinônimo de desmatamento desde a abertura da 

rodovia Belém-Brasília, na década de 1970. Em 1990, o município chegou a 

ser o principal polo produtor de madeira do Brasil ao abrigar 400 serrarias, 

atualmente esse número caiu drasticamente. Nesse mesmo período, era 

também o maior produtor de bovinos do Pará, cujo rebanho sofreu diminuição 

considerável, e as mudanças vão muito além do pasto. O prefeito da cidade 

conseguiu a assinatura de 51 entidades locais para o Pacto pelo 

Desmatamento Zero, o qual acabou com o desmatamento, implantou a 

educação ambiental para 30 mil alunos das escolas e regularizou terras do 

município. 

Fonte: Programa Cidades Sustentáveis- 2013 
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Figura 5 – Projeto município verde. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Paragominas 

 

O Projeto Paragominas Município Verde é uma cooperação entre a 

Prefeitura Municipal de Paragominas e o Sindicato dos Produtores Rurais do 

município, com o apoio do Fundo Vale, Instituto do Homem e Meio Ambiente 

da Amazônia (Imazon) e The NatureConservancy (TNC), Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente do Pará (SEMA/PA), além de diversas organizaçõeslocais. 

O maior desafio foi gerar riqueza sem desmatar, a partir de fórmulas 

criativas de utilização das áreas disponíveis e garantir o desenvolvimento local 

sustentável. Até 2008, a cidade já tinha perdido 43% de sua área de floresta 

por conta das atividades locais que provocavam o desmatamento. 

Com este Pacto, a cidade conta com um programa de reflorestamento 

que planta cerca de 10 mil árvores por ano, por meio de processos de 

produção sustentável (socialmente justo, sem o uso de trabalho escravo ou 

infantil e sem recursos provenientes do desmatamento).  

Hoje com mais de 100 mil habitantes, Paragominas é tida como modelo 

de desenvolvimento sustentável para outras cidades da Amazônia. Esta 

iniciativa rendeu ao município de Paragominas o título de primeira cidade a sair 

da lista “vermelha. Mas além de cumprir os requisitos para sair da lista, a 

cidade foi mais adiante: implantou mudanças em sua base produtiva. 
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Sua experiência no processo de transição de um modelo baseado em 

atividades predatórias para o sustentável demonstrou a importância da adoção 

do projeto.  

Além da parceria com ONGs, universidades e institutos de pesquisa, as 

principais iniciativas do projeto são reflorestamento, (nos últimos três anos o 

município plantou 55 milhões de árvores), pecuária e agricultura sustentável 

(investe na fertilidade do solo em vez de avançar sobre a mata), educação 

ambiental e manejo florestal (ação que minimiza o impacto sobre a floresta na 

retirada das toras com relevância econômica). De forma geral, a extração de 

madeira e a pecuária são praticadas há pelo menos três décadas nos 

municípios da região. A agricultura de grãos e a extração de minério (no caso 

local, a bauxita) são mais recentes. Sem dúvida, pode-se afirmar que a cidade 

já experimentou todas as atividades produtivas da Amazônia. 

 

 

Figura 6 – Área de reflorestamento em Paragominas. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Paragominas. 

Segundo o Programa Cidades Sustentáveisdo Ministério do Meio 

Ambiente, a adoção de Paragominas ao projeto „‟ MunicípioVerde „‟ possibilitou 

uma série de benefícios, o que ajudou o município a solicitar ao Conselho 

Monetário Nacional, facilitação na concessão de crédito rural e na produção 
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das safras. Como resultado visível, ao final de 2011, a taxa de área verde era 

de 10,3 km²/área verde/habitante. O município atingiu os seguintes resultados: 

 A taxa percentual do desmatamento em relação a área total do 

município foi reduzindo continuamente ao longo dos anos: 0,30% em 

2008; 0,15% em 2009; 0,17% em 2010 e 0,032% em 2012; 

 Hoje o município conta com 66,45% de todo seu território em floresta 

nativa consideradas como áreas protegidas; 

 11 hectares foram instituídos como Parque Ambiental Municipal de 

Paragominas, área verde com função ambiental e social; 

 Alcance do desenvolvimento econômico, social e ambiental, se tornando 

exemplo de sustentabilidade na prática; 

 Foi criado um guia para estimular os municípios na Amazônia pela 

Imazon, a partir da iniciativa de Paragominas, mostrando como fazer a 

transição para um Município Verde; 

 Pelo menos outras 11 cidades paraenses já aderiram ao Programa 

Município Verde. 

Fonte: Programa cidades sustentáveis- 2013 

 

3.5.2 Prêmio Chico Mendes de Meio Ambiente 

Instituído pelo Ministério do Meio Ambiente em 2002, com o objetivo de 

valorizar e incentivar iniciativas de proteção do meio ambiente que contribuam 

para a promoção do desenvolvimento sustentável da região amazônica 

brasileira, o Prêmio Chico Mendes de Meio Ambiente é uma referência 

nacional. Em 2010 Paragominas ganhou a categoria Município, impulsionado 

pelo projeto ''Paragominas Município Verde'. 

Como resultado concreto deste projeto, em março de 2010, o Ministério 

do Meio Ambiente anunciou a retirada de Paragominas da lista dos municípios 

que mais desmatavam na Amazônia, uma vez que a meta de reduzir o ritmo de 

desmatamento no município em 90% e inserir mais de 80% das propriedades 

rurais no CAR - Cadastro Ambiental Rural foi atingida. 
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A recuperação de Paragominas, que já foi o maior polo madeireiro do país e é 

um dos maiores centros de pecuária bovina da Amazônia, é um exemplo de 

solução econômica para esta região.  

 

3.5.3 Reflorestamento 

O reflorestamento no município de Paragominas é recente e está em 

fase de expansão, a atividade surgiu como alternativa para recomposição de 

reserva legal em algumas propriedades e como mais uma atividade econômica 

de base florestal indicada para áreas totalmente abertas. Além de algumas 

iniciativas individuais, também existem no município grandes áreas e projetos 

de reflorestamento, por exemplo:  

Grupo Concrem, detentor das marcas Floraplac, Expama e Rio 

Concrem, que se estabeleceu na região há mais de 20 anos e possui 26 mil 

hectares de reflorestamento de paricá dentro de Paragominas, os quais 

totalizam mais de 16 milhões de árvores;  

Projeto Vale Florestar, da Companhia Vale, que já reflorestou 6.300 

hectares em Paragominas e pretende usar, no máximo, metade da área para 

produção de madeira e destinar o restante para reabilitação da floresta nativa; 

estimamos que cerca de 2,7 milhões de árvores já tenham sido plantadas;  

Paragoflor (Paragominas Reflorestadores Associados) é uma 

associação de reflorestadores formada em 2002, inicialmente composta por 

cerca de 30 produtores madeireiros filiados ao Sindiserpa. A área da 

associação é de aproximadamente 600 hectares, abrigando cerca de 160 mil 

árvores plantadas, com predominância de paricá e eucalipto.  

Estima-se que haja atualmente no município de Paragominas pelo 

menos 40.000 hectares de floresta plantada, somando outras iniciativas 

individuais a esses empreendimentos. Segundo a Prefeitura Municipal de 

Paragominas (2009), já foram plantadas 50 milhões de árvores.(IMAZON 2009) 
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3.5.4 Unidades de Conservação 

As Unidades de conservação são áreas instituídas e geridas pelo poder 

público federal, estadual ou municipal. De acordo com o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC- Lei n° 9.985/2000), são definidas como 

“espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídas 

pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 

regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 

proteção‟‟. As UC´s podem ser classificadas em dois grupos: de Proteção 

Integral e de Uso Sustentável. 

As Unidades de Proteção Integral são aquelas destinadas à 

preservação da biodiversidade, sendo permitida somente a pesquisa científica 

e, em alguns casos, o turismo e atividades de educação ambiental, desde que 

haja prévia autorização do órgão responsável. Não envolve consumo, coleta, 

extração de produtos madeireiros ou minerais e não é permitida a permanência 

de populações – tradicionais ou não – em seu interior. O Parque Ambiental de 

Paragominas se encaixa nessa categoria de Unidade de Conservação. 

As de Uso Sustentável são aquelas destinadas tanto à conservação da 

biodiversidade como à extração racional dos recursos naturais. Nessas 

Unidades são permitidos o turismo, a educação ambiental e a extração de 

produtos florestais madeireiros e não madeireiros, com base no manejo 

sustentável e de acordo com o plano de manejo da unidade. A área de 

proteção ambiental do rio Uraim é um exemplo de Unidade de uso sustentável 

no município. 

Em síntese, a proteção e conservação de áreas são instrumentos 

eficazes para resguardar a integridade dos ecossistemas, a biodiversidade e os 

serviços ambientais associados, tais como a conservação do solo e proteção 

das bacias hidrográficas, a polinização, a reciclagem de nutrientes e o 

equilíbrio climático, entre outros.  
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3.5.5 Parque Ambiental de Paragominas 

O parque ambiental de Paragominas está localizado na rua Jaime 

Longo, bairro da promissão I. Foi criado como consequência da Política 

Ambiental do município, oferecendo para estudantes, pesquisadores e demais 

interessados, visitas nos turno matutino e vespertino, com monitores 

ambientais para acompanhamento nas várias trilhas existentes. Além disso, o 

espaço promove a multiplicação das ações aprendidas, como oficinas de 

reciclagem, desenvolvendo hortas escolas e agindo de maneira consciente 

com a preservação da natureza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mapa 14: Localização Parque Ambiental 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 

 

Com uma área de 13 hectares, o Parque Ambiental Ademar Monteiro 

destaca-se como uma ferramenta de preservação, sensibilização e educação 

ambiental em Paragominas e região. Pautado em ações para a comunidade, o 

planejamento das atividades contempla treinamento sobre educação ambiental, 

cursos de capacitação para professores, jogos educativos, oficinas ambientais 

e eventos comemorativos, como o dia da água, semana do meio ambiente, Dia 
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do Plantio, dentre outros, atraindo uma infinidade de pessoas que buscam, 

neste espaço, conhecer e apreender sobre estes temas. 

Exibe ainda uma rica fauna regional, podendo ser observada logo em 

sua entrada, a exuberância das araras e a presença de diversas aves e 

macacos circulando livremente pelo espaço. No lago da serpente, o visitante se 

encanta com algumas espécies de peixes, como os pirarucus e relaxa com a 

paisagem tranquila e arborizada do lago.  

Contudo, o parque representa uma iniciativa do município em 

compensar os impactos ocasionados ao meio ambiente local. Com a 

preservação de uma extensa área, que além de abrigar inúmeras espécies da 

fauna e flora, ainda promove um espaço de interação da sociedade com o meio 

ambiente, objetivando promover uma maior conscientização da população em 

relação à importância de pôr em prática o conceito de sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Parque Ambiental Ademar Monteiro. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Paragominas 
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3.5.6 Área de Proteção Ambiental - APA do Rio Uraim 

 

A área de proteção ambiental de Paragominas foi constituída pela Lei 

Municipal n° 598/2006, com base nas Leis Federais nº 6.902/81, 6.938/81 e 

9985/00, criando a APA do rio Uraim, onde se regulamenta o uso e ocupação 

do solo as suas margens e o exercício de atividades pelo setor público e 

privado. Os limites da área de proteção estão definidos conforme a Lei Federal 

nº 4.771/65, a qual corresponde a sua micro bacia hidrográfica, que 

compreende desde a nascente, localizada na fazenda Nascente do Uraim até 

sua foz no rio Gurupi. Com o objetivo de conservação do patrimônio ambiental, 

representado pelo valor cênico da paisagem, pela conservação da fauna e flora 

regionais e ainda a proteção do manancial hídrico utilizado para o 

abastecimento público, envolvendo a região de cabeceira do principal curso 

d‟água do município, além do controle das pressões urbanizadoras e das 

atividades agrícolas e industriais, compatibilizando as atividades econômicas e 

sociais com a conservação dos recursos naturais enfatizando o 

desenvolvimento sustentável. 

Para tanto, constituem-se como diretrizes gerais para efetivação do 

alcance dos objetivos de criação da APA: 

 

I. a adoção de medidas que visem garantir a qualidade e quantidade deste 

recurso hídrico para o futuro da região; 

II. a preservação dos remanescentes de mata nativa, bem como a proteção das 

faixas de preservação permanente e a recuperação das matas ciliares; 

 III. a proteção das várzeas, consideradas de preservação permanente, onde 

nenhuma interferência poderá ser efetuada sem autorização prévia expedida, 

pelos órgãos competentes. 
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Mapa 15: Área de proteção Ambiental 
Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 

3.5.7 Lago Verde 

O lago verde de Paragominas está localizado nas margens da PA 125, 

onde ocorreu o surgimento da cidade no início dos anos 60. Após décadas de 

ocupação urbana e deposição de lixo e entulhos que comprometiam o córrego 

do igarapé Paragominas, a área passou por um intenso processo de 

revitalização, transformando-se hoje em um dos mais bonitos cartões postais 

do município e um símbolo de superação e desenvolvimento sustentável 

aplicado. 

Durante um ano foram realizados serviços de dragagem e abertura de 

áreas, após a remoção de uma grande quantidade de lixo, seguida de outro 

grande trabalho: a construção da infraestrutura necessária, com o objetivo 
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detransformar um lugar extremamente poluído em uma área que trouxesse 

dignidade e melhorias sociais a sua população. A construção do lago foi 

conduzida por alguns desafios, entre eles o remanejamento de famílias que 

moravam no entorno e nas margens do lago e que sofriam com enchentes 

ocasionadas pela cheia do Igarapé Paragominas. A partir das obras as famílias 

foram realocadas em conjuntos residenciais com toda a estrutura adequada 

para habitação. 

Hoje com uma área de mil metros de extensão, a situação é 

completamente diferente, o „‟ Green Lake’’ é um dos locais mais bonitos e 

procurados por moradores e visitantes que desejam conhecer a cidade. Uma 

série de obras foi responsável para o sucesso do espaço: foram depositados 

cerca de 10 mil peixes nativos; além da construção de um calçadão em torno 

do lago pra que as pessoas pudessem caminhar; realizada a construção de 

uma academia ao ar livre e um parque infantil à sua margem. 

Também foram colocados pedalinhos e uma cascata iluminada feita para 

dar um toque especial à noite. Todas essas obras com o objetivo comum de 

promover interação social firmada em um apelo à conscientização e 

preservação ambiental, com o objetivo de proporcionar qualidade de vida à 

população que frequenta o espaço, contribuindo para que Paragominas 

continue sendo o município mais verde do Pará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Lago Verde de Paragominas. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Paragominas 
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3.5.8 Atuação da SEMMA de Paragominas 

Os projetos da SEMMA são de extrema importância para um município 

que detém o Selo Verde, suas ações vêm de encontro ao determinado no 

Pacto Ambiental. A recuperação da mata ciliar do Rio Uraim é uma delas, pois 

é deste rio que é feita a captação de água para consumo da população do 

município, conforme determina a Lei Municipal nº 164/2006 (APA - Área de 

Preservação Ambiental do Rio Uraim). Mudas de essências florestais foram 

plantadas pela SEMMA na margem esquerda do rio, numa área de 300 metros 

do sítio Vivicar, em parceria com a Secretaria de Assistência Social através de 

seus Agentes Jovens, Clube de Desbravadores, Floraplac, Fórum da 

Juventude e do próprio sítio. 

Um trabalho de sensibilização foi realizado também por essa equipe nos 

balneários do Lasquinha e Cai N‟água objetivando conscientizar os 

proprietários e frequentadores para os danos ambientais causados pelos 

banhistas no Rio Uraim, além das ações educativas que são realizadas por 

ocasião da Semana Municipal do Meio Ambiente em parceria com a Secretaria 

de Educação, como reposição de mudas de mangueiras às margens da PA-

256, exibição de documentários, distribuição de mudas à população, 

apresentação dos projetos e ações ambientalmente corretas que vêm sendo 

desenvolvidas no município, oficinas, jornal ambiental, atividades culturais e 

brinquedoteca. Palestra sobre reflorestamento e uma “Mesa Redonda” para 

discutir o papel das empresas na construção de uma sociedade sustentável, 

com participação na discussão de empresas como a Floraplac, Fazenda Santa 

Fé, Juparanã e Vale. 

Além disso, este órgão atua com autonomia direta nos processos de 

licenciamentos de empreendimentos e na fiscalização suscetível a multas 

frente a crimes e desacordos ambientais, além do monitoramento de áreas 

degradadas e identificação dos problemas existentes, tendo atuação relevante 

no município. 
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3.6 Aspectos antrópicos 

Para sumarização dos aspectos socioeconômicos do município, foram 

utilizados dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e do 

Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013; referentes a características 

populacionais. Em sua formação socioeconômica, Paragominas destaca-se 

entre a maioria dos municípios amazônicos e nordestinos por apresentar um 

constante crescimento com reflexos positivos nos indicadores sociais conforme 

demonstrados a seguir: 

 

3.6.1 Demografia 

Demografia é a área da ciência geográfica responsável pelo estudo da 

dinâmica populacional humana. O seu objeto de estudo engloba as dimensões, 

estatísticas, estrutura e distribuição das diversas populações em meio a 

sociedade. 

Segundo o censo demográfico do IBGE em 2010, o município possuía 

uma população de 97.819 habitantes, divididos entre 49.267 homens (50,4%) e 

48.552 mulheres (49,6%) distribuídos em uma área territorial de 19.342,254 

km², o que resulta, na data do censo, em uma densidade demográfica de 5,06 

habitantes\km². A estimativa da população residente no município em 2013 é 

de 103.775 hab. 

A população é predominantemente urbana representada por 76.511 

habitantes (78,2% do total), tendo como rural a quantidade de 21.308 

habitantes (21,8% do total). O município, também em 2010, possuía 24.945 

domicílios, distribuídos em 19.817 urbanos e 5.128 rurais. 
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Gráfico 1 -População Urbana e rural de Paragominas. 

 

Fonte: IBGE 

 

O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil-2013 elaborado pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, apontou a 

partir de dados extraídos do censo demográfico de 1991, 2000 e 2010 que 

entre os anos de 2000 e 2010 a população de Paragominas teve uma taxa 

média de crescimento anual de 2,50%. Na década anterior, de 1991 a 2000, a 

taxa média de crescimento anual foi de 2,66%. No Estado do Pará, estas taxas 

foram de 1,02% entre 2000 e 2010 e 1,03% entre 1991 e 2000. No país, foram 

de 1,01% entre 2000 e 2010 e 1,02% entre 1991 e 2000. Nas últimas duas 

décadas, a taxa de urbanização cresceu 29,58%. 
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Tabela 9 - População Total, por gênero, rural e urbana e taxa de urbanização. 

População Total, por Gênero, Rural/Urbana e Taxa de Urbanização -
Paragominas – PA. 

População População 
(1991) 

% do 
Total 

(1991) 

População 
(2000) 

% do 
Total 

(2000) 

População 
(2010) 

% do 
Total 

(2010) 

População 
total 

60.367 100,00 76.450 100,00 97.819 100,00 

Homens 31.367 51,96 38.807 50,76 49.267 50,37 

Mulheres 29.000 48,04 37.643 49,24 48.552 49,63 

Urbana 36.439 60,36 58.240 76,18 76.511 78,22 

Rural 23.928 39,64 18.210 23,82 21.308 21,78 

Taxa de 
Urbanização 

- 60,36 - 76,18 - 78,22 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano, PNUD 2013 

 

Gráfico 2 - Evolução Censitária da População de Paragominas 

 

Fonte: (IBGE) 
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3.6.1.1 Estrutura Etária 

Entre 1991 e 2000, a razão de dependência, ou seja, população com 

menos de 14 anos e de 65 anos ou mais (população dependente) passou de 

82,80% para 70,92%, enquanto o índice de envelhecimento (população de 65 

anos ou mais em relação à população com menos de 15 anos) evoluiu de 

1,27% para 1,81%. Já entre 2000 e 2010, a razão de dependência do 

município passou de 70,92% para 56,09% e o índice de envelhecimento 

evoluiu 1,81% para 2,69%. 

 

Tabela 10 - Estrutura Etária da População de Paragominas. 

Estrutura Etária da População - Paragominas – PA 

Estrutura Etária População 
(1991) 

% do 
Total 

(1991) 

População 
(2000) 

% do 
Total 

(2000.) 

População 
(2010) 

% do 
Total 

(2010) 

Menos de 15 
anos 

26.575 44,02 30.334 39,68 32.540 33,27 

15 a 64 anos 33.023 54,70 44.729 58,51 62.652 64,05 

65 anos ou mais 769 1,27 1.387 1,81 2.627 2,69 

Razão de 
dependência 

82,80 0,14 70,92 0,09 56,09 0,06 

Índice de 
envelhecimento 

- 1,27 - 1,81 - 2,69 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, PNUD 2013 
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Gráfico 3 - Estrutura Etária da População. 

 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, PNUD 2013 

 

3.6.2 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM 

O Índice de Desenvolvimento Humano foi criado, de acordo com o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, para medir o 

desenvolvimento humano levando-se em consideração a saúde, educação e a 

renda, em contraponto ao produto interno bruto – PIB, que considera apenas a 

dimensão econômica do desenvolvimento. 

O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 aponta o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM de Paragominas em 2010 como 

sendo 0,645, o que coloca o município na faixa de Desenvolvimento Humano 

Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699). 

Ainda segundo o referido documento, entre os anos de 2000 e 2010 a 

dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi a Educação, seguida pela 

Longevidade e por Renda. 
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Tabela 11 - IDHM de Paragominas. 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - 

Paragominas – PA 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,117 0,254 0,514 

% de 18 anos ou mais com ensino 

fundamental completo 

11,55 21,61 42,82 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 28,80 62,11 83,50 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos 

finais do ensino fundamental 

11,94 29,39 76,60 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental 

completo 

3,70 12,35 43,12 

% de 18 a 20 anos com ensino médio 

completo 

2,45 6,16 22,00 

IDHM Longevidade 0,591 0,684 0,781 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 60,47 66,06 71,87 

IDHM Renda 0,549 0,600 0,667 

Renda per capita (em R$) 243,91 334,78 507,16 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, PNUD 2013 
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Gráfico 4–Comparação do IDHM de Paragominas com o do estado do Pará. 

 

Fonte:Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, PNUD 2013 

 

 

 

Gráfico 5 - Evolução do IDHM comparado a média estadual e nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, PNUD 2013 
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Outro importante dado trazido pelo Atlas do Desenvolvimento Humano 

no Brasil 2013 foi a constatação de que o município de Paragominas teve, 

entre os anos de 1991 e 2010, um incremento no seu IDHM de 91,96%, 

percentual este acima da média nacional, que foi de 47,46% e também acima 

da média de crescimento estadual de 56,42% para as últimas duas décadas. 

O hiato de desenvolvimento humano, que corresponde à distância entre 

o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 

46,54% também entre o período de 1991 e 2010. 

Em relação aos 5.565 municípios do Brasil, Paragominas ocupava em 

2010 a 3201ª posição, sendo que 3200 (57,50%) municípios estão em situação 

melhor e 2.365 (42,50%) municípios estão em situação igual ou pior.  

O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 aponta também 

que, em relação ao estado do Pará, Paragominas ocupa a 20ª posição em 

relação aos outros 143 municípios do estado, sendo que 19 municípios estão 

em situação melhor e 124 estão em situação igual ou pior. 

 

Gráfico 6 - IDHM de Paragominas. 

 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, PNUD 2013 
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3.6.2.1 Longevidade, mortalidade e fecundidade. 

Segundo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações 

Unidas, a mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano) 

para o Brasil deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. 

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano de 2013, esse índice foi 

reduzido em Paragominas, de 43% para 40,9% por mil nascidos vivos em 2000 

para 23,1 por mil nascidos vivos em 2010, enquanto as taxas de mortalidade 

infantil do estado e país eram 20,3 e 16,7 por mil nascidos vivos, 

respectivamente. 

Em Paragominas a esperança de vida, ao nascer aumentou 11,4 anos 

nas últimas décadas, passando de 60,5 anos em 1991 para 66,1 em 2000, e 

para 71,9 anos em 2010. Considerando a média para o estado de 72,4 anos e 

para o país, de 73,9 anos. 

 

3.6.3 Atividades Econômicas 

Considerado um município novo, com apenas 49anos, Paragominas 

foge à regra predominante na maioria dos municípios amazônicos, que 

apresentam um rápido desenvolvimento impulsionado pela exploração de 

recursos naturais seguida de uma posterior estagnação, as vezes com 

pequeno crescimento. O dinamismo econômico do município é promovido por 

diversas atividades, como: a pecuária bovina, o forte extrativismo madeireiro, a 

agricultura em seus segmentos comercial e familiar e mais recentemente o 

extrativismo mineral, com exploração da Bauxita. 

Muitos economistas atribuem o sucesso do município na questão 

econômica ao desenvolvimento do agronegócio na região, beneficiada 

diretamente pelos empresários e pelo estabelecimento de instituições de apoio 

e incentivo ao desenvolvimento econômico em Paragominas. Sobretudo, o 

desenvolvimento obtido pela sociedade de Paragominas quando comparada a 

grande maioria das suas congêneres paraenses deve-se aos seguintes pontos: 

experiência profissional colocada no exercício das atividades econômicas; 

diversidade cultural da população; nível de investimento quer por políticas 

econômicas, quer por iniciativa dos agentes econômicos; habilidade em 
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acumular capital; capacidade de inovação apresentada por parte da elite 

empresarial e política do município. 

Deste modo, na trajetória da formação econômica, também ocorreu 

uma melhoria na qualidade de vida da população, embora ainda esteja aquém 

do que pode o seu crescimento econômico e a sua heterogeneidade social 

conseguir. 

 

3.6.3.1 Agricultura familiar 

A primeira atividade a se estabelecer na área que hoje é o município de 

Paragominas foi a agricultura de corte-e-queima. As culturas de arroz, feijão, 

mandioca e milho continuam sendo as mais cultivadas entre os pequenos 

produtores agrícolas de Paragominas. Essas culturas visam primeiramente 

garantir a segurança alimentar da família e, quando há excedente de produção, 

gerar renda monetária para suprir outras necessidades da unidade familiar e 

produtiva. Dentre esses cultivos agrícolas, a mandioca é a mais amplamente 

comercializada sob a forma de farinha. (IMAZON, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Plantação de feijão. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Paragominas 
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3.6.3.2 Arroz, milho e soja. 

A cidade obteve destaque a partir do ano 2000 na produção de grãos, 

especialmente na agricultura de arroz, milho e soja. Aproveitando a abundância 

de suas áreas já abertas e planas e com um regime pluviométrico bem 

definido, essas culturas apresentam excelentes desempenhos em produção 

por área, colocando Paragominas entre os maiores produtores de grãos do 

Pará. Além desses produtos, a agricultura do município também produtos 

inúmeras culturas amplamente comercializadas, como apresentadas nas 

tabelas 12 e 13 de lavoura permanente e temporária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 12 – Produção Anual de lavouras permanentes 

Lavoura Permanente 

Produto Área Cultivada (hec) Produção(tonelada) 

Banana  70 840 

Café  160 184 

Castanha de 
Cajú 

300 285 

Coco da baia  30 300 

Pimenta-do-reino  530 1.060 

Borracha  40 33 

Fonte: IBGE 2010 

Tabela 13 – Produção Anual de lavouras temporárias 
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Lavoura Temporária 

Produto Área Cultivada (hec) Produção(tonelada) 

Arroz 12.450 33.615 

Cana-de-açúcar 100 3.000 

Feijão 320 288 

Mandioca 3.400 54.400 

Soja 26.600 71.820 

Milho 14.600 78.840 

Fonte: IBGE 2010 

 

3.6.3.3 Pecuária 

Nos anos 1960, o governo brasileiro com o objetivo de atrair 

investidores do sul do Brasil para o norte ofertou um conjunto de facilidades e 

benefícios para aqueles que se aventurassem a desbravar a floresta 

amazônica: Isenção de impostos, empréstimos a juros baixos, terra barata e 

com mecanismo facilitado de titulação para quem desmatasse sua área (para 

cada hectare desmatado o ocupante recebia um título equivalente a seis 

hectares de terra) foram alguns dos incentivos ofertados na época (Uhl e 

Almeida, 1996). 

Em 2008 havia no município 1.152 imóveis (pequenos, médios e 

grandes) com atividade pecuária (Adepará/Cadastro 2008). Neste ano, 

Paragominas foi inserida na lista do Ministério do Meio Ambiente (MMA) entre 

as cidades brasileiras que mais desmatavam. Com isso, a venda de gado e o 

acesso a crédito pelos produtores ficaram cada vez mais difíceis, prejudicando 

toda atividade agropecuária da região. 

O projeto Pecuária Verde foi então, organizado pelo Sindicato dos 

Produtores Rurais de Paragominas (SPRP) junto com a prefeitura, com a ONG 

The Nature Conservancy (TNC), Imazon, especialistas em pastagens para 

produção pecuária da Unesp e USP, Fundo Vale e Dow AgroSciences. Com o 

objetivo de intensificar o uso das pastagens melhorando a competitividade 

entre pecuária e agricultura e ainda ajustando a produção à utilização correta 

dos recursos naturais, minimizando os impactos causados. 
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Segundo o IBGE, em 2012 o município de Paragominas obtinha uma 

considerável contribuição das atividades de pecuária em sua economia, 

apresentando os seguintes rebanhos: 

 

Tabela 14- Pecuária em Paragominas 

PECUÁRIA 2012 Quantidade 

Asininos - efetivo dos rebanhos 69 cabeças 

Bovinos - efetivo dos rebanhos 320.344 cabeças 

Bubalinos - efetivo dos rebanhos 1.088 cabeças 

Caprinos - efetivo dos rebanhos 376 cabeças 

Equinos - efetivo dos rebanhos 3.943Cabeças 

Leite de vaca - produção – quantidade 17.713Mil litros 

Leite de vaca - valor da produção 10.628Mil Reais 

Muares - efetivo dos rebanhos 1.728Cabeças 

Suínos - efetivo dos rebanhos 4.132Cabeças 

Vacas ordenhadas – quantidade 24.380Cabeças 

Fonte:IBGE 
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Figura 11 – Pecuária Verde 

Fonte: Prefeitura Municipal de Paragominas 

 

3.6.3.4 Mineração 

Paragominas apresenta um grande potencial para mineração, 

principalmente de bauxita, que está presente em 58% da área do município. Há 

ainda outros minerais, embora em menor proporção: alumínio (14% de sua 

área), caulim (0,7%) e prata (0,5%). Em 27% da área do município não houve 

levantamentos do potencial mineralógico. Existem projetos de exploração 

mineral por todo o município, os quais se encontram em diversas fases como 

requerimento de pesquisa, requerimento de lavra, autorização de pesquisa, 

autorização de lavra, licenciamento, disponibilidade e concessão de lavra. 

O maior projeto mineral do município é o de extração de bauxita pela 

empresa Vale. A exploração da mina de bauxita, localizada a 64 quilômetros da 

sede municipal, iniciou sua produção comercial em março de 2007 e possui 

atualmente capacidade nominal de aproximadamente 9 milhões de toneladas 

de bauxita por ano, com perspectiva de atingir a produção de 14,85 milhões de 

toneladas em 2019 na fase final do projeto. 
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Figura 12 – Área de exploração de bauxita em Paragominas 

Fonte: Prefeitura Municipal de Paragominas 

 

3.6.4 Produto Interno Bruto (PIB) 

O produto interno bruto (PIB) de um país, estado ou cidade representa 

a soma (em valores monetários) de todos os bens e serviços finais produzidos 

durante um período determinado (mês, trimestre, ano). O PIB é um dos 

indicadores mais utilizados na macroeconomia com o objetivo de mensurar a 

atividade econômica de uma região. 

O PIB a preços correntes de Paragominas do ano de 2010 foi de 

R$1.235.379,00 (um milhão duzentos e trinta e cinco mil trezentos e setenta e 

nove reais) representando um PIB per capita de R$12.633,241 (IBGE, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Disponível em: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/temas.php?codmun=150550&idtema=103 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/temas.php?codmun=150550&idtema=103
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Tabela 15 - Produto Interno Bruto de Paragominas.  

PRODUTO INTERNO BRUTO DE PARAGOMINAS CENSO 

2010 

Valores em R$ 

Impostos sobre produtos líquidos de subsídios a preços 

correntes 

R$      82.299,00 

PIB a preços correntes R$ 1.235.379,00 

PIB per capita a preços correntes R$      12.633,24 

Valor adicionado bruto da agropecuária a preços correntes R$126.994,00 

Valor adicionado bruto da indústria a preços correntes R$530.634,00 

Valor adicionado bruto dos serviços a preços correntes R$495.452,00 

Fonte: IBGE 
 

Gráfico 7 – PIB consolidado a preços correntes do Município de Paragominas nos últimos 10 

anos. 

 

Fonte: IBGE 
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Analisando os dados históricos do município de 2000 a 2010 (IBGE), 

constata-se que, exceto pelo ano de 2004 onde houve uma pequena queda, o 

PIB a preços correntes se encontra em crescimento, alavancado pelos setores 

de serviços, indústria e agropecuária, nesta ordem. 

Tabela16- PIB segmentado a preços correntes do Município nos últimos 10 anos. 

Ano Agropecuária Indústria Serviços 
Impostos sobre 

produtos líquidos 

2000 
R$     95.143,00 R$      28.791,00 R$135.665,00 R$         17.677,00 

2001 
R$     99.968,00 R$      48.219,00 R$134.410,00 R$         16.120,00 

2002 
R$189.725,00 R$      71.160,00 R$168.694,00 R$         25.263,00 

2003 
R$170.326,00 R$      78.371,00 R$200.143,00 R$         32.307,00 

2004 
R$     91.172,00 R$108.453,00 R$233.294,00 R$         35.307,00 

2005 
R$     92.775,00 R$106.288,00 R$268.614,00 R$         47.207,00 

2006 
R$104.475,00 R$125.036,00 R$292.363,00 R$         54.591,00 

2007 
R$103.903,00 R$171.344,00 R$354.479,00 R$         58.375,00 

2008 
R$108.337,00 R$281.547,00 R$400.266,00 R$         61.473,00 

2009 
R$120.060,00 R$268.449,00 R$435.645,00 R$         57.076,00 

2010 
R$126.994,00 R$530.634,00 R$495.452,00 R$         82.299,00 

Fonte: IBGE 
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Gráfico 8 - PIB de Paragominas distribuído em setores da economia em 2010. 

 

Fonte: IBGE 

 

Gráfico 9 -Principais atividades econômicas de Paragominas no ano de 2010. 

 

Fonte: IBGE 
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Considerando os aspectos econômicos e os setores em destaque no 

estado do Pará, o IDESP elaborou uma lista do ranking dos estados com os 10 

maiores PIB´s, correlacionando às atividades que fomentam a economia local. 

Entre elas, Paragominas aparece em destaque principalmente na economia 

impulsionada pela agropecuária na região. 

 

Tabela 17 -Ranking dos 10 maiores PIB, a preço de mercado corrente, dos municípios do 

Estado do Pará (2009-2010) 

2009   2010 

Rankin
g 

Municípios PIB 

(RS Mil) 

Part. 
% 

Rankin
g 

Municípios PIB 

(RS Mil) 

Part. 
% 

1º Belém 16.568.14
4 

28,37 1º Belém 17.987.32
3 

23,11 

2º Parauapeb
as 

5.634.291 9,65 2º Parauapeb
as 

15.918.21
6 

20,45 

3º Barcarena 3.483.038 5,96 3º Ananindeua 3.669.747 4,71 

4º Ananindeua 3.253.847 5,57 4º Marabá 3.601.647 4,63 

5º Marabá 3.081.124 5,28 5º Barcarena 3.550.233 4,56 

6º Tucuruí 1.901.476 3,26 6º Tucuruí 2.817.702 3,62 

7º Santarém 1.769.395 3,03 7º Santarém 2.051.529 2,64 

8º Castanhal 1.221.001 2,09 8º Canaã dos 
Carajás 

1.559.968 2,00 

9º Paragomin
as 

881.230 1,51 9º Castanhal 1.449.213 1,86 

10º Oriximiná 852.133 1,46 10º Paragomin
as 

1.235.379 1,59 

Soma 10 maiores 38.645.66
7 

66,17 Soma 10 maiores 53.834.37
7 

69,15 

Demais municípios 19.756.15
2 

33,83 Demais municípios 24.013.21
9 

30,85 

Estado do Pará 58.401.83
0 

100,0
0 

Estado do Pará 77.847.59
7 

100,0
0 

Fonte: Relatório do IDESP 2009-2010. 
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Tabela 18 -Municípios líderes no PIB e setores de atividade econômica (VA) do Pará- 2010. 

Ranking Valor Adicionado PIB 

Agropecuária Indústria Serviços 

1º São Félix do 
Xingu 

Parauapebas Belém Belém 

2º Santarém Belém Ananindeua Parauapebas 

3º Paragominas Tucuruí Marabá Ananindeua 

4º Novo 
Progresso 

Barcarena Parauapebas Marabá 

5º Novo 
Repartimento 

Canaã dos 
Carajás 

Santarém Barcarena 

6º Óbidos Marabá Castanhal Tucuruí 

7º Monte Alegre Ananindeua Barcarena Santarém 

8º Altamira Oriximiná Paragominas Canaã dos 
Carajás 

9º Alenquer Paragominas Altamira Castanhal 

10º Acará Juruti Tucuruí Paragominas 

Fonte: Relatório do IDESP 2009-2010. 

 

Segundo o relatório econômico do IDESP, Paragominas participou com 

2,7% do VA (valor adicional que adquirem os bens e serviços ao serem 

transformados durante o processo produtivo, depois de deduzidos os custos 

dos insumos utilizados na produção) da agropecuária do Estado, apresentando 

como principais atividades: a pecuária com a criação de bovinos com efetivo de 

315.720 cabeças; e os cultivos de milho (78 mil toneladas), soja (72 mil 

toneladas), arroz (34 mil toneladas) e mandioca (54 mil toneladas), com 

participação na produção estadual de 15,2%, 29,5%, 12,7% e 1,2%, 

respectivamente. 
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3.6.5 Renda Per Capita 

De acordo com Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 a 

renda per capita de Paragominas em 2010 foi de R$507,16, tendo um 

crescimento de 107,93% nas últimas duas décadas, que foi de R$243,91 em 

1991 e R$334,78 em 2000. Outro dado importante trazido pelo relatório foi que 

a extrema pobreza, que é definida como a proporção de pessoas com renda 

domiciliar per capita inferior a R$70,00 em agosto de 2010, foi de 7,49% em 

2010, bem menor em comparação com os 15,44% em 2000 e os 19,82% em 

1991. 

Tabela 19 – Renda, Pobreza e Desigualdade de Paragominas/PA. 

Renda, Pobreza e Desigualdade 1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 243,91 334,78 507,16 

% de extremamente pobres 19,82 15,44 7,49 

% de pobres 50,77 44,26 24,50 

Índice de Gini 0,54 0,61 0,60 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, PNUD 2013 

 

O estudo elaborado pelo PNUD também apontou um crescimento do 

Índice de Gini nas últimas duas décadas, sendo este índice um instrumento 

para medir o grau de concentração de renda entre os mais pobres e os mais 

ricos.  

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, o 

Índice de Gini varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total 

igualdade de renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda entre 

os mais pobres e os mais ricos. Nesse contexto, o Índice de Gini de 

Paragominas em 1991 foi de 0,54, em 2000 mediu 0,61 e 2010 o índice 

cresceu para 0,61, o que importa em dizer que a concentração de renda nas 

mãos dos mais ricos aumentou. 
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Tabela 20 - Renda Apropriada por Estratos da População de Paragominas/PA. 

Porcentagem da Renda Apropriada por Estratos da População – 

Paragominas – PA 

Ano 1991 2000 2010 

20% mais pobres 3,75 2,91 2,96 

40% mais pobres 10,98 9,28 9,32 

60% mais pobres 22,19 18,86 19,30 

80% mais pobres 40,45 34,38 35,81 

20% mais ricos 59,55 65,62 64,19 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, PNUD 2013 

 

Segundo o relatório do IDESP em 2010, o vínculo empregatício de 

Paragominas, distribuído por setores econômicos possui maior 

representatividade no setor de serviços, movimentado pela prestação de 

serviços alicerçada pela atividade comercial no município, seguindo pelo setor 

de indústria e por última abrangendo a participação de mão de obra no setor de 

agropecuária, como mostrado na tabela a seguir: 

 

Tabela 21 - Vínculo Empregatício por Setor Econômico 

Vínculo Empregatício por setor econômico – IDESP 2010 

Agropecuária 2.349 

Indústria 7.093 

Serviços  8.391 

Total 17.833 

. Fonte: Relatório IDESP 2010 
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3.6.6 Equipamentos Sociais 

3.6.6.1 Educação 

Segundo o Censo do IBGE, dentre os 97.819 hab. do município em 

2010, 73.862 corresponde a população alfabetizada. O item Educação no 

IDHM em Paragominas atinge o valor de 0, 514. Em termos de porcentagem, o 

município contém 42,82 % dos habitantes com 18 anos ou mais possuindo o 

ensino fundamental completo. 83,50% das crianças de 5 a 6 anos frequentando 

a escola. 43,12 dos jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo, 

e 22% dos jovens de 18 a 20 com o ensino médio completo. 

Segundo a Secretaria Municipal de Educação o sistema educacional 

disponibiliza à população os Ensinos Fundamental, Médio, Educação infantil e 

EJA – Educação de Jovens e Adultos, com unidades na área urbana, rural e 

indígena. Além destas, o município conta com 07 escolas particulares que são: 

Fundação Bradesco, Colégio Impacto, Escola Adventista, Escola Nova, 

Pequeno Príncipe, Bem-me-quer e Colégio Sophos.  

Quanto ao Ensino Superior, existem várias Universidades, entre elas: 

UNAMA – Universidade da Amazônia, UEPA – Universidade do Estado do 

Pará, UFRA – Universidade Federal Rural da Amazônia, dentre outras.  

Possui ainda uma escola profissionalizante, a ETEEPA - Escola Técnica 

Estadual de Paragominas, que oferece cursos de Agroindústria, Indústria 

Madeireira, Segurança no Trabalho, Mineração, Meio ambiente, entre outras 

áreas e que vem preparando jovens e adultos para ingressarem no mercado 

local. 

Tabela22 - Ensino em Paragominas.  

Ensino em Paragominas (IBGE 2012) Escolas Docentes Matriculas 

Ensino fundamental – escola privada 
07 88 1.649 

Ensino fundamental – escola pública 
estadual 

0 0 0 

Ensino fundamental – escola pública 
federal 

0 0 0 

Ensino fundamental – escola pública 
municipal 

78 564 20.823 

Continua 
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Ensino médio – escola privada 
03 36 368 

Ensino médio – escola pública estadual 
04 125 4.836 

Ensino médio – escola pública federal 
0 0 0 

Ensino médio – escola pública municipal 
0 0 0 

Ensino pré – escolar – escola privada 
07 14 265 

Ensino pré – escolar – escola pública 
estadual 

0 0 O 

Ensino pré – escolar – escola pública 
federal 

0 0 0 

Ensino pré – escolar – escola pública 
municipal 

67 85 3.766 

Total 
166 912 31.707 

Fonte: IBGE 2010 

 

3.6.6.2 Saúde 

O município de Paragominas conta com 17 unidades básicas de saúde. 

Estando 11 distribuídas na área urbana da cidade como apresentado no mapa, 

3 equidistantes e 3 na zona rural, descritas na tabela a seguir: 

 

Tabela 23: Unidades Básicas de saúde 

Unidades de Saúde Pública 

Equidistantes Área Rural 

Posto de saúde Km 11 Posto de saúde Caip 

Posto de saúde Nagibão Posto de saúde Piriá 

Posto de saúde Colônia do Uraim Posto de saúde 204 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Paragominas. 

 

Conclusão 
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Mapa 16: Localização das unidades de saúde da área urbana. 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 
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Segundo a última pesquisa realizada pelo IBGE, a caracterização da 

estrutura física para o desenvolvimento dos serviços de saúde pública do 

município é representada nesta tabela. 

Tabela 24 - Dados de infraestrutura de saúde em Paragominas. 

Saúde no município de Paragominas  

Número de hospitais                  4 

Número de postos e centros de saúde                                                                 17 

Número de Postos e centros de saúde 
por (10.000 ) hab 

1,71 

Taxa de mortalidade geral, óbitos por 
1000 habitantes   

8,38 

Taxa de mortalidade infantil (óbitos 
infantis por 1000 nascidos vivos) 

20,04 

Números de leitos hospitalares por 
1000 hab 

1,72 

Número de médicos por 10.000 hab 4,32 

Médicos      43 

Número de leitos hospitalares                                                                                  171 

Número de leitos ambulatoriais         8 

Número de leitos de urgência                                                                                    20 

Taxa de mortalidade geral                                                                                         8,38 

Taxa de mortalidade infantil                                                                                     20,04 

Fonte: IBGE 
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3.6.6.3 Habitação 

Segundo o IBGE, em 2010 Paragominas tinha uma população de 

97.819, com 24.967 unidades domiciliares permanentes, tendo em média 3,90 

habitantes por unidade domiciliar. 

Em relação aos domicílios particulares permanentes, por formas de 

abastecimento de água, tem-se 13.656 com abastecimento por rede de 

distribuição, 9.621 de domicílios abastecidos por poços ou nascentes na 

propriedade e 1.690 por outras formas de abastecimento, totalizando 24.967. 

 

3.6.6.4 Infraestrutura 

De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre o 

Saneamento (SNIS) a situação do município relacionada aos serviços básicos 

de saneamento e infraestrutura prestados à população nos anos de 2011 e 

2012 está representada na tabela a seguir: 

 

Tabela26 - Dados do SNIS sobre abastecimento de agua. 

 Água Esgoto 

Anos 2011 2012 2011 2012 

Quantidade de Ligações Totais 13.767 14.058 687 943 

Quantidade de Ligações Ativas 12.250 13.920 240 942 

Quantidade de Economias 
Ativas 

11.942 13.027 282 942 

Quantidade de Ligações 
Micromedidas 

5.269 6.705 0 0 

Quantidade de Economias 
Micromedidas 

5.173 6.705 0 0 

Extensão da Rede 136 Km 158 Km 3,9 Km 4,8 Km 

Fonte: SNIS 2012 
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3.6.6.5 Energia Elétrica 

A Prefeitura Municipal foi a primeira do estado do Pará a completar a 

implantação do sistema de fornecimento de energia rural do Governo Federal, 

“Luz no Campo”. Todas as comunidades rurais do município estão hoje 

utilizando energia elétrica proveniente de usinas hidrelétricas, não mais 

dependendo de motores geradores.  

Tabela 27: Consumo de energia 

Tabela de consumo de energia elétrica em 2009  

Tipo de consumo Nº de consumidores Consumo (Kw/h)  

Residencial 21.739 35.434.575  

Comercial 2.420 18.335.477  

Industrial 84 15.289.052  

Outros 3.488 15.918.899  

Total 27.731 84.978.003  

Fonte: SEPOF/ 2011 
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3.7 Aspectos de Saúde Pública 

As ações de Saneamento Básico devem ser atendidas, 

fundamentalmente, como de saúde pública, compreendendo o conjunto de 

ações que visam melhorar a salubridade ambiental, incluídos o abastecimento 

de água em quantidade e qualidade, o manejo sustentável dos resíduos 

líquidos e sólidos, o manejo e o destino adequado das águas pluviais, o 

controle ambiental de vetores de doenças transmissíveis e demais serviços e 

obras que visem promover a saúde e a qualidade de vida. (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 2005). 

São muitas as doenças vinculadas à falta de saneamento, elas 

interferem na qualidade de vida da população e até mesmo no 

desenvolvimento de uma região.  A Organização Mundial de Saúde (OMS) 

menciona o saneamento básico precário como uma grave ameaça à saúde 

humana.  Do total de mortes por diarreias no mundo, 88% têm como causa o 

saneamento inadequado, destas mortes, aproximadamente 84% são de 

crianças (Organização Mundial da Saúde, 2009), sendo, segundo UNICEF 

(2009), a segunda maior causa de mortes em crianças menores de cinco anos 

de idade. Estima-se que 1,5 milhões de crianças nesta idade morrem a cada 

ano vítimas de doenças diarreicas, sobretudo em países em desenvolvimento. 

As doenças são transmitidas pelo contato ou ingestão de água 

contaminada, contato da pele com o solo e lixo contaminados. A presença de 

esgoto, água parada, resíduos sólidos, rios poluídos e outros problemas 

também contribuem para o aparecimento de insetos e parasitas que podem 

transmitir doenças. 

Os riscos de infecção de uma população estão relacionados à sua 

densidade populacional, às condições de habitação, à concentração e aos tipos 

de agentes ingeridos, e a suscetibilidade, que depende de exposições 

anteriores ao agente, além do estado geral de saúde da população (MORAES, 

1994).  

Doenças relacionadas a sistemas de água e esgoto inadequados e as 

deficiências com a higiene causam a morte de milhões de pessoas todos os 

anos, com prevalência nos países de baixa renda. Desse modo, a 

universalização do serviço regular de coleta de resíduos sólidos domiciliares 
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urbanos, da otimização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário adequado, são medidas necessárias para redução do quadro de 

morbidade e prejuízos relacionados à saúde da população. 

As ações de saneamento ambiental, além de se caracterizarem por um 

serviço público essencial atendendo aos princípios da universalidade (o acesso 

é um direito de todos), equidade (os cidadãos têm direitos a serviços de 

qualidade), integralidade (acesso aos serviços de acordo com a necessidade 

dos cidadãos) e com participação e controle social, caracteriza-se como um 

elemento imprescindível para a segurança pública e qualidade de vida de uma 

população. 

 

3.7.1 Doenças relacionadas ao saneamento ambiental de 

Paragominas 

Saneamento ambiental é o conjunto de ações voltadas para a 

sociedade com o intuito de promover acesso universalizado aos serviços de 

abastecimento de água, coleta e disposição sanitária de resíduos sólidos e 

líquidos, disciplina sanitária de uso do solo, drenagem e manejo de águas 

pluviais urbanas e controle de doenças transmissíveis, visando a proteção e 

melhoramento das condições de vida da população. 

Indiretamente, a água está ligada à transmissão de verminoses, como 

esquistossomose, ascaridíase, teníase e ancilostomíase. Vetores, como o 

mosquito Aedes Aegypti, que se relacionam com a água podem ocasionar à 

dengue, a febre amarela e a malária, além disso, a leptospirose é outra 

infecção relacionada a veiculação hídrica que merece relevância no que se diz 

respeito a importância da segurança sanitária da população.  

Os dados para caracterização das doenças relacionadas ao 

saneamento básico e ambiental de Paragominas foram obtidos através do 

Sistema Nacional de atendimento médico- SINAM e pelo e Sistema de 

Informação de Vigilância Epidemiológica- SIVEP para notificações de casos de 

Malária. Os números apresentados são referentes à quantidade de notificações 

do município para atendimento da população fixa de Paragominas e por casos 

importados de pacientes de outras cidades e regiões vizinhas referentes às 

doenças com maior destaque no município relacionadas ao aspecto ambiental. 
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Os dados de doenças diarreicas são classificados por semanas endêmicas 

divididas por classes etárias e totalizadas em um valor anual utilizado nesta 

análise. 

As informações apresentam a quantidade de casos entre os anos de 

2008 e 2013 para as doenças de veiculação hídrica e/ou susceptíveis a 

transmissão por vetores, descritas a seguir: 

 

Hepatite A:A Hepatite A é uma doença clássica da falta de saneamento básico 

de uma região, causada por um vírus que pode ser veiculado por água ou 

alimentos contaminados com esgoto e dejetos humanos e também por alimentos 

preparados por indivíduos com a doença (com ou sem sintomas) a partir daí é 

transmitido para outras vítimas. A quantificação dos casos de hepatite A de 

Paragominas está representada no gráfico a seguir: 

Gráfico 10 – Casos de Hepatite A em Paragominas 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Paragominas 

Malária: É uma doença infecciosa transmitida por mosquitos e provocada por 

protozoários parasitários do gênero Pasmodium. A doença é geralmente 

transmitida através da picada de uma fêmea infectada do mosquito Anopheles, 

que introduz microrganismos no sistema circulatório do hospedeiro. A malária é 

uma doença que atinge principalmente regiões de clima subtropical e tropical. 
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Gráfico 11 – Casos de Malária em Paragominas 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Paragominas 

 

O gráfico apresenta o número total de casos com notificações de 

Malária no decorrer dos anos, formado pela quantidade de casos de 

Paragominas e por casos importados de pacientes de outras regiões que 

adquirem ou manifestam sintomas da doença no município e passam a ser 

diagnosticados. A malária ocorre preferencialmente em épocas de verão, ao 

contrário da dengue e pode ser combatida da mesma forma, evitando o 

acúmulo de água parada a fim de impedir a ovoposição e nascimento de novos 

mosquitos.  

 

Leptospirose: É uma infecção aguda, potencialmente grave, causada por uma 

bactéria do gênero Leptospira, que é transmitida pela urina de animais de 

diferentes espécies (roedores, suínos, caninos, bovinos) para os seres 

humanos pela veiculação hídrica. Entre 2008 e 2013, foram registrados 01 

caso em 2009, dois casos em 2011 e dois em 2012 e um único em 2013. 

 

Esquistossomose: A esquistossomose é uma doença crônica causada no 

Brasil por platelmintos parasitas e multicelulares do gênero Schistosoma 

mansoni. O principal hospedeiro e reservatório do parasita é o homem sendo a 
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partir de suas excretas (fezes e urina) que os ovos são disseminados na 

natureza. Possui ainda um hospedeiro intermediário que são os caramujos, 

caracóis ou lesmas, onde os ovos passam a forma larvária (cercária). Na série 

de anos utilizados, só foram registrados 02 casos de esquistossomose em 

2011 e 03 em 2012 no município. 

 

Dengue: A dengue é uma doença infecciosa aguda de curta duração, de 

gravidade variável, causada por um ar-bovírus do gênero Flavivirus. A doença é 

transmitida pelo mosquito Aedes Aegyptiinfectado, atingindo principalmente a 

população urbana pela acumulação de água em recipientes. 

 

Gráfico 12 – Casos de Dengue em Paragominas 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Paragominas 

 

Doenças diarreicas: As doenças diarreicas podem ser causadas por vários 

tipos de bactérias consumidas através de alimento ou água contaminada, a 

exemplo da Campilobactéria, Salmonella, Shigella e Escherichia coli. Adiarreia 

é a segunda causa de morte entre crianças com menos de cinco anos em todo o 

mundo. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), apenas 

39% das crianças com o problema nos países em desenvolvimento recebem 

tratamento adequado. 
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Gráfico 13 – Casos de Doença Diarreicas em Paragominas 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Paragominas 

 

Os dados coletados na Secretaria Municipal de Saúde de Paragominas 

a respeito de doenças diarreicas inferem um aumento de notificações, 

basicamente relacionadas a fatores de crescimento populacional, enfatizando a 

incidência direcionada a crianças, caracterizadas como o grupo mais vulnerável 

a essas doenças, além do aumento da eficiência de serviços de identificação 

dos casos. Atualmente, cada unidade de saúde da área urbana de 

Paragominas possui dois funcionários de plantão na sede e outros dois ficam 

disponíveis para visitar a comunidade, dando suporte a identificação de 

doenças e auxiliando no tratamento e formas de prevenção para o alcance da 

diminuição desses números. 

 

3.7.2 Considerações de aspectos de saúde pública 

Pode-se afirmar que investimentos em saneamento básico, sistemas 

de tratamento de água e esgoto, afetam diretamente a saúde da população e o 

sistema de saúde, trazendo benefícios e promovendo uma melhoria nas 
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condições básica de higiene, mudando valores culturais antes estabelecidos ou 

considerados normais.  

A implantação de um sistema de tratamento e abastecimento de água 

torna possível a diminuição de doenças de veiculação hídrica, dessa forma 

evidencia-se que o investimento em saneamento básico contribui para uma 

redução de custos públicos do sistema de saúde, assim como impulsiona o 

melhoramento de outras áreas do município, enfatizando a importância do 

desenvolvimento de um sistema eficaz de segurança pública para melhoria de 

vida da população. 

Dessa forma é fundamental que políticas públicas, ambientais e 

econômicas estejam voltadas para melhoria da saúde populacional, 

empenhando-se em desenvolver planos para investimento em saneamento 

básico, já que isso está diretamente ligado ao índice de desenvolvimento 

humano da cidade de Paragominas proporcionando aumento na qualidade e 

perspectiva de vida da população do município.  

 

3.7.3 Histórico de Saneamento Básico em Paragominas 

Paragominas, busca o desenvolvimento de sistemas de execução para 

o saneamento básico visando à obtenção de salubridade ambiental do 

município, adequando o abastecimento e distribuição dos serviços de 

saneamento para a otimização do recebimento pela população. 

Com o crescimento populacional proporcionado pela leva de migrantes 

atraídos por oportunidades de trabalho do município, e com a necessidade de 

adequação no que se diz respeito à infraestrutura sanitária, Paragominas 

iniciou em 2005a construção de seu sistema de abastecimento de água, 

visando o fornecimento de água potável à população e a diminuição de 

doenças causadas pelo consumo de água não potável, melhorando assim 

quantitativa e qualitativamente a vida de milhares de pessoas que contam com 

o serviço. A construção do sistema ocorreu até 2009 abrangendo todos os 

mecanismos necessários para a operação da ETA, com sistema convencional 

e vazão de tratamento de 180l/s. 

Antes da construção da estação de tratamento de água, o 

abastecimento era realizado pela Companhia de Saneamento do Pará-
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Figura 13– Utilização de poços no 
Flamboyant.Fonte: Ag.de Saneamento de 
Paragominas 

Figura 14 – Poço residência da Promissão 

III. Fonte: Ag.de Saneamento de 

Paragominas 

Figura 15– Abertura do canal para captação 

do rio Uraim Fonte: Ag.de Saneamento de 

Paragominas 

Figura 16 – Construção da ETA 

Fonte: Ag.de Saneamento de Paragominas 

COSANPA, com água encanada proveniente de poços artesianos que 

atendiam apenas cerca de 6 mil residências. O índice de internações 

relacionadas a doenças de veiculação hídrica era alto e a ausência de 

condições apropriadas de moradia deixava grande parte da população 

suscetível a problemas de saúde.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Diante disso, desenvolveu-se a concepção de que o município 

precisaria urgentemente da construção de toda uma infraestrutura que 

trouxesse qualidade de vida e dignidade à população, promovendo o 

abastecimento adequado de água e, mais tarde, o incipiente atendimento com 

o serviço de esgotamento sanitário, quese encontra atualmente em fase de 

expansão, como será visto posteriormente no decorrer deste Plano. 
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Figura 18– Colocação da adutora de 

distribuição. 

Fonte: Ag.de Saneamento de Paragominas 

Figura 17 – Construção do reservatório 
elevado. Fonte: Ag.de Saneamento de 
Paragominas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que se diz respeito ao serviço de esgotamento sanitário, 

Paragominas encontra-se em plena fase de construção da estação de 

tratamento de esgoto Novo Horizonte. Atualmente está sendo realizada a 

construção da Primeira fase do projeto, que irá inicialmente abranger as áreas 

de coleta referentes às bacias D e G como descritas posteriormente no 

Prognóstico de Esgotamento Sanitário. 

Os serviços de coleta e tratamento de esgoto adequado são 

extremamente essenciais para o desenvolvimento de um município aliado a 

melhoria da qualidade de vida da população em questão. Sendo assim, o 

sistema de tratamento de efluentes sanitários visa atender em um só local, 

gradativamente, toda a demanda do município. Caracterizando- se como mais 

uma obra necessária a estar sendo realizada em benefício da qualidade de 

vida da população. 
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4. DIAGNÓSTICOS SETORIAIS 

4.1 Diagnóstico de Abastecimento de Água 

De acordo com a lei 11.445 /2007 que estabelece diretrizes nacionais 

para o saneamento básico, o abastecimento de águaé constituído pelas 

atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público 

de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos 

instrumentos de medição. 

O abastecimento de água do município de Paragominas tem a 

concessão dos serviços sob responsabilidade da Agência de Saneamento de 

Paragominas (SANEPAR) desde 2009, intitulada pelo Decreto 682/2008. A 

agência permanece por quatro anos à frente do setor de saneamento do 

município, atuando no fornecimento de água e na tarifação dos volumes 

disponibilizados, efetuando cortes e o combate ás perdas com a instalação de 

micromedidores nas residências. 

O sistema de abastecimento de água de Paragominas teve um grande 

avanço com a construção da estação de tratamento, melhorando quantitativa e 

qualitativamente a água distribuída para a população. O mesmo é constituído 

por captação de água através da forma superficial e tratamento de 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 como 

poços “boca-larga”. 

O município de Paragominas possui 14.058 ligações de abastecimento 

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

medidas, e a população atendida pelo abastecimento de água fornecido pela 

SANEPAR chega a 61.033 habitantes. (SNIS 2012). 
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ETA Captação subterrânea

Ligações Ativas 10632 3526

Ligações Inativas 2060 874
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Divisão do abastecimento por ligações  

Gráfico 14 – Número de domicílios abastecidos por captação subterrânea e pela ETA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 

 

Tabela 28: Evolução do sistema de abastecimento de água em Paragominas. 

Evolução do Sistema de Abastecimento 

Anos 2009 2010 2011 2012 

População atendida com 
abastecimento de água 

49.940 58.828 60.574 61.033 

Quantidades 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 

Continua 
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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] 

61,6 68,1 70,47 69,95 

Fonte: SNIS 2012 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 
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4.1.1 Situação Atual do Sistema 

4.4.1.2 Manancial e Captação 

A captação de água para o abastecimento é realizada no rio Uraim, 

para isso foi construído um canal de aproximação, ligando a margem esquerda 

do rio à estação elevatória de água bruta (EEAB). Este canal tem seção 

trapezoidal com taludes 1:1,5, revestimento com gabiões do tipo colchão 

RENO, extensão de 12,00 m e profundidade máxima de 4,50 m. A largura do 

fundo do canal de aproximação inicialmente é uniforme com 4,00 m, depois 

conforme for se aproximando da EEAB irá aumentar a ponto de chegar com a 

mesma largura da entrada do poço de sucção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.3 Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB) 

A captação é feita através de conjuntos elevatórios submersíveis de 

eixo vertical, cujas bombas são instaladas em um poço de sucção alimentado 

pelo rio através do canal de aproximação. Estes conjuntos estão abrigados na 

casa de bombas. O poço de sucção conta com grades de barras para retenção 

de sólidos grosseiros e stop logs de vedação. Estão instalados dois conjuntos 

motor-bomba, sendo um de reserva, onde cada motor tem 200 CV de potência. 

As tubulações de recalque de cada bomba e o barrilete de recalque da 

EEAB são em ferro fundido dúctil, DN 300 e DN 600 respectivamente. Para 

garantir a proteção dos conjuntos elevatórios e das tubulações da EEAB foram 

  

Figura19– Canal de aproximação 

Fonte: Ag. De Saneamento de 

Paragominas. 
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instaladas válvulas de retenção tipo fechamento rápido e borboleta nas 

tubulações de recalque das bombas e ventosas de tríplice função no barrilete 

de recalque. 

Tendo em vista o peso elevado das peças e dos equipamentos, foi 

instalada uma ponte rolante mecânica na EEAB para facilitar a instalação e 

futuras manutenções dos mesmos. Na área da EEAB existe ainda a casa de 

comando e da subestação abaixadora de tensão. 

A captação é suprida de energia elétrica através de uma subestação 

com potência nominal inicial de 225kVA. Com finalidade de permitir o 

funcionamento contínuo da captação, o sistema conta ainda com um gerador a 

diesel, como fonte alternativa de energia elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20 – Estação elevatória 

Fonte: Ag. de Saneamento de Paragominas. 

 

 

4.4.1.4 Adutora de Água Bruta 

A adutora de água bruta tem a função de conduzir a água captada na 

estação elevatória de água bruta até a estação de tratamento. A adutora tem 

1.215 metros de extensão com diâmetro nominal de DN 600mm em aço 

carbono e foi calculada para atender a primeira e segunda fase da estação de 

tratamento de água. 

 

 

 

Figura 21 – Conjunto Motor-Bomba 

Fonte: Ag. de Saneamento de Paragominas. 
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Figura 22– Adutora de agua bruta. 

 Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 

 

4.4.1.5 Estação de Tratamento de Água – ETA Uraim 

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 15.000 m³. Atualmente, a 

estação abastece 47 % da população do município, que já ultrapassa 100.000 

habitantes, por isso há a necessidade de duplicação da capacidade de 

captação e tratamento de água na ETA.  

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

qualidade do recurso hídrico permitiu a captação, tratamento e posterior 

distribuição para o abastecimento da população local. 

A estação 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, como apresentado no fluxograma seguinte. 
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Figura23– Sistema de captação até a ETA. 

Fonte– Agência de Saneamento de Paragominas. 

 

A ETA foi projetada para ser implantada em duas etapas. A Primeira já 

está pleno funcionamento desde 2009, com capacidade nominal de 180 l/s, 

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

segunda etapa também prevê a implantação de outro modulo de tratamento. 
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Figura 24– Estação de Tratamento de Água. 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 

 

Com água tratada a ETA abastece 15 bairros e o Sistema Bela Vista, 

assim atendendo 9.762 imóveis, sendo 7.573 hidrometradas e 2.189 não 

hidrometradas, como mostra a tabela a seguir. 

 

Tabela 24 – Bairros abastecidos pela ETA. 

Bairros Ligações 

Ativas 

Ligações 

Inativas 

Hidrometradas NãoHidrometr

adas 

Centro 615 329 547 68 

Cidade Nova 1511 509 1264 247 

Guanabara 06 00 03 03 

Guilherme 

Gabriel 

74 09 72 02 

Jaderlandia 2085 621 2019 66 

Nova 

Conquista 

218 140 210 08 

Novo 

Camboatã 

237 10 13 224 

Continua 
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Novo 

Paraíso 

279 61 11 268 

Sidilândia I 153 47 00 153 

Sidilândia II 107 23 00 107 

Sidney Rosa 120 23 00 120 

Uraim I 57 24 54 03 

Uraim II 250 109 225 25 

Área 

Industrial 

05 01 03 02 

SistemaBela 

Vista 

4045 1762 3152 893 

Total 9762 3668 7573 2189 

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 72 

m³/h.  

 

 

Figura 25: Poço Paraíso 
Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 

Conclusão 
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4.4.1.6 Estrutura e equipamentos implantados na ETA 

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 Parshal, 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 300 m³. 

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; 

• Decantação em duas unidades; 

• Filtração em quatro unidades do tipo rápido; 

• Desinfecção (cloro, cal hidratada). 

As instalações podem ser observadas nas figuras a seguir. O tratamento 

descrito anteriormente está atendendo aos padrões de potabilidade exigidos 

pela Portaria 518/2004 Ministério da Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26– Floculador 

Fonte: Ag. de Saneamento de Paragominas 

Figura 27– Decantador 

Fonte: Ag. de Saneamento de Paragominas 
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4.4.1.6.1 Estrutura de entrada 

Essa estrutura consiste num canal elevado, onde está instalada a calha 

Parshall de 1' 1/2" (uma folga de 20 cm permite que, futuramente, possa ser 

trocada por outra de 2'), e de quatro caixas de saída, equipadas com 

vertedouros triangulares, para dividir a vazão de entrada em até quatro partes 

iguais. A calha Parshall é instalada de maneira que o operador tenha acesso a 

mesma através das passarelas de topo da ETA. Os reagentes químicos, que 

auxiliam na coagulação da água bruta, são aplicados nesta calha, para 

aproveitar a capacidade de mistura do ressalto à jusante da mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30– Estrutura de entrada. 

Fonte: Agência de Saneamento de 

Paragominas. 

Figura 31 – Calha Parshal. 

Fonte: Agência de Saneamento de 

Paragominas. 

Figura 28 – Filtro 

Fonte: Ag. de Saneamento de Paragominas. 

Figura 29 - Clorador 

Fonte: Ag. de Saneamento de Paragominas. 
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4.4.1.6.2 Casa de química 

A Casa de Química abriga hoje os equipamentos de dosagem dos 

reagentes líquidos. Na área externa estão implantados os tanques de 

armazenamento dos reagentes líquidos, e parque para estacionamento das 

carretas e equipamentos de transferência. 

Estão instaladas duas bombas dosadoras (1+1) para Cloreto de Poli 

Alumínio, duas bombas dosadoras para soda cáustica, duas bombas de 

transferência para ácido fluossilicico, uma bomba para lançamento de soda 

cáustica no injetor para preparo de hipoclorito e uma bomba de transferência 

que retira o hipoclorito para uma bomba grande.  Para armazenar os reagentes 

estão assentados três tanques de armazenamento de 10 m³ cada.  

A Casa de Química possui sistema de Injeção de Ar para os tanques 

de dosagem e preparo de reagentes e com sistema de Preparo de Polímero. A 

área total construída é de 89,8 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Casa de química. 

Fonte: Agência de Saneamento de 

Paragominas. 

Figura 33 – Equipamentos da casa de química. 

Fonte: Agência de Saneamento de 

Paragominas. 
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Figura 34-Poli-Cloreto de Alumínio-(PAC) 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 

 

4.4.1.6.3 Casa de cloração 

        O sistema de cloração está instalado em edificação independente, bem 

arejada e equipada com exaustores de segurança, para minimizar os riscos de 

acidentes que esse reagente pode provocar. Assim, a casa de cloração abriga 

quatro cilindros de cloro gasoso de 900 kg, e três cloradores a vácuo (1+1) com 

capacidade de até 500 ppd. A área total construída é de 79,2 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Casa de cloração. 

Fonte: Ag.de Saneamento de 

Paragominas 

 

Figura 36– Equipamentos da casa de cloração. 

Fonte:Ag. de Saneamento de Paragominas 
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4.4.1.6.4 Laboratório e Centro de Comando Operacional 

A estação de tratamento de água possui um laboratório físico/químico 

onde são realizados os controles, mediante análises químicas e físicas das 

amostras coletadas na estação de tratamento e do próprio rio Uraim. Nesses 

laboratórios são realizadas, diariamente, análises que irão caracterizar a água 

antes e depois do tratamento mediante comparação com as informações 

parametrizadas pela portaria 2914 de 2011 e CONAMA 357 de 2004, 

comprovando assim a eficácia do processo e sua permanecia com indicadores 

de qualidade. 

Além disso, esta unidade abriga a sala de controle operacional do 

sistema, de onde serão inclusive monitorados futuramente os níveis dos 

reservatórios de distribuição e as condições operacionais dos conjuntos motor-

bomba. Também permitirá operar estas unidades à distância, após a 

implantação do sistema de automação prevista nesta fase do projeto. A área 

total construída é de 243,5 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 – Laboratório e Centro de 

comando operacional. 

Fonte Ag. de Saneamento de Paragominas. 

 

Figura 38 – Laboratório. 

Fonte: Ag. de Saneamento de Paragominas 
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4.4.1.7 Reservação na Área da ETA 

4.4.1.7.1 Reservatório Elevado (Água de Lavagem e Setor 1) 

O reservatório elevado está construído em concreto armado e tem 

capacidade de 300 m³ e fuste de 16 m de altura. Sua finalidade é fornecer água 

tratada para a lavagem dos filtros, para a operação da ETA e arraste dos 

reagentes e para o abastecimento do setor de distribuição 1. Este reservatório 

é alimentado pela estação elevatória de água tratada EEAT-ETA, já 

devidamente implantada e em pleno funcionamento também na área da ETA. 

 

Figura 39 – Reservatório Elevado. 
Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 

 

4.4.1.7.2 Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT-ETA 

A EEAT-ETA está implantada na área da ETA, em local muito próximo 

do reservatório elevado (REL) de 300 m³. Esta elevatória abriga hoje três 

conjuntos elevatórios com bombas centrífugas de eixo horizontal, sendo um de 

reserva dos outros dois, que serão responsáveis pelo recalque da água tratada 

para o REL de 300 m³. Estes conjuntos estão abrigados na casa de bombas e 

utilizarão como poço de sucção o reservatório apoiado (RAP) de 2000 m³, já 

implantado também na área da ETA. 
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4.4.1.7.3 Reservatório Apoiado 

Também está presente na área da ETA um reservatório de 2000 m³. 

Por sua vez, o mesmo está subdividido, em duas câmaras, para facilitar 

condições de operação e manutenção. Este reservatório é responsável por 

abastecer o anel de macro distribuição e funciona como poço de sucção da 

EEAT-ETA. Está implantada uma caixa divisora de vazão na saída da ETA 

para encaminhar a água tratada para os reservatórios da estação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40– Reservatório Apoiado 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 

 

4.4.1.7.4 Tanque de contato 

O tanque de contato é o recipiente, ou dispositivo, onde se processa a 

desinfecção final. Muito mais do que ser um ponto de dosagem de cloro, o 

tanque de contato tem a função de homogeneizar a ação do cloro na água. 

Suas dimensões e características permitem que todas as parcelas de água no 

sistema possuam total desinfecção. O tanque de contato na estação Uraim, 

possui capacidade de armazenamento de 400 m³. 
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4.4.1.8 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 profundidade de 60 metros tendo uma vazão de 72 m³/h.  

O sistema Bela Vista está localizado na divisa dos bairros Bela Vista e 

Laercio Cabeline, tendo como referência as seguintes coordenadas geográficas 

3º 0‟ 48,557” S e 47º 21‟ 22,677” W e abastece 10 bairros que estão dispostos 

na próxima tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 – Tanque de contato 

Fonte: Agência de Saneamento de 

Paragominas 

Figura 42– REL Bela Vista 

Fonte: Agência de Saneamento de 

Paragominas. 

Figura 43 – RAP Bela Vista 

Fonte: Agência de Saneamento de 

Paragominas. 
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Tabela 30 - Bairros atendidos pelo sistema Bela Vista. 

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 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas.
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4.4.1.9 Sistemas de Captação Subterrânea 

O ser humano sempre foi muito dependente das águas subterrâneas, 

pois grande parte da humanidade 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 técnicas de construção de poços e dos 

métodos de bombeamento. 

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 a 

suadisponibilidade, acesso e qualidade devem assumir o papel de destaque e 

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

entraves jurídicos e a solução dos problemas sociais encontrados. 

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. 
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4.4.1.9.1 Sistema Flamboyant – Setor 15 

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 

localiza-se no bairro flamboyant com as seguintes coordenadas geográficas, 2º 

58‟ 38,135” S e 47º 20‟ 8,025” W. O poço B é constituído por uma bomba de 

27,5 cv a 84 metros de profundidade e com vazão de 84 m³/h. Esse sistema 

abastece seis bairros que estão dispostos na seguinte tabela. 

 

Tabela 31 - Bairros abastecidos pelo sistema flamboyant. 

Bairros Ligações 
Ativas 

Ligações 
Inativas 

Hidrometradas Não 
Hidrometradas 

Olga Moreira 152 34 147 05 

Promissão I 0 01 0 0 

Promissão II 389 170 373 16 

Promissão III 203 67 196 07 

Parque IV 17 0 01 16 

Jardim América 76 0 76 0 

Helena Coutinho 296 19 10 286 

Village 
Flamboyant 

286 06 05 281 

Total 1419 297 808 611 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 
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Figura 44 – Sistema Flamboyant 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 

 

4.4.1.9.2 Sistema Morada do Sol 

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 2º 58‟ 53,957” S e 47º 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. 

 

Tabela 32 – Bairro abastecido pelo sistema morada do sol. 

Bairro Ligações 

Ativas 

Ligações 

Inativas 

Hidrometradas Não 

Hidrometradas 

Morada do sol 956 08 01 955 

Total 956 08 01 955 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 
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Figura 45 – Sistema Morada do sol. 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 

 

4.4.1.9.3 Sistema Morada dos Ventos 

O Sistema Morada dos Ventos é composto por um poço que abastece 

um reservatório com capacidade de 132 mil litros. O sistema está implantado 

aguardando o término da construção dos imóveis do bairro morada dos ventos 

para posterior operação. Localiza-se no próprio bairro, correspondendo às 

coordenadas, 2º 58‟ 55,915” S e 47º 20‟ 4,489” W. 

 

Tabela33 - Bairros abastecidos pelo sistema morada dos ventos. 

Bairro Ligações 

Ativas 

Ligações 

Inativas 

Hidrometradas Não 

Hidrometradas 

Morada dos 
Ventos 

0 1100 1100 0 

Total 0 1100 1100 0 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 
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Figura 46 –Reservatório do Morada dos Ventos. 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 

 

4.4.1.9.4 Sistema Buriti 

O sistema Buriti é composto por um poço que abastece um reservatório 

com capacidade para 400 mil litros. O sistema foi construído para atender o 

bairro Cidade Jardim que se encontra em fase de povoamento, porém ainda 

pouco habitado. As coordenadas 2º 58‟ 26,649” S e 47º 22‟ 52,866” W são 

referentes à localização o sistema. 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                               PARAGOMINAS-PA 

Diagnóstico e Prognóstico 

 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 – Sistema Buriti. 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 

 

 

Os sistemas de captação de água subterrânea existentes na área 

central do município estão representados no mapa a seguir, seguido da 

descrição dos sistemas Nagibão, ainda sob administração e Pandolf e 

Andradina que funcionam sob operação da própria comunidade.
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4.4.1.9.5 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 

a distribuição de água. O conjunto bomba do poço A possui uma bomba de 35 

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

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

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 três bairros que estão dispostos na tabela. 

 

Tabela 34 -Bairros atendidos pelo sistema nagibão. 

Bairros Ligações 
Ativas 

Ligações 
Inativas 

Hidrometradas Não 
Hidrometradas 

Nagibão I 715 252 01 714 

Nagibão II 462 242 00 462 

Nagibão III 153 103 00 153 

Total 1330 597 01 1329 

Fonte: SANEPAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48– Poço Nagibão I. 

Fonte: Ag.de Saneamento de Paragominas 

Figura 49– Poço Nagibão II. 

Fonte: Ag.de Saneamento de Paragominas 
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Figura 51 – Poço do sistema Pandolf. 

Fonte: Ag.de Saneamento de 

Paragominas 

Os poços apresentam constantes problemas e devem ser desativados por 

apresentarem sinais de ineficiência relacionada a perdas. A consequência 

disso é o desperdício alto, o abastecimento é precário, insuficiente e insalubre 

por não atender os padrões de potabilidade exigidos por lei. 

 

4.4.1.9.6 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. 

Figura 50 –Poço Andradina. 

 

4.4.1.9.7 Sistema Pandolf 

 O bairro Pandolf está localiza-se 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, administrado pela própria comunidade local. 
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4.4.2 Sistema de Distribuição de água 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52:  Fluxograma do sistema de distribuição de água. 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas
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4.4.2.1 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 conta com 158 km de rede de distribuição de água, 

composta por tubulações em diversos diâmetros, atendendo aproximadamente 

14.000 ligações que estão distribuídas em 41 bairros da cidade. Apenas cinco 

bairros da cidade não possuem rede de distribuição administrada pela Agência 

de Saneamento de Paragominas, são eles: Promissão I, Angelim e Uraim I, JK 

e Nova Esperança. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Implantação de rede de distribuição. 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas.
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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 – Responsável por abastecer o bairro Promissão 

III. 

 Setor 15 – Responsáveis por abastecer o bairro Olga Moreira. 

 Setor 16 e 17 – Responsável por abastecer o bairro Promissão II. 

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

cidade e o bairro Uraim I. 

 Setor 22 – Bairro Parque IV 

 Setor 23 e 24 – Responsável por abastecer parte do bairro Cidade nova. 

 Setor 25 – Bairro Flamboyant e Helena Coutinho. 

 Setor 26 – Responsável pelo bairro Jardim caboatã I e II  

 Setor 27 – Responsável por abastecer o bairro 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 Esperança e Jardim 

América. 

 Setor 31 – Bairro Uraim I
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4.4.3 Perdas do sistema de abastecimento 

O sistema de distribuição de Paragominas é composto por 31 setores 

de abastecimento. Os dados apresentados para o levantamento das perdas no 

sistema de abastecimento é referente ao setor 28 de distribuição, representado 

no Mapa 20,abastecido pelas águas do sistema de tratamento do município, 

gerenciado pela Agência de Saneamento de Paragominas. Atualmente o 

referido setor possui aproximadamente 46,7 km de rede de distribuição. A 

seguir, estão dispostos em tabela os bairros abastecidos pelo setor 28. 

 

Tabela 35 - Bairros do setor 28 e suas respectivas populações. 

Bairro Residências (hab.) 

Jardim Atlântico 1347 6735 

Jardim Bela Vista 1032 5160 

Laércio Cabeline I 1278 6390 

Laércio Cabeline II 418 2090 

Aragão 415 2075 

Vila Rica 511 2555 

Residencial José Alberto 191 955 

Residencial Allan Kardec 44 220 

Vila Ouro Preto 209 1045 

Condomínio Maria de Lourdes 
Sobrinho 

225 1125 

Total 5670 28.350 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 

 

Tomando como base os registros feitos pela SANEPAR na forma de 

relatórios das ordens de serviços analisadas pela equipe de técnicos da 

agência, observa-se uma demanda de 724 serviços solicitados por mês em 

média, totalizando 8.692 solicitações no ano de 2011, distribuídos entre 

serviços de religação, corte de pedido, limpeza de rede, hidrômetro parado, 

vazamento na rede em geral, vazamento em ramais, entre outros. 
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Realizando uma junção de dados referentes a disponibilização e 

consumo, aliado as perdas de água pelo sistema, o gráfico a seguir demonstra 

a situação real da distribuição de setor 28 durante o ano de 2011. 

 

Gráfico 15 – Volume de água disponibilizada, utilizada e perdida em m³/mês, no período de 

01/01/2011 a 31/12/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 

 

 

Contudo, durante o ano de 2011, o setor de fornecimento 28 

apresentou uma média de perda de 66,65% levando em consideração o 

volume disponibilizado e o volume efetivamente utilizado durante o período, 

porém foi notório um considerável decréscimo nestes índices no transcorrer do 

ano, devido as medidas de prevenção e controle, que vem sendo tomadas pela 

Agência de Saneamento do município. Nota-se ainda, um aumento significativo 

na quantidade de ligações providas com hidrômetros, o que traz benefícios ao 

sistema, com maior controle sobre perdas e mais eficiência no faturamento de 

água distribuída.  
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4.4.4 Hidrometração 

Já é de conhecimento geral a necessidade de avaliar e combater 

continuamente as perdas em sistemas de abastecimento de água em duas 

frentes: as perdas físicas e as comerciais. Ações de hidrometração atendem 

aos dois requisitos. 

A instalação de hidrômetros ocasiona uma melhoria na aferição do 

consumo de cada ligação, propicia uma cobrança mais justa pelos serviços 

oferecidos, além de ser instrumento para que o próprio usuário controle seu 

consumo, reduzindo desperdícios. De outra forma, a perfeita medição de 

consumo oferece uma ideia real do produto que chega a cada consumidor, 

sendo assim a forma de aferir a “ponta” do sistema e quando associada à 

macromedição “saída do sistema” fornece as informações necessárias para o 

perfeito monitoramento e posterior combate eficaz às perdas. 

A micromedição, além de base para uma cobrança justa dos serviços 

prestados e faturados, é de suma importância para o combate às perdas de 

água, pois serve para inibir o desperdício; fornecem dados importantes sobre 

os volumes fornecidos ao cliente; permite cobrança do consumo real; 

disponibilizam dados para avaliação do comportamento e tendência dos 

usuários ao longo do tempo; contribui para uma maior disponibilidade de água 

para ser distribuída para a população. 

O trabalho de micromedição busca a eficiente medição de todo o 

consumo autorizado, visando à leitura real e evitando faturamento pelo 

consumo estimado e média de consumo, reduzindo as perdas e aumentando o 

faturamento. Em 2009 apenas 19% das ligações eram hidrometradas no 

município, no ano de 2012 esse índice atingiu a marca de 47%, ocasionando 

um aumento significativo no faturamento e redução do desperdício. A Agência 

de Saneamento instala atualmente cerca de 250 hidrômetros mensalmente, até 

o ano 2015 a previsão é para que toda a cidade esteja hidrometrada. 
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4.2 Diagnóstico de 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. 

De acordo com o último boletim do Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento de 2011, o atendimento com rede coletora do esgoto no 

Brasil atinge somente 48% da população. As regiões Norte e Nordeste e as 

periferias das grandes cidades são as áreas com maiores índices de problemas 

relacionados à falta de saneamento. O índice de tratamento do esgoto no país 

é ainda pior, apenas 38% dos esgotos domésticos são tratados.  

Essa falta de tratamento do esgoto resulta numa série de 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. 

O município de Paragominas 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.  

Nas residências e áreas não atendidas pelo serviço de esgotamento 

sanitário são utilizadas soluções individuais para o afastamento dos resíduos 

domésticos. O tratamento domiciliar adotado é o uso de fossas sépticas, 

sumidouros e similares como também existe em menor percentual a ocorrência 

de lançamentos de esgotos domésticos nos cursos d‟água. Nesta 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 
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Figura 54 - Vista Superior do bairro Morada 

do Sol. Fonte: Ag.de Saneamento de 

Paragominas 

Figura 55 - Condomínio Morada do Sol 

Fonte: Ag.de Saneamento de 

Paragominas 

enfermidades relacionadas à falta de saneamento, entre outras consequências. 

Como efeito, segundo estudo laboratorial realizado periodicamente pela 

Agência de Saneamento de Paragominas, 80% dos poços domésticos tipo 

“boca-larga” 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 10% da população, numa realidade total de 103.512 

habitantes.  Entretanto, esses serviços serão expandidos a toda a cidade pela 

construção da Estação de tratamento de esgoto municipal, que terá capacidade 

de tratamento de 66 l/s. 

 

4.2.1 Sistema de Esgotamento Sanitário Morada do Sol 

A estação de tratamento de efluente em questão é localizada 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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 240l/hab. dia. 
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Dessa maneira, a estação suporta uma vazão média diária equivalente 

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

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

específicas. 

 

 

Figura 56- ETE morada do Sol 

Fonte: Ag.de Saneamento de Paragominas 

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

etapa é o tratamento preliminar responsável pela retirada da areia e de 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. 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. 

O tratamento biológico e a desinfecção adotados no sistema Morada do Sol 

apresenta as seguintes partes: 
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 Reator anaeróbio de fluxo ascendente híbrido com filtro anaeróbio 

integrado; 

 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; 

 Adensador de lodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os efluentes sanitários da ETE são tratados a partir de processos 

anaeróbios. Nesses tipos de processos, micro-organismos presentes nos 

efluentes degradam a matéria orgânica na ausência de oxigênio molecular, até 

Figura 59 – Tanque de contato 

Fonte:Ag.de Saneamento de 

Paragominas 

Figura 60 – Dosador de cloro 

Fonte:Ag.de Saneamento de 

Paragominas 

Figura 57 – Tratamento Preliminar da 
ETE. Fonte: Ag.de Saneamento de 

Paragominas 

Figura 58– Reator UASB. 

Fonte: Ag.de Saneamento de 

Paragominas 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                               PARAGOMINAS-PA 

Diagnóstico e Prognóstico 

 

 

125 

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

gases primários, sobretudo o metano e o dióxido de carbono. 

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. 

 

4.2.1.1 Destinação final do efluente tratado 

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

do emissário, Figura 61, que possui 750 metros de comprimento e atravessa 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 dista 200 metros das residências localizadas no bairro 

Nova Esperança. 
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Figura 61: Localização do ponto de lançamento de efluente no rio Uraim 

Fonte: Ag.de Saneamento de Paragominas 

 

4.2.1.2 Autodepuração do corpo hídrico receptor 

A autodepuração é um processo natural, no qual cargas poluidoras, de 

origem orgânica, lançadas em um corpo d‟água são neutralizadas. O Sistema 

da ETE Morada do Sol tem um nível de remoção de DBO igual a 80%, estando 

totalmente em conformidade com o determinado no art. 16 da Resolução 

Conama 430/2011 que estipula que seja adotado uma remoção mínima de 

60% de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias a 20°C) e admite que 

este limite só poderá ser reduzido no caso de existência de estudo de 

autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do 

enquadramento do corpo receptor. 

Através de um estudo realizado pela Agência de Saneamento de 

Paragominas foi constatado que a vazão do rio Uraim é de em média 16.375 l/s 

podendo atingir até 18.000 l/s. Em contrapartida, a vazão atual de lançamento 

de efluentes da ETE corresponde a 4,6 l/s, sendo que o sistema suporta uma 
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vazão média igual 5,1l/s. Desse modo, a relação entre o despejo de efluentes 

da ETE e a vazão do rio é altamente favorável à diluição destes efluentes. 

Embora haja comprovação através de análises químicas de que o 

tratamento adotado na ETE do condomínio Morada do Sol reduz a carga 

poluidora dos efluentes, considera-se ainda para fins de destinação final dos 

efluentes a relação existente entre a carga poluidora destes e a capacidade de 

autodepuração do corpo hídrico receptor. A interação dos valores de vazão 

representa a inexistência de um impacto substancial, de modo que a vazão do 

rio comporta facilmente a quantidade de efluente depositado. Além disso, o 

lançamento de efluentes não compromete o uso do corpo hídrico para 

abastecimento público, uma vez que o efluente é lançado „‟ à jusante‟‟ da área 

urbana e a captação da água para consumo da população é feita a montante, 

onde não há influência de esgotos. 

De tal modo, o despejo de efluentes no corpo hídrico pela ETE morada 

do Sol ocorre de forma criteriosa como medida de garantir a qualidade das 

águas e objetivando a manutenção da integridade dos recursos hídricos. Em 

síntese, a ETE não apresenta problemas operacionais, atendendo 

satisfatoriamente a demanda para qual fora dimensionada. 
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4.2.2 Sistema de Esgotamento Sanitário Morada dos Ventos 

O sistema de esgotamento sanitário Morada dos Ventos é responsável 

por tratar o esgoto originado do próprio bairro, onde existem cerca de 1100 

residências e prédios no formato de sobrados populares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Bairro Morada dos ventos 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 

 

As tecnologias de tratamento de efluentes nada mais são que o 

aperfeiçoamento do processo de depuração da natureza, buscando reduzir seu 

tempo de duração e aumentar sua capacidade de absorção, com consumo 

mínimo de recursos em instalações e operação e o melhor resultado em termos 

de qualidade do efluente lançado, sem deixar de considerar a dimensão da 

população a ser atendida. Para tanto, a estação de tratamento Morada dos 

Ventos possui capacidade para tratar 40m³/h e segue a seguinte estrutura:  

Manta de lodo (UASB) + Lodo ativado (Filtro aerado submerso e 

Decantador secundário) + Desinfecção (tanque de contado com cloro) 

Implantação: 3 módulos idênticos e independentes. Ocorrendo ainda, a 

lavagem para remoção de odores, provenientes de biogás, e a retenção em 

tanques de acúmulo, para descarte por caminhões limpa- fossa. 
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Figura 63 :ETE Morada dos Ventos 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 

 

4.2.2.1 Sistema de tratamento biológico 

O tratamento biológico é a forma mais eficiente de remoção da matéria 

orgânica dos esgotos. O próprio esgoto contém grande variedade de bactérias 

e protozoários para compor as culturas microbiais mistas que processam os 

poluentes orgânicos. O uso desse processo requer o controle da vazão, a 

recirculação dos microrganismos decantados, o fornecimento de oxigênio e 

outros fatores. 

O início do tratamento propriamente dito 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 
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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, érecirculado 

para o filtro aerado e para o RAFA, caracterizando o processo de lodo ativado. 

Por fim o efluente é retido, por tempo calculado, no tanque de contato 

onde cloro é dosado para efetuar a desinfecção. Depois de retido por pelo 

menos 30 minutos em contato com o cloro, o efluente tratado segue através de 

um emissário onde será desaguado no corpo hídrico. 

O tratamento de esgotos gera como subprodutos o lodo, o efluente 

tratado e o biogás. O lodo é o resultado da remoção e concentração da matéria 

orgânica contida no esgoto, a quantidade e a natureza do lodo dependem das 

características do esgoto e do processo de tratamento empregado. 

A disposição final do lodo pode ser feita em aterros sanitários, 

juntamente com o lixo urbano, em incineradores e na restauração de terras. 

Vale salientar que os lodos são ricos em matéria orgânica, nitrogênio, fósforo e 

micronutrientes. Existe portanto, a alternativa de seu aproveitamento agrícola - 

aplicação direta no solo, uso em áreas de reflorestamento e produção de 

composto orgânico. 

Quanto ao efluente tratado, pode ser utilizado para fins não potáveis 

em áreas de escassez de água, ou ser descartado em um corpo hídrico. 

Sobre o biogás existem inúmeros estudos para o seu aproveitamento 

racional, destacando-se sua utilização para geração de energia elétrica para a 

própria estação de tratamento de esgoto, além do uso como gás doméstico, 

industrial ou combustível para veículos. No entanto, o destino mais comum em 

ETE‟s é a queima ou a lavagem por filtros. 

O tratamento do lodo gerado pode ser feito por desidratação em filtro 

prensa, centrífugas, leito de secagem ou simplesmente ser descartado através 

de coleta por caminhões específicos para esse fim. 

Os gases gerados podem ser queimados por equipamentos 

específicos, com todos os dispositivos de segurança necessários ou apenas 
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lavados em filtros específicos. No último caso, não ocorre a neutralização do 

gás metano que é lançado na atmosfera. 

 

4.2.3 População atendida com Esgotamento Sanitário 

O esgotamento sanitário realizado no município iniciou-se com o 

atendimento para a população residente no bairro Morada do Sol, e em 

seguida a do Morada dos Ventos, representando o primeiro passo rumo a 

mudança na cultura errônea de destinação dos efluentes domésticos. 

Gradativamente a porcentagem de beneficiados vem aumentando e a 

construção da ETE municipal irá promover o tratamento do efluente doméstico 

de toda a população. A seguir está apresentada a quantidade de ligações 

atuais do serviço de esgotamento no município. 

Tabela 36- Ligações e Economias de Esgotos das ETEs Morada do Sol e dos ventos. 

Ligações/ ano 2011 2012 2013 2014 

Quantidade de ligações totais de esgoto 687 943 943 2043 

Quantidade de ligações ativas de esgoto 240 942 942 2042 

Quantidade de economias ativas de esgoto 283 942 942 2042 

Fonte: SNIS 
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4.2.4 Sistema de esgotamento sanitário Paricá 

O sistema de esgotamento sanitário Paricá é responsável por tratar os 

esgotos domésticos de todo o residencial, que possui cerca de 2100 imóveis e 

população estimada em 9000 habitantes. Localizado próximo à Rodovia PA-

125 KM 15, Tamandaré e estrada Caipe. O mesmo é composto de área 

residencial, comercial, uso variável, área institucional, centro de reservação 

ETE, áreas verdes e sistema viário, resultando em uma área total de 

865.474,64 m². 

Tal sistema é constituído por rede coletora, estação elevatória, linha de 

recalque, ETE e emissário final, gerenciado pela Agência de Saneamento de 

Paragominas. As características do sistema descrito são apresentadas nos 

itens a seguir. 
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4.2.4.1 Rede coletora 

A rede coletora de esgoto é composta por tubulações em diâmetro de 

150, 200 e 250 mm, com a utilização de poços de visita e poços de inspeção 

nas interligações das redes. O traçado da rede projetado pelo passeio ou em 

vielas sanitárias. 

 

4.2.4.2 Estação elevatória de esgoto bruto 

Em função das conformações topográficas e hidrográficas, a área do 

empreendimento é constituída de uma única sub bacia de esgotamento e uma 

estação elevatória de esgoto bruto. Os esgotos domésticos oriundos do 

loteamento são encaminhados por gravidade até a Estação Elevatória de 

Esgoto Bruto (EEE), que recalca esse efluente para a Estação de Tratamento 

de Esgoto localizada na área do empreendimento. Essa estação elevatória 

precede o tratamento preliminar, e conta com gradeamento grosseiro através 

de cesto de retenção. 

 
4.2.4.3 ETE Paricá 

A estação trata os esgotos domésticos e remove mais de 80% de sua 

DBO e é constituída por três módulos iguais de tratamento, cada um com um 

reator UASB e compostos das seguintes fases de tratamento: 

 

 Tratamento Preliminar (Grade fina, Caixas de Areia e Calha Parshall); 

 Tratamento anaeróbio em Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e 

Manto deLodo (Reator UASB); 

 Tratamento biológico aeróbio complementar por meio de Filtro Biológico 

Percolador; 

 Decantador secundário de fundo piramidal; 

 Desinfecção do efluente final mediante a aplicação de hipoclorito de 

sódio em tanque de contato;  

 Desaguamento do lodo removido do Reator UASB em Leitos de 
Secagem.
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4.2.4.4Tratamento dos dejetos 

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 por via aeróbia, por 

meio de bactérias que crescem aderidas a meio suporte, favorecendo a 

percolação do esgoto aplicado, de modo que o contato do esgoto com a 

camada biológica possibilita a degradação da matéria orgânica. A aeração 

desse sistema é natural, ocorrendo nos espaços vazios entre os constituintes 

do meio suporte. 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 a desinfecção, os efluentes 

serão encaminhados ao emissário final por gravidade e lançados no lago verde 

de Paragominas. Ao final do tratamento, o esgoto deverá apresentar alta 

remoção de carga orgânica, com uma eficiência de remoção de DBO entre 

80% e 90%. 

Com 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 20 dias e o lodo atinge 
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taxa de umidade entre 70 e 60%, esse processo será realizado por leitos de 

secagem. 

 

4.2.5 Sistema de Esgotamento Sanitário Municipal - Em Fase de 

construção. 

A primeira fase do projeto de expansão do serviço de esgotamento 

sanitário de Paragominas está em construção atualmente. A ETE municipal, 

localiza-se no bairro novo horizonte, e consiste na divisão da área urbana em 8 

bacias de esgotamento, dotadas de rede coletora objetivando a coleta de 

esgoto de toda a região urbanizada. 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. A divisão política dos bairros foi outro fator determinante para 

a divisão de bacias.  

 

4.2.5.1 Critérios e parâmetros de projeto 

Os critérios e parâmetros adotados pelo estudo de concepção levaram 

em consideração as exigências e características estabelecidas pela SANEPAR, 

porém, vale ressaltar, que 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: 

4.2.5.2 Consumo de água per-capita 

Foi adotado o valor de 200 l/hab. dia para o volume efetivamente 

consumido pela população. 

4.2.5.3 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: 
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- Coeficiente da vazão máxima diária (k1) – 1,2; 

- Coeficiente de vazão máxima horária (k2) – 1,5 

O valor adotado para coeficiente de retorno foi de 0,80, conforme a 

NBR-9649/86. 

4.2.5.4 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. 

4.2.5.5 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. 

4.2.5.6 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. 

4.2.5.7 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: 
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 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; 

 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 se igualados, considerando uma 

folga de 0,05m, evitando a influência de remanso no trecho de 

montante. 

 

4.2.5.8 Determinação das Taxas de contribuição para Rede Simples 

As taxas de contribuição são referidos à unidade de comprimento dos 

coletores (metro ou quilômetro), para sua determinação é necessário 

considerar as contribuições dos esgotos domésticos e as águas de infiltração. 

Serão determinadas uma taxas para início de plano e outra para o final do 

plano através da seguinte expressão: 

 Taxa de contribuição linear para início de plano - Txi(l/s.km) 

inf
2 *

T
L

Qk
T

i

di
xi   

 Taxa de contribuição linear para 

final de plano - Txf(l/s.km) 

 

 

Onde: 

diQ e
dfQ  - Vazão média de esgotos domésticos para início e fim de plano 

– (l/s); 

inf

21 **
T

L

Qkk
T

f

df

xf 
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Li e
fL  - Comprimento da rede de esgotos inicial e final – km; 

infT  - Taxa de contribuição de infiltração, l/s.km. 

k1 e k2 – Coeficiente de variação diária e horária; 

As vazões média inicial e final de plano, que deverão ser utilizadas para 

a determinação das taxas de contribuições, serão calculadas através das 

seguintes expressões: 

86400

** CqP
Q i

di   

86400

** CqP
Q

f

df   

Onde: 

Pi e Pf - População inicial e final, hab.; 

q – Consumo de água efetivo per capita, l/hab. dia; 

C – Coeficiente de Retorno;  

 Dados considerados: 

o População total 2013 – 107.185hab; 

o População urbana 2013- 82.211hab; 

o Taxa de crescimento anual: 2,8%; 

Tabela 37 – Projeção de população 

DADOS NEPO/UNICAMP – TX. 2,8 % a.a 

ANO POPULAÇÃO 

TOTAL URBANA RURAL 

2007 90.819 69.658 21.161 

2008 93.362 71.609 21.753 

2009 95.976 73.614 22.362 

2010 98.663 75.675 22.989 

Continua 
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2011 101.426 77.794 23.632 

2012 104.266 79.972 24.294 

2013 107.185 82.211 24.974 

2014 110.187 84.513 25.673 

2015 113.272 86.879 26.392 

2016 116.443 89.312 27.131 

2017 119.704 91.813 27.891 

2018 123.055 94.384 28.672 

2019 126.501 97.026 29.475 

2020 130.043 99.743 30.300 

2021 133.684 102.536 31.148 

2022 137.427 105.407 32.021 

2023 141.275 108.358 32.917 

2024 145.231 111.392 33.839 

2025 149.298 114.511 34.786 

2026 153.478 117.718 35.760 

2027 157.775 121.014 36.762 

2028 162.193 124.402 37.791 

2029 166.734 127.885 38.849 

Conclusão 
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4.2.5.9 Vazões de Dimensionamento 

As vazões de dimensionamento foram calculadas segundo os critérios e 

parâmetros adotados no item 4 deste Relatório, sem as vazões de infiltração. 

Tabela 38: Projeção populacional para dimensionamento 

 

ANO POPULA

ÇÃO 

VAZÃO 

URBANA MÉDI

A 

MÁX. 

DIÁRI

A 

MÁX. 

HORÁRI

A 

2009 73.614 136,3

2 

163,59 245,38 

2010 75.675 140,1

4 

168,17 252,25 

2011 77.794 144,0

6 

172,87 259,31 

2012 79.972 148,1

0 

177,72 266,57 

2013 82.211 152,2

4 

182,69 274,04 

2014 84.513 156,5

1 

187,81 281,71 

2015 86.879 160,8

9 

193,07 289,60 

2016 89.312 165,3

9 

198,47 297,71 

2017 91.813 170,0

2 

204,03 306,04 

2018 94.384 174,7

8 

209,74 314,79 

2019 97.026 179,6

8 

215,61 323,42 

2020 99.743 184,7 221,65 332,48 

Continua 
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1 

2021 102.536 189,8

8 

227,86 341,79 

2022 105.407 195,2

0 

234,24 351,36 

2023 108.358 200,6

6 

240,80 361,19 

2024 111.392 206,2

8 

247,54 371,31 

2025 114.511 212,0

6 

254,47 381,70 

2026 117.718 218,0

0 

261,59 392,39 

2027 121.014 224,1

0 

268,92 403,38 

2028 124.402 230,3

7 

276,45 414,67 

2029 127.885 236,8

2 

284,19 426,28 

 

4.2.5.10 Sistema de Tratamento 

O sistema de tratamento está previsto para ser implantado em uma 

única área, considerando as etapas de implantação do sistema de coleta e 

transporte, reunindo na etapa final todos os esgotos provenientes da área 

urbana de Paragominas. 

Este sistema consiste de 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. 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). Com 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 matéria orgânica. Como resultado da 

Conclusão 
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degradação anaeróbia da MO 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 também 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. 

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: 

 Fase sólida - constituída pelo meio suporte e pelas colônias 

de microorganismos 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. 

O lodo de excesso produzido nos biofiltros é removido rotineiramente 

através de lavagens contra-correntes 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, por ventura, vierem a se desprender da 

camada filtrante do biofiltro. O efluente tratado é introduzido sob as lâminas 
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paralelas inclinadas que ao escoar por entre elas há à sedimentação do lodo. O 

esgoto decantado sai pela parte de cima do decantador, enquanto que o 

material sólido se deposita no fundo do mesmo. 

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. 

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, ruído). 

Optou-se então pelo sistema com o Reator Anaeróbio para ser 

implantado como sistema de tratamento dos esgotos domésticos da cidade de 

Paragominas, devendo em final de plano ocupar uma área aproximada de 

15.000m². As fotos a seguir mostram a possível área para implantação do 

sistema de tratamento. 

Todo tratamento será realizado em um único local, A ETE possui dois 

módulos de tratamento, previstas para serem implantadas em fases distintas. 

Sendo assim, todo o sistema de coleta deverá ser encaminhado até o ponto 

previsto para o tratamento. Deste modo, foram previstas 05 (cinco) estações 

elevatórias que interligadas ao sistema de transporte (linhas de recalque, 

interceptores e emissários) encaminharão os esgotos até o local previsto para 

o tratamento. 

A área urbana foi dividida em 8 bacias de esgotamento, dotadas de rede 

coletora objetivando a coleta de esgoto de toda a região urbanizada, as bacias 

internamente estão divididas em 14 sub - bacias. Cada estação elevatória 

agrupa um número de bacias e encaminha até outra bacia seguindo até o 

destino final. 
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4.2.5.11 Bacias de Esgotamento 

 Bacia A – A bacia A coletara o esgoto dos bairros Jardelândia e Nova 

conquista. 

 Bacia B – A bacia B coletara o esgoto dos bairros Sidilândia I e II, José 

Alberto, Bela Vista e Alan Kardec. 

 Bacia C – A bacia C coletara o esgoto dos bairros Angelim e Uraim I. 

 Bacia D – A bacia D coletara o esgoto dos bairros Promissão III e Novo 

Horizonte. 

 Bacia E – A bacia E coletara o esgoto dos bairros Novo Camboatã, 

Paraiso, Laercio Cabeline, Jardim Atlântico, Aragão e Ouro preto. 

 Bacia F – A bacia F coletara o esgoto dos bairros Cidade Nova, 

Camboatã I e Vila Rica. 

 Bacia G – A bacia G coletara o esgoto dos bairros Promisão I e II.  

 Bacia H – A bacia H coletara o esgoto do bairro JK. 

A coleta dos outros bairros que compõe a cidade de Paragominas ficara sob 

responsabilidade das 14 sub - bacias de esgotamento sanitário. 

 

4.2.5.12 Estações Elevatórias 

 Elevatória 01 – Recebe contribuição da Bacia A e parte da Bacia B e 

encaminha 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 64 e 65 são referentes a localização da EE-01 
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 Elevatória 02 – Recebe a contribuição da bacia C e os esgotos 

encaminhados pela Elevatória 01. Os efluentes são lançados diretamente na 

Estação de Tratamento de Esgotos. As fotos a seguir mostram o local onde 

deverá ser localizada a EE-02; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 66 e 67são referentes a localização da EE-02 

 

 Elevatória 03 – Recebe a contribuição da Bacia E e parte da Bacia B e 

encaminha 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 68 e 69 são referentes a localização da EE-03 
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 Elevatória 04 – Recebe a contribuição da Bacia F e os esgotos 

encaminhados pela Elevatória 02. Transporta os efluentes até a Bacia G. As 

fotos abaixo a boa disponibilidade de área para esta Elevatória; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 70 e 71 são referentes a localização da EE-04 

 

 Elevatória 05 – Recebe os esgotos da Bacia G e os efluentes 

encaminhados pela Elevatória 04. Esta elevatória irá realizar o recalque dos 

efluentes para a Estação de Tratamento de Esgotos. A localização inicial pode 

ser alterada para uma área próxima ao local, junto ao igarapé Paragominas, 

onde houve desapropriação e remoção dos moradores para a proteção da 

Faixa Marginal, conforme mostrado na foto abaixo. 
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Figura 72 – Localização EE-05. 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 

 

Além das cincos estações elevatórias principais, está previsto a 

construção de mais três estações elevatórias secundárias que são a EE – 1.1, 

EE – 3.1 e EE – H1. As contribuições das Bacias H e D estão previstas para 

serem encaminhadas diretamente à Estação de Tratamento de Esgotos. 
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4.2.5.13 Primeira fase em implantação 

A primeira fase em implantação, está em processo de construção, tem 

como objetivo a construção da estação de tratamento e a implantação da rede 

de esgotamento sanitário nos bairros Promissão III e Paricá. Comtemplando a 

bacia D. O sistema possui suporte para receber as contribuições das demais 

bacias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 75 – Material a ser utilizado na ETE 

Fonte: Ag. de Saneamento de 

Paragominas 

Figura 76 – Interior da ETE Municipal 

Fonte: Ag. de Saneamento de Paragominas 

Figura 73– Módulo de tratamento da ETE 

Fonte: Ag. de Saneamento de 

Paragominas 

Figura 74– Construção caixa de areia 

Fonte: Ag. de Saneamento de 

Paragominas 
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4.2.5.13.1 Estações elevatórias de esgoto (EES) 
 

Foram previstas para a primeira fase as seguintes Estações Elevatórias: 

o EE -5 – Estação Elevatória recebe os efluentes da bacia G e as 

contribuições das bacias adjacentes provenientes da EE-4 a ser 

implantada na fase 02. As vazões finais da EE-5 são: 

Qi – 146,76 l/s. 

Qf – 268,55 l/s; 

o EED-1 - Esta Estação Elevatória recebe os efluentes de parte da 

bacia D, denominada sub-bacia D-1, lançando os efluentes no 

coletor tronco. As vazões finais da EED-1 são: 

Qi – 1,86 l/s. 

Qf – 3.,41 l/s; 

o EED-2 - Esta Estação Elevatória recebe os efluentes de parte da 

bacia D, denominada sub-bacia D-2, lançando os efluentes no 

coletor tronco. As vazões finais da EED-2 são: 

Qi – 2,07 l/s. 

Qf - 3,79 l/s;  
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4.3 Diagnóstico de Drenagem de Águas Pluviais 

4.3.1 Considerações Gerais 

De acordo com a Lei 11.445/2007 os serviços de drenagem e manejo 

das águas pluviais urbanas são um conjunto de atividades que compreendem 

infraestruturas de micro e macrodrenagem, como instalações operacionais que 

visam o transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de 

cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas 

urbanas.  

Os diversos sistemas que compõem a infraestrutura urbana interagem 

entre si e integram-se num único corpo que é a própria cidade. Nesse contexto, 

os serviço de coleta de lixo, o esgotamento sanitário, o controle das erosões, a 

saúde coletiva, o planejamento da ocupação do solo e a estrutura viária 

interferem com o ciclo da água no espaço e no tempo e impõem uma dinâmica 

de causa e efeito entre esses diversos elementos. A drenagem, portanto, só 

pode ser analisada e desenvolvida enquanto parte desse complexo sistema 

urbano, assim como deve ser planejada de forma integrada aos demais 

sistemas e serviços urbanos para o alcance de um saneamento básico 

eficiente e abrangente em toda a área em questão. 

A prestação dos serviços de drenagem urbana deve também encontrar 

soluções para enfrentar os impactos e pressões presentes nas áreas, 

resultantes de processos de urbanização planejada ou não, e aos seus 

desdobramentos futuros, como o crescimento demográfico e o aumento das 

demandas para consumo de água, as mudanças climáticas globais e seus 

efeitos sobre os processos naturais. Portanto, é notória a necessidade de se 

integrar um conjunto de medidas para gestão das águas pluviais contemplando 

sua interface com outros elementos de planejamento das cidades, 

possibilitando atenuar os riscos e prejuízos decorrentes de inundações e 

demais problemas ao qual a sociedade está sujeita.  
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4.3.2 Objetivo do diagnóstico de drenagem 

O presente diagnóstico não tem a pretensão de levantar toda 

infraestrutura de drenagem, seja natural ou estruturada, visto a peculiaridade 

do município de Paragominas, que possui um emaranhado de pequenos 

córregos cortando toda a malha urbana. No entanto, esse estudo busca 

apresentar as características geofísicas que influenciam na drenagem das 

águas pluviais no município, e em caráter exploratório, as principais 

deficiências do sistema de drenagem e suas interações com os outros 

componentes do saneamento. Ressaltando os principais fatores que 

ocasionam problemas e especificando pontos que necessitam de 

melhoramento nas estruturas, ou ainda ações como a elaboração de projetos 

que definam as prioridades e mecanismos a serem utilizados para resolução 

das problemáticas, com o objetivo de promover o desenvolvimento de um 

sistema mais eficiente com abrangência em toda a cidade. 

 

4.3.3 Plano Diretor de Drenagem Urbana 

As áreas urbanas do município não possuem estudos de macro e 

microdrenagem em nível de plano diretor, o que evidencia a necessidade de 

sua elaboração com o objetivo de nortear o desenvolvimento de um eficaz 

sistema de drenagem urbana bem como as medidas de controle. 

 

4.3.4 Fatores que influenciam na drenagem de Paragominas 

 

4.3.4.1 Regime Pluviométrico 

Segundo a SEPOF- PA/2007, o regime pluviométrico do município 

fica geralmente entre 2.250 mm e 2.500 mm anuais. Uma particularidade as 

quais estão submetidas às bacias hidrográficas de Paragominas diz respeito às 

chuvas, que apesar de regulares, não se distribuem igualmente durante o ano, 

sendo de janeiro a junho sua maior concentração (cerca de 80%), implicando 

grandes excedentes hídricos e, consequentemente, grandes escoamentos 

superficiais e cheias dos rios.  



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                               PARAGOMINAS-PA 

Diagnóstico e Prognóstico 

157 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

Ja
n

e
ir

o

Fe
ve

re
ir

o

M
ar

ço

A
b

ri
l

M
ai

o

Ju
n

h
o

Ju
lh

o

A
go

st
o

Se
te

m
b

ro

O
u

tu
b

ro

N
o

ve
m

b
ro

D
e

ze
m

b
ro

P
re

ci
p

it
aç

ão
 (

m
m

/m
ê

s)
 

Meses 

Precipitação mensal no ano de 2011  

0

500

1000

1500

2000

2500

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

P
re

ci
p

it
aç

ão
 (

m
m

/a
n

o
) 

Anos 

Precipitação anual em Paragominas 

 

 

 

Gráfico 16 – Precipitação anual em Paragominas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ANA 

 

Gráfico 17 – Precipitação mensal no ano de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ANA 
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A eficácia de um sistema de drenagem urbana de águas pluviais está 

diretamente ligada aos dados de pluviosidade do local para o qual é 

dimensionado o projeto. Isso porque o dimensionamento deve ser realizado 

tendo em vista a vazão extrema em que poderá atuar futuramente. A 

inexistência de dados precisos do total precipitado da região pode acarretar em 

sub ou superdimensionamento do sistema.  

É sempre necessário que seja realizado um estudo da bacia de 

drenagem correspondente e da sua área de contribuição obtendo os dados 

pluviométricos para posterior analise das chuvas. Tendo esses dados em mãos 

é que se pode averiguar qual a dimensão do sistema a ser implantado, se de 

pequeno, médio ou grande porte, com condições de dar suporte para o 

desenvolvimento de um sistema eficaz, evitando ou diminuindo a possibilidade 

de problemas futuros relacionados a ineficiência do sistema. Em resumo, o 

dimensionamento de qualquer sistema de drenagem depende da determinação 

prévia das vazões de projeto. 

 

4.3.4.2 Hidrografia 

A rede hidrográfica paraense, é formada por rios das mais variadas 

ordens, especificamente no município de Paragominas é notável a abrangência 

de cursos d‟água extremamente relevantes para a região de circunvizinhança 

assim como para as ações de saneamento ambiental realizadas no município. 

A principal bacia que cobre o município é a do Gurupi, que delimita os 

estados do Pará e Maranhão. A divisão das bacias hidrográficas presentes no 

município está representada no mapa 8 apresentado anteriormente em 

Aspectos Geofísicos do Município. 

Dentre as sub-bacias do Gurupi, a Uraim merece destaque, por possuir 

diversos afluentes no decorrer do território municipal. Portanto, será dada maior 

ênfase a esta sub-bacia no texto a seguir. 
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4.3.4.2.1 Sub-bacia do rio Uraim 

A sub-bacia do Uraimocupa uma área de aproximadamente 4,9 mil km² 

e é formada por 27 rios que deságuam no seu leito e contribuem para formação 

de uma vazão média anual de 268.423,35 m³ /h. (SANEPAR, 2011). 

De sua nascente até a sua foz o rio Uraim possui202 km de extensão 

pelo leito e 131,5km de extensão em linha reta, ocupando 21,70 % da área 

total do município de Paragominas. (SEMMA, 2005). Ele nasce na micro bacia 

do Capim e desemboca no Rio Gurupi, sem sair praticamente de Paragominas, 

seu percurso passa por grande parte da zona urbana do município. 

Os principais conflitos que direta ou indiretamente podem ser 

identificados refletem-se no uso inadequado das águas devido às extensas 

áreas degradadas pela ocupação irregular do solo; a poluição e obstrução de 

cursos d‟água; a ausência de mata ciliar e o crescimento populacional nos 

centros urbanos; além do lançamento de efluentes domésticos e industriais 

diretos nos cursos d‟água, ocasionando a contaminação / poluição das águas 

superficiais, como também dos lençóis subterrâneos. 

 

Mapa 25 – Drenagem da bacia do Uraim. 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 
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O rio Uraim propicia o desenvolvimento de atividades relacionadas ao 

saneamento básico em Paragominas, fornecendo cerca de 80% da água para 

o abastecimento urbano captada pela estação de tratamento de água, e como 

corpo hídrico receptor das águas residuais das estações de tratamento de 

esgotos implantadas. Isso o caracteriza como objeto de planejamentos 

relacionados à restauração de suas áreas degradadas.  

 

 Vulnerabilidade do rio Uraim 

São muitas as atividades que o homem implementa no espaço, muita 

das vezes sem utilizar um planejamento ambiental prévio, isso acaba por 

ocasionar diversos danos ao meio ambiente, podendo até modificar 

completamente a dinâmica das estruturas geomorfológicas e seus agentes 

intemperizadores assim como dos componentes biológicos e alteração da 

composição química dos diferentes ambientes. (OLIVEIRA, 2009). O município 

de Paragominas é um grande exemplo no que se refere à observação de locais 

que tiveram grande parte de seus sistemas dinâmicos alterados pelo homem, 

ou seja, antropizados. 

Exemplo disso são os diversos pontos de erosão, ravinamentos e 

alterações das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo presentes na 

bacia do Uraim, atualmente com grande parte de suas áreas de preservação 

permanente degradada, que caso não seja realmente efetivada poderá colocar 

em risco o abastecimento de água do município.  

No que se refere às erosões presentes na encosta do rio, pode-se 

identificar a erosão por remoção de partículas e erosões por efeito splash. 

Como decorrência desses efeitos há um aumento no teor da carga dendrítica 

transportada por efeito escoamento superficial. Sendo que essas cargas de 

partículas e agregados são depositadas no leito do rio, aumentando a carga 

dentrítica dos mesmos, também ocasionando uma diminuição no nível do rio, 

sendo este o principal canal de abastecimento de cidade de Paragominas. 

(OLIVEIRA, 2009). 
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Figura 78: Deterioração das margens do rio 
Uraim. Fonte: Ag. de Saneamento de 

Paragominas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4.3.4.2.2 Igarapé Paragominas 

Outro curso d‟água de grande relevância no município é o Igarapé 

Paragominas, caracterizado como afluente do rio Uraim. O ponto de encontro 

entre os mesmo está sob as coordenadas geográficas: W:47º21‟ 15.2” S:02º58‟ 

31.8”. A área que compreende sua bacia hidrográfica é de 66 km² e o perímetro 

de 51 km, tendo grande parte do seu leito banhando a área urbana (SANEPAR, 

2011). 

 Em setembro de 2011, a Prefeitura Municipal de Paragominas iniciou o 

processo de dragagem do igarapé, desde à jusante da ponte situada na rua 

Carlos Gomes até o rio Uraim, conferindo melhoria no aspecto visual na 

dinâmica aquática do igarapé através da retirada de resíduos sólidos presentes 

no corpo hídrico. Observa-se assim, a grande relevância desses cursos d‟água 

no território de Paragominas e, sobretudo, a necessidade de serem 

desenvolvidos mecanismos de proteção dos rios a fim de evitar a degradação 

de áreas importantes para a normalização dos cursos d‟água, evitando colocar 

em risco o abastecimento de água para a população do município, assim como 

outras funções ecológicas. 

 

 

 

Figura 77: Rio Uraim Fonte: Ag. de 
Saneamento de Paragominas 
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Mapa 26 – Ilustração do rio Uraim e Igarapé Paragominas. 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 

 

 Vulnerabilidade do Igarapé Paragominas 

 

O igarapé Paragominas nasce na propriedade do senhor José Carlos 

Gabriel, bem próxima ao início da zona urbana do município. Parte da 

população que reside próxima ao curso d‟água não possui fossa séptica, nem 

tão pouco dispõe de coleta e tratamento de esgoto público, o que certamente 

implica no lançamento por fonte difusa de efluentes domésticos diretamente no 

Igarapé, comprometendo seriamente a qualidade de água, apesar de já terem 

sido notificadas pela SEMMA sobre a gravidade desse problema e orientados 

para a mudança dessa atitude. Como forma de minimizar os diversos 

problemas de disposição inadequada de resíduos nessa área, foi realizado o 

projeto de construção do Lago Verde de Paragominas, como forma de adornar 

essa localização que era tão impactada por esses fatores. 
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Figura 79 – Igarapé Paragominas nas 

proximidades do lago verde. 

Fonte: Ag de Saneamento de Paragominas 

 

Figura 80– Lago Verde de Paragominas. 

Fonte: Agência de Saneamento de 

Paragominas. 

 

Durante doze meses de muito trabalho envolvendo dragagem e 

abertura de áreas, a construção do lago foi conduzida por alguns desafios, 

entre eles o remanejamento de famílias que moravam no entorno e nas 

margens do lago e que sofriam com enchentes ocasionadas pelas alterações 

no regime pluviométrico do Igarapé Paragominas. A partir das obras as famílias 

foram realocadas em conjuntos residenciais com toda a infraestrutura 

necessária. Posteriormente foi inaugurado o Lago Verde as margens da PA 

125, dado pelo programa de revitalização do Igarapé Paragominas. Para 

construção do lago, a prefeitura retirou o lixo no trecho próximo ao bairro 

Flamboyant e implantou ali um parque para diversão das crianças e espaço de 

lazer, com academia ao ar livre, bancos de madeira reciclada e outras 

benfeitorias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4.3 Declividade de Paragominas 

O município está localizado na mesorregião paraense onde 

predominam os latossolos amarelos, que são solos ricos em argila tendo como 

característica a baixa permeabilidade e alta capacidade de retenção de água, 

fazendo com que o solo costume ficar encharcado após chuvas, o que além de 

dificultar a penetração, promovendo assim o escoamento de água, facilita a 

aderência do solo aos implementos, dificultando os trabalhos de mecanização. 

Embora sejam mais resistentes à erosão, são altamente susceptíveis à 
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compactação. O território municipal possui relevo predominantemente plano a 

suavemente ondulado com altitude média de 20 metros acima do nível do mar. 

A tabela a seguir caracteriza a declividade do território por classe, 

descrevendo suas respectivas áreas e porcentagem de cobertura. 

 

Tabela 39 - Classes de Relevo e Declividade. 

Classe de Relevo* Classe de 
Declividade* (%) 

Área (ha) Cobertura Relativa 
(%) 

Plano 0 a 3 182.787,20 35,90 

Suave Ondulado 3 a 8 243.046,00 47,74 

Ondulado 8 a 20 69.436,10 13,64 

Forte Ondulado 20 a 45 13.871,00 2,72 

Total  509.140,30 100,00 

 

Fonte: EMBRAPA, 1999. 

 

A área urbana do município apresenta possibilidades de escoamento 

das águas pluviais com direcionamento para o rioUraim e seus afluentes, como 

representado no mapa de Altimetria da zona urbana a seguir. 
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4.3.5 Caracterização do sistema de Drenagem Urbana em Paragominas 

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 ouartificiais, galerias de grandes dimensões e estruturas auxiliares 

(DNOS, 1985). 

A malha urbana do município possui aproximadamente 290 km de 

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

de Paragominas estima a pavimentação de mais 110 km nos próximos anos, 

caracterizando a drenagem superficial do município, como ilustrado no gráfico 

abaixo: 

 

Gráfico 18 –Drenagem Superficial em Paragominas. 

 

Fonte: SEMINFRA 

 

Além disso, o município possui 13 km de ruas blocretadas e 

aproximadamente 330 km de meio fio e sarjeta. 

 

 

57% 

43% 

Drenagem Superficial 

Pavimentadas

Não Pavimentadas
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Gráfico 19 –Drenagem Subterrânea em Paragominas. 

 

Fonte: SEMINFRA 

 

4.3.6 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, como destacados (demarcação em 

vermelho) no mapa a seguir:  

 

 

93% 

7% 

Drenagem Subterrânea 

Sem drenagem

Com drenagem
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As ações de microdrenagem no município são caracterizadas pela 

presença de mecanismos básicos, como estruturas que permitem a captação 

de água buscando evitar ou minimizar a ocorrência de alagamentos e outros 

problemas. A seguir a tabela apresenta características físicas dos 

componentes do sistema de drenagem superficial e subterrânea do município: 

 

Tabela 40 – Extensão do sistema de drenagem por bacia 

Bacias 

(m) 

Área (ha) Asfalto 

(m) 

Blocrete 

(m) 

Drenagem 

superficial 

(m) 

Drenagem subterrânea 

(m) 

0.40 0.60 0.80 1.00 

B 01 154,0119917 

 

- - - - - - - 

B 02 547,5729208 

 

7225 - 14450 - - - - 

B 03 769,6420121 

 

12730,4 - 13640,8 - - - 2400 

B 04 296,5619263 

 

88104 2532 176382 380 1199 4964 5713 

B 05 951,7997772 

 

12888 8495 41966 - - - 250 

B 06 774,062867 

 

23227,3 1426 47326,5 - 875 1520 1170 

B 07 633,0168955 

 

12504,3 - 25008,5 - 350 2150 - 

B 08 322,5895616 

 

- - - - - - - 

B 09 260,5458438 

 

4084,3 - 8168,5 400 - - - 

B 10 206,7064392 

 

4225 - 5850 - - - 175 

Fonte: SEMINFRA 

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

pavimentadas não têm rede de drenagem subterrânea ou possuem redes 

mortas e/ou obstruídas.  
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Um mecanismo muito utilizado no município são os sarjetões, que 

caracterizam-se como calhas localizadas no cruzamento de vias públicas 

formadas pela sua própria pavimentação e destinadas a orientar o escoamento 

das águas sobre as sarjetas; por seus resultados eficazes no controle da 

captação de excedentes de água, além disso, nas vias pavimentadas 

(impermeabilizadas) dotadas de drenagem pluvial, a captação é feita através 

de bocas-de-lobo com grelha de concreto ou metálica, destas seguem para os 

coletores os quais encaminham para o lançamento num córrego ou rio mais 

próximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 81 – Boca de lobo com grade. 

Fonte: Agência de Saneamento de 

Paragominas. 

 

Figura 82 – SarjetãoFonte: 

Agência de Saneamento de 

Paragominas. 

 

Figura 83– Boca de lobo. Fonte: 

Agência de Saneamento de 

Paragominas. 

 

Figura 84 – Rede de 

drenagemFonte: Agência de 

Saneamento de Paragominas. 
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Figura 85 – Obras de dragagem- Bairro 

Sidney Rosa. Fonte: Ag. de Saneamento de 

Paragominas. 

Figura 86 – Obra de dragagem – Bairro 

Promissão II. Fonte: Ag. de Saneamento 

de Paragominas. 

 

4.3.7 Serviço de dragagem dos canais 

Atualmente a Secretaria de infraestrutura de Paragominas, realiza 

ações de desocupação do leito e canais de rios no município, instruindo a 

população e evitar áreas de risco de alagamento para construção de moradias, 

remanejando a população dessas encostas para áreas seguras. Além disso, a 

secretaria promove a dragagem dos canais, promovendo o desassoreamento, 

a desobstrução e evitando assim futuros alagamentos, objetivando assegurar a 

passagem natural dos córregos, tentando minimizar os impactos causados pela 

antropização nas regiões de alagamento natural. A exemplo das fotos 

apresentadas a seguir. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

4.3.8 Análise crítica do sistema de drenagem 

O sistema de drenagem é um motivo de preocupação em várias 

cidades e Paragominas não foge à 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 se reflete no 

agravamento de fatores relacionados ao escoamento das águas pluviais. 
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O crescimento urbano sem planejamento causou uma série de 

impactos, que podem ser resumidos em quatro aspectos principais: (a) 

aumento da frequência e do nível das inundações devido ao aumento do 

escoamento superficial ocasionado pela excessiva impermeabilização do solo; 

(b) redução da evapotranspiração, do escoamento subterrâneo e do nível 

freático. Estes têm 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; (c) 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; 

(d) obstruções dos sistemas de drenagem causadas pela produção de 

materiais sólidos. 

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 

escoamento da água, ocasionando transbordamentos e consequentes 

enchentes nas regiões. Além disso, são muito frequentes problemas 

relacionados ao acúmulo de resíduos sólidos nos dispositivos existentes, 

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

maneira desordenada, com predominância de populações ribeirinhas que 

ocupam integralmente a calha de córregos e que apesar do poder público 

fomentar o remanejamento dessas populações para empreendimentos 

residenciais habitáveis, 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. 
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4.3.9 Principais problemas presentes na infraestrutura de drenagem do 

município: 

 

4.3.9.1 Disposição de resíduos sólidos em canais de drenagem 

Um problema constante em Paragominas, assim como em diversas 

cidades do país é a presença de resíduos sólidos na infraestrutura de 

drenagem, que se constata em alguns cursos d‟água e canais, acarretando em 

obstruções e modificações nas condições de escoamento e, 

consequentemente, levando a inundações. Existe uma associação desse 

problema com duas questões principais: a educação ambiental da população; e 

a continuidade dos serviços de coleta de resíduos sólidos. 

Em primeiro plano, existe uma falta de percepção por parte da 

população com relação às questões ambientais, levando à utilização dos 

canais e talvegues como uma destinação final dos resíduos gerados, ação que 

compromete seriamente o escoamento da água por suas passagens naturais, 

além da limpeza das mesmas pelo serviço público.  

O outro ponto é a importância da continuidade e frequência adequada 

dos serviços de limpeza pública proporcionando uma coleta eficaz desses 

resíduos, evitando ou ao menos diminuindo a quantidade que é lançada ao 

meio ambiente sem nenhuma segregação, e com disposição totalmente 

inadequada, representando um risco potencial tanto para a população quanto 

para o meio ambiente em questão.  

A deposição de lixo realizada por moradores ou empresas prejudica a 

funcionalidade do canal e traz malefícios aos próprios geradores, ocasionando 

problemas como enchentes, proliferando doenças como: leptospirose, 

hantavírus, toxoplasmose, e insetos para seus lares. 
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Figura 87– Obstrução de córregos por resíduos sólidos 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 

 
4.3.9.2 Lançamento de Esgotos Sanitário In Natura 
 

De acordo com o Item 4.2 - Diagnóstico do Serviço de Esgotamento 

Sanitário- o índice de cobertura por rede coletora de esgotos do município de 

Paragominas é pequeno, assim como o tratamento existente. Os dados inferem 

que cerca de 90% do esgoto coletado no município não é tratado e 

consequentemente tem sua disposição final em fossas sépticas que 

comprometem os aquíferos, ou in natura nos cursos d‟água, contribuindo assim 

para depreciação da qualidade das águas superficiais e subterrâneas. 

A prática do lançamento de esgoto in natura na estrutura de drenagem 

está diretamente relacionada ao baixo índice de coleta observado, sendo que, 

enquanto não são executadas as obras das redes coletoras a população se 

encarrega de afastar as águas servidas, normalmente adotando as redes de 

drenagem como destino. Essa prática é altamente prejudicial ao sistema de 

drenagem, e até mesmo para a população que fica suscetível à contaminações 

que interferem na qualidade da saúde pública da comunidade em geral. 

Entretanto, para implantação dos serviços de esgotamento sanitário, muitas 

vezes esbarra- se em interferências, devido à falta de cadastros do sistema de 

drenagem, impossibilitando uma implantação economicamente viável destes 

serviços. Com isso, é necessário que haja um planejamento adequado desses 

sistemas a fim de se buscar soluções conjuntas. 
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4.3.9.3 Uso e Ocupação desordenada do solo 
 

Um dos principais fatores que ocasionam cheias e problemas no 

sistema de drenagem do município de Paragominas são as ocupações 

irregulares presentes no município, que interferem no curso natural de 

córregos, ocasionando problemas e risco à própria população. A ocupação 

antrópica inadequada dessas áreas gera uma cadeia de impactos ambientais, 

que passa pela impermeabilização do solo, alterações na topografia, erosão 

das margens e assoreamento dos cursos d‟água, perda das matas ciliares, 

diminuição da biodiversidade, aumento do escoamento superficial, etc.  

Assim, destacam-se, entre os principais efeitos negativos decorrentes 

desse processo, as modificações na quantidade e na qualidade dos recursos 

hídricos, tanto superficiais como subterrâneos. Estas mudanças podem 

acarretar também a degradação da qualidade de vida da população, trazendo 

diversos tipos de problemas a serem enfrentados, tais como: as dificuldades na 

captação de água adequada para abastecimento, o aumento dos custos com 

tratamento de água e esgoto, a escassez de água, as doenças de veiculação 

hídrica que atingem diretamente a população e causam prejuízos para a 

sociedade em geral, etc. Outro exemplo emblemático são as enchentes e 

inundações urbanas, muito ligadas aos problemas ou à inexistência do sistema 

de drenagem, mas também ao desrespeito às características hidrológicas 

naturais. 

 

 “A água da chuva requer espaço para o escoamento e acumulação. 

 O espaço natural é a várzea do rio e quando esse espaço é ocupado desordenadamente, sem 

critério que leve em consideração sua destinação natural, ocorrem inundações. É preciso ter 

em mente que para conter e diminuir os custos, quer dos prejuízos, quer das obras que visem 

disciplinar enchentes, são necessários espaços para infiltração, para retenção, para 

acumulação e para escoamento”  

(AZEVEDO NETTO,1998).  

 

Ao longo dos anos, ocorreu o surgimento de vários loteamentos, sem 

considerar a implantação de infraestrutura adequada, ficando relegados a 
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segundo plano a drenagem e afastamento das águas pluviais. O surgimento de 

invasões apresenta um risco na manutenção dos instrumentos de drenagem, 

uma vez que a maioria dessas ocupações irregulares não respeita os limites 

naturais entre o espaço antropizado e o ambiente necessário para o equilíbrio 

dos recursos naturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 88 – Ocupação do leito do 

córrego- Bairro Sidney Rosa. Fonte: 

SEMINFRA. 

Figura 89 - Ocupação do córrego- Bairro 

Cidade Nova. Fonte: SEMINFRA. 

Figura 90 – Ocupação nas margens do 

córrego do rio Uraim. Fonte: SEMINFRA. 

Figura 91 – Construção de moradias em 

local irregular. Fonte: SEMINFRA. 
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4.3.9.4 Ocupação de áreas de várzea 

As áreas de várzeas fazem parte dos cursos naturais dos rios, embora 

com menor frequência sob as águas. As funções primárias de um curso d'água 

e de sua várzea são a coleta, armazenamento e veiculação das vazões de 

cheias. Portanto, a ocupação de áreas de várzea é um problema ambiental, 

pois estão sujeitas a inundações.  

Em Paragominas a prática de construção de moradias e 

empreendimentos em áreas de várzea é infelizmente muito comum, isso 

interrompe o curso natural dos rios, promove o assoreamento destes, o que 

resulta no transbordamento de água, assim como impede o desenvolvimento 

de novas estruturas de drenagem, causando prejuízos ambientais e para a 

população.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Diante disso, a secretaria de infraestrutura de Paragominas realiza 

constantemente serviços de remanejamento de população dessas áreas, 

promovendo à desocupação de canais naturais de rios que dão fluxo a vazão 

de escoamento das águas do município. A população de diversas áreas foi 

remanejada para loteamentos construídos especialmente para este fim, a 

exemplo dos conjuntos habitacionais Morada do Sol, Morada dos Ventos e 

Helena Coutinho. 

Figura 92: Ocupação da área de várzea 

do rio. Fonte: SEMINFRA. 
Figura 93: Assoreamento do rio que 

causa alagamento da área.              

Fonte: SEMINFRA. 
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Figura 95 – Alagamento por mal 

dimensionamento da estrutura de drenagem. 

Fonte: SEMINFRA. 

Figura 94 – Alagamento por drenagem 

insuficiente. Fonte: SEMINFRA. 

4.3.9.5 Dimensionamento de Estruturas 

O dimensionamento das estruturas de drenagem deve considerar o 

máximo escoamento superficial que contribui para ser captado, sendo realizada 

a observação de características como a capacidade de infiltração de água no 

solo do local que recebe o escoamento. O mal dimensionamento de estruturas 

de drenagem é um dos fatores que ocasionam alagamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processos de alagamentos e enxurradas são muito comuns nas cidades 

brasileiras e ocorrem principalmente por problemas relacionados a deficiências 

no sistema de drenagem urbana. Os alagamentos são acumulações 

temporárias de água em pontos com deficiência de escoamento superficial e as 

enxurradas podem ser entendidas como processos de escoamento 

concentrado das águas superficiais com alta energia de deslocamento 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES/IPT, 2007). 

Quando um sistema de drenagem não é considerado desde o início da 

formação do planejamento urbano, é bastante provável que esse sistema, ao 

ser projetado, revele-se, ao mesmo tempo, de alto custo e deficiente, 

principalmente em baixadas. E com os dispositivos comprometidos fica ainda 

pior a drenagem nesse local. 

Segundo Botelho (1998), as inundações podem ser ocasionadas 

simplesmente pela incapacidade da rua em transportar dentro da sua calha 
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Figura 96– Pontos de alagamento por 

falta de drenagem. Fonte: SEMINFRA. 

viária a vazão das precipitações, não tendo como influência necessária no fato 

o sistema de rios e córregos da região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As águas de escoamento superficial do município são conduzidas 

naturalmente através da ação gravitacional por meio de vias pavimentadas, 

sarjetas, sarjetões, bocas de lobo até as galerias e canais de macrodrenagem. 

Entretanto, algumas áreas sofrem frequentemente com os alagamentos em 

diversas vias, devido a pequenas alterações do regime pluviométrico.  

O mal desempenho dos sistemas convencionais de drenagem urbana 

indica a necessidade de implantação de ações de controle sustentáveis que 

contribuam para o restabelecimento do equilíbrio hidrológico e minimizem os 

impactos da urbanização. 

 

 

 

 

 

 

Figura 97 – Ponto de alagamento.  

Fonte: SEMINFRA. 
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Figura 101 – Avenida Tamandaré. Fonte: 

Site Jorge Quadros 

Figura 100– Avenida Tamandaré, paralela 

ao lago verde. Fonte: Site Jorge Quadros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 98– Praça Célio Miranda. Fonte: 

Site Jorge Quadros 

Figura 99 – Rua 23 de Janeiro- Centro. 

Fonte: Site Jorge Quadros 
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Tabela 41 - Áreas com frequentes problemas de drenagem. 

 

Ruas Bairro Problema 

Rua 23 janeiro com 15 

de maio. 

Cidade nova 
Construções de casas comerciais e 

residências em cima do leito do canal. 

(Impossibilidade de dragagem e limpeza) 

Nagib Demachki com 

Avenida Tamandaré 

Cidade 

Nova 

Drenagem insuficiente (dimensionamento 

incorreto) 

Tropical com PA 125 Cidade nova Drenagem insuficiente (dimensionamento 

incorreto) 

Carlos gomes entre 

Vinicius de Morais e 

Afonso Pena 

Promissão II Construções irregulares (Impossibilidade de 

dragagem e limpeza) e mal 

dimensionamento da rede. 

Beira rio, Uberaba, 

Cametá, Caravelas, 

Capanema, São Mateus, 

Belém. 

Promissão II 
Construções de residências em cima do 

leito do canal. (Impossibilidade de 

dragagem e limpeza) emal 

dimensionamento da rede. 

Jorge Corrêa leito Nova 

conquista 

Ocupação do leito do rio 

Avenida João Maria de 

Souza 

Jaderlândia Ocupação indevida do córrego 

Samuel câmara com 

Trindade 

Camboatã I Ocupação indevida do córrego 

Vila Cabral Promissão I Ocupação da área de várzea (APP) 

Estrada da colônia do 
Uraim 

Colônia do 
Uraim 

Ocupação indevida 

Fonte: SEMINFRA 
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Os pontos de alagamento se relacionam aos problemas citados 

anteriormente, de modo que em cada área destacada no mapa a seguir existe 

também a problemática de uso e ocupação desordenado do solo, com 

permanência de populações em áreas onde interpassam córregos do rio e 

impedem o deslocamento natural da água. Uma vez bloqueada, a água de 

escoamento procura outra saída e se esbarra nos obstáculos das ocupações 

irregulares, esse fato promove o acumulo da mesma, que aliada a ineficiência 

do sistema de drenagem dá origem aos frequentes alagamentos que afetam o 

município, através de pequenas alterações em seu regime pluviométrico. 
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A tabela abaixo apresenta os principais problemas causadores de prejuízos ao 

sistema de drenagem e saúde pública. 

Tabela 42 – Principais problemas causadores de prejuízo ao sistema de drenagem 

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. 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas 

 

4.3.9.6 Ação do poder público 

Apesar das mudanças nas ações do poder público relacionado ao setor 

de drenagem no município, ainda pode-se identificar fatores que limitam ou 

prejudicam seu desenvolvimento, quais sejam: 

 A execução apenas parcial de obras de drenagem, principalmente por 

falta de recursos; 

 Insuficiência do sistema implantado devido ao avanço da urbanização, e 

falta de planejamento na execução de obras e projetos; 

 A insuficiência da estrutura técnica e administrativa para fazer frente às 

demandas de obras emergenciais, principalmente nos setores 
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responsáveis pela elaboração de projetos para a resolução dos 

problemas enfrentados pela população; 

 A insuficiência ou pouca disponibilidade de dados climatológicos e 

hidrológicos e ainda a inexistência de dados de vazões ou nível d‟água, 

que possibilitem a calibração dos modelos de chuva e vazão; 

 Realização de soluções e obras localizadas, sem levar em consideração 

os processos resultantes da combinação de efeitos isolados e sem a 

identificação dos impactos que essa solução pode gerar a jusante.  

 

Nesse contexto, as ações a serem implementadas para o 

desenvolvimento dos serviços relacionados em Paragominas devem ser 

integrados ao próprio planejamento e desenvolvimento urbano, 

compreendendo desde o desenho da malha urbana, zoneamento de 

atividades, rede viária de transportes e os demais serviços de saneamento, tais 

como coleta e disposição final de resíduos sólidos e coleta e tratamento de 

efluentes domésticos.  

 

4.3.10 Considerações sobre o sistema de drenagem 

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

aliado a ocupações e uso indevido do solo acarretam em problemas como 

alagamentos e/ou 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 os seguintes tópicos:  

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

necessárias plantas de situação e localização dentro do Estado, planta 
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de contribuição das Bacias, no caso de não existir planta plani-

altimétrica da bacia. 

 Pré-dimensionamento das áreas de controle de drenagem com a 

realização dos devidos cálculos de vazão para dimensionamentos 

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.  

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

serviços que possam interferir na área de projeto. 
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4.4 Diagnóstico de Limpeza Urbana e Manejo Dos Resíduos Sólidos 

Urbanos 

De acordo com a Lei nº 11.445/2007, o serviço público de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos é o conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais que permitam a adequada prestação 

de serviços como: coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do 

lixo doméstico e o originário da varrição e limpeza de logradouros e vias 

públicas. Além disso, compreendem atividades que visão a triagem para fins de 

reuso ou reciclagem do material descartado.  

Ainda de acordo com a Lei Federal, fica estabelecido que os serviços 

relacionados ao manejo de resíduos sólidos devem atender a requisitos 

mínimos de qualidade, incluindo a regularidade, continuidade e funcionalidade 

na busca pela universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, utilizando para tal, mecanismos 

gerenciais e econômicos que assegurem a adequação dos custos dos serviços 

prestados.  

Desta forma, a gestão de resíduos é um conjunto articulado de ações 

normativas, operacionais, financeiras e de planejamento, que uma 

administração municipal desenvolve, baseada em critérios ambientais e 

econômicos. Assim, a gestão dos resíduos sólidos é realizada visando garantir 

a limpeza urbana e dar destinação adequada aos resíduos gerados na cidade, 

tanto naquilo que é competência direta do poder público municipal, como no 

que é de responsabilidade da iniciativa privada, para que não representem 

qualquer tipo de risco sanitário e ambiental à população.  

Com a sanção da Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, 

instituída pela Lei 12.305/2010, o país passa a ter um marco regulatório na 

área de resíduos sólidos. A referida lei dispõe sobre os princípios, objetivos e 

instrumentos, bem como as diretrizes relativas à gestão integrada e o 

gerenciamento de resíduos sólidos, atribuindo às responsabilidades dos 

geradores e do poder público.  

Uma das obrigatoriedades estabelecidas pela PNRS é a disposição final 

ambientalmente adequada aos rejeitos, que visa a eliminação dos “lixões”, 
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sendo esta, uma medida a ser implantada até agosto deste ano. Para tal, fica 

clara a distinção entre resíduo (material que pode ser reaproveitado ou 

reciclado) e rejeito (o que não é passível de reaproveitamento), sendo 

necessária a máxima redução de resíduos aos aterros sanitários. Porém, pode-

se dizer que a preocupação com a coleta, tratamento e disposição final do 

resíduo representa apenas uma parcela do problema ambiental, uma vez que a 

geração de resíduos é precedida por outra ação impactante: a extração de 

recursos naturais. 

Portanto os planos que envolvem resíduos sólidos devem estar 

orientados nos preceitos dos 5R‟s, que priorizam a redução do consumo e as 

práticas de reciclagem. 

 Reduzir: Promover a diminuição da geração de resíduo sólido, seja por 

meio da sua redução na fonte (menor consumo de matéria-prima), seja na 

redução do consumo, ou na redução do desperdício. Inclui-se também a 

redução da periculosidade, ou seja, opção pela utilização de materiais ou 

equipamentos que apresentam menor risco no manejo e menor impacto ao 

meio ambiente. 

 Repensar: Reflexão sobre os processos socioambientais de produção, 

desde a matéria-prima, passando pelas condições de trabalho, distribuição 

até o descarte. Repensar a real necessidade de consumo em nossos 

hábitos, significa exercer controle social sobre a cadeia de produção e 

consumo. 

 Reutilizar: Possibilidade de utilizar um produto descartado para várias 

finalidades, otimizar ao máximo o seu uso antes do descarte final, ou, ainda, 

o seu reenvio ao processo produtivo, visando a sua recuperação para o 

mesmo fim ou recolocação no mercado, evitando o descarte por um período 

maior. 

 Reciclar: Transformação de um produto após o fim de sua vida útil, 

utilizando os materiais que o compõem em outro produto, com finalidade 

diferente do produto original. A compostagem, por exemplo, é uma forma de 

reciclagem. 
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 Recusar: Significa evitar o consumo exagerado e desnecessário de 

produtos que gerem impactos socioambientais significativos. 

 

Os cinco R's fazem parte de um processo educativo que tem por 

objetivo uma mudança de hábitos no cotidiano dos cidadãos. A questão-chave 

é levar o cidadão a repensar seus valores e práticas, reduzindo o consumo 

exagerado e o desperdício. 

Desse modo, o gerenciamento ideal dos resíduos sólidos urbanos, como 

preconizado pela PNRS, deve priorizar as ações de não geração e redução, 

possível reutilização, passando pela reciclagem e tratamento, até chegar às 

opções de disposição final adequada dos rejeitos, e na existência de prejuízos, 

promover a remediação. 

Figura 102 - Hierarquia do gerenciamento de resíduos. 

 

 

4.4.1 Resíduos Sólidos Urbanos 

A ABNT NBR 10.004/2004define resíduos sólidos como sendo: 

resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de 

origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de 

varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de 
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tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 

controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades 

tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de 

água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em 

face à melhor tecnologia disponível. 

Para um correto manejo dos resíduos sólidos é necessário conhecer 

suas características e, desta forma, orientar as ações cabíveis a um destino 

ambientalmente correto, sendo para tanto imprescindível sua classificação. São 

várias as formas possíveis de se classificar os resíduos sólidos, seja por suas 

características físicas, químicas ou o risco potencial ao meio ambiente. A NBR 

10.004/2004 define a periculosidade de um resíduo levando em consideração 

as suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas que podem 

apresentar riscos à saúde pública e ao meio ambiente. Diante disso, classifica 

os resíduos sólidos da seguinte forma:  

Classe I (Perigosos): São aqueles que apresentam risco à saúde ou ao 

meio ambiente, caracterizando-se por possuir uma ou mais das seguintes 

propriedades: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenicidade.  

Classe II A (Não Inertes): Podem ter propriedades como: 

combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade, porém não se enquadram 

como resíduo classe I ou II B.  

Classe II B (Inertes): Os resíduos não perigosos inertes são aqueles 

que, de acordo com a NBR 10007 da ABNT, ao serem submetidos a um 

contato dinâmico e estático com água destilada ou deionizada não têm nenhum 

de seus constituintes solubilizados em concentrações superiores aos padrões 

de potabilidade da água. 

O art. 13, inciso I da Lei Federal nº 12.305 de 2010 classifica os resíduos 

sólidos quanto à sua origem: resíduos domiciliares, de limpeza urbana, os 

resíduos sólidos urbanos, de estabelecimentos comerciais e prestadores de 

serviços, resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, industriais, de 

serviços de saúde, da construção civil, agrosilvopastoris, de serviços de 

transportes e os resíduos de mineração. O inciso II do art. 13 faz a 
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classificação quanto à periculosidade que é dividida entre os resíduos 

perigosos e não perigosos. 

 

4.4.2 Política Municipal de Resíduos Sólidos 

Para gestão da limpeza pública urbana, o município de Paragominas 

conta com a política municipal de resíduos sólidos, seus princípios, objetivos e 

instrumentos, bem como as diretrizes relativas à gestão integrada e ao 

gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os perigosos, as 

responsabilidades dos geradores e do Poder Público e os instrumentos 

econômicos aplicáveis. Para tanto, conta com os seguintes instrumentos. 

4.4.2.1 São instrumentos da Política Municipal de resíduos sólidos: 

 

I- O plano de gestão e tratamento de resíduos sólidos no município; 

II- A coleta seletiva e a reciclagem; 

III- Os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à 

implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos; 

IV- O incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou outras 

formas de associação de catadores de materiais e recicláveis; 

V- O monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária, agropecuária; 

VI- A cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o 

desenvolvimento de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de 

gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos; 

VII- A pesquisa cientifica e tecnológica; 

VIII- A educação ambiental; 

IX- Os incentivos fiscais, financeiros e creditícios; 

X- O conselho municipal de defesa do meio ambiente e, no que couber, o 

conselho municipal de saúde; 

XI- Os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços 

de resíduos sólidos urbanos; 
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XII- Os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta 

celebrados no âmbito do Município de Paragominas; 

XIII- A possiblidade de adoção de consórcios com a União, Estado e outros 

municípios, bem como a possibilidade de concessão e terceirização de 

serviços visando a diminuição de custos e a viabilidade dos sistemas a serem 

implantados. 

 

4.4.3 Caracterização dos resíduos sólidos de Paragominas 

Em um município do porte de Paragominas, todos os tipos de resíduos 

mencionados são passíveis de geração e devem ser gerenciados sob os 

princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida pela Lei 

12.305/2010. A responsabilidade das atividades inerentes a gestão e 

gerenciamento de serviços de manejo de resíduos sólidos estão a cargo da 

Secretaria Municipal de Urbanismo.  

O gerenciamento dos resíduos contempla as atividades concernentes 

aos serviços de: fiscalização da coleta, transporte, varrição, capina e 

destinação final dos resíduos sólidos; ações comunitárias e de educação 

ambiental. Dentre suas principais responsabilidades estão: a contratação, 

fiscalização e controle de empresas terceirizadas; a promoção de eventos de 

educação ambiental, a operação do aterro municipal, assim como a elaboração 

de planos e projetos inerentes ao manejo dos resíduos.  

 

4.4.3.1 Coleta de lixo 

Em Paragominas, os veículos do serviço público de limpeza realizam 

diariamente duas viagens ao aterro, uma pela manhã e outra à tarde sendo 

que, esporadicamente, quando existe maior demanda de recolhimento nos 

bairros são feitas três viagens. A determinação da frequência está diretamente 

relacionada com a preocupação de se evitar o acúmulo de resíduos nas vias 

públicas, propiciando condições favoráveis à proliferação de insetos e 

roedores.  
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Desta forma, a quantidade de lixo é um dos maiores balizadores da 

definição da frequência de coleta. Os resíduos sólidos precisam ser 

transportados mecanicamente, do ponto de geração ao destino final, essa ação 

está diretamente relacionada ao envolvimento dos cidadãos, que devem 

acondiciona-los adequadamente e apresenta-los em dias, locais e horários 

preestabelecidos. 

O serviço de recolhimento dos resíduos domiciliares é realizado por 

veículos públicos e particulares. Logo na chegada, os veículos são pesados na 

entrada do aterro, e os dados tais como peso seco, peso carregado e horário 

são anotados em planilhas para, posteriormente, alimentarem o banco de 

dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento – SNIS. Após a 

pesagem, os veículos se dirigem para a bacia de segregação (figura103). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103: Caminhão de coleta de Lixo. 

Fonte: Prefeitura de Paragominas. 

 

De acordo com o diretor de limpeza urbana de Paragominas, Sr. 

Nelson Alves de Carvalho Filho, o município possui 21 veículos que são 

utilizados na coleta de resíduos e dão suporte à varrição, limpeza de praças e 

podas de árvores. 
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Tabela 39 – Veículos utilizados na limpeza pública. 

Veículos Públicos Terceirizados 

Caminhões compactadores 03 04 

Caminhões basculantes para resíduo comum 01 04 

Caminhões basculantes para entulho e capina 01 02 

Trator de pequeno porte 02 03 

Trator carregadeira 01 0 

Fonte: SEMMA 

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento, em 2011 Paragominas possuía uma equipe de 159 trabalhadores 

alocados no serviço de manejo de RSU. De acordo com o diretor de limpeza 

urbana atualmente esse quadro de servidores permanece inalterado. 

Tabela 44 - Trabalhadores alocados no serviço de manejo dos RSU de Paragominas. 

Serviços executados e quantidade de 

trabalhadores alocados 

Quantidade de trabalhadores em cada 

serviço executado 

Prefeitura Terceirizados 

Coleta (coletadores + motoristas) 7 42 

Varrição 30 60 

Capina e roçada 0 5 

Unidade de manejo, tratamento ou 

disposição final. 

1 0 

Demais serviços quando não especificados 

acima 

0 10 

Gerência ou administração (planejamento 

ou fiscalização) 

2 2 

Total 40 119 

Total geral de trabalhadores 159 

Fonte: SNIS (2011) 
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A fim de dimensionar a quantidade de resíduos coletados pelos 

caminhões do serviço de limpeza pública, foi feita uma cópia da planilha de 

pesagem dos veículos onde foram compilados dos dados das coletas 

realizadas entre os dias 15/04/2013 e 15/06/2013, totalizando 52 dias de coleta 

excluindo os domingos e feriados onde aquela não foi realizada. 

 

Tabela 45 -Pesagem dos resíduos coletados pelo serviço público de limpeza urbana no 

período de 15/04/2013 a 15/06/2013. 

COLETA ABR/MAI COLETAMAI/JUN 

DATA SOMA 

DIÁRIA 

DATA SOMA 

DIÁRIA 

15/04/2013 55.020 16/05/2013 31.700 

16/04/2013 78.740 17/05/2013 59.880 

17/04/2013 59.650 18/05/2013 17.910 

18/04/2013 40.250 19/05/2013 DOMINGO 

19/04/2013 50.020 20/05/2013 69.020 

20/04/2013 25.850 21/05/2013 66.030 

21/04/2013 DOMINGO 22/05/2013 46.930 

22/04/2013 74.830 23/05/2013 42.150 

23/04/2013 65.440 24/05/2013 42.360 

24/04/2013 53.480 25/05/2013 15.870 

25/04/2013 47.820 26/05/2013 DOMINGO 

26/04/2013 55.150 27/05/2013 71.350 

27/04/2013 22.160 28/05/2013 65.210 

28/04/2013 DOMINGO 29/05/2013 39.310 

29/04/2013 69.990 30/05/2013 FERIADO 

30/04/2013 72.670 31/05/2013 61.650 

01/05/2013 FERIADO 01/06/2013 15.210 

Continua 
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02/05/2013 69.030 02/06/2013 DOMINGO 

03/05/2013 49.710 03/06/2013 70.140 

04/05/2013 19.920 04/06/2013 65.470 

05/05/2013 DOMINGO 05/06/2013 46.700 

06/05/2013 68.230 06/06/2013 38.980 

07/05/2013 67.460 07/06/2013 43.370 

08/05/2013 54.100 08/06/2013 18.249 

09/05/2013 40.000 09/06/2013 DOMINGO 

10/05/2013 45.940 10/06/2013 63.360 

11/05/2013 19.240 11/06/2013 60.090 

12/05/2013 DOMINGO 12/06/2013 39.700 

13/05/2013 49.160 13/06/2013 35.100 

14/05/2013 69.220 14/06/2013 44.040 

15/05/2013 33.530 15/06/2013 22.240 

SOMA ABR/MAI 1.356.610 SOMA MAI/JUN 1.192.019 SOMA TOTAL 2.548.629 

MÉDIA DIÁRIA 52.177,312 MÉDIA DIÁRIA 45.846,883 MÉDIA TOTAL 49.012,094 

Fonte: SEMURB (2013) 

 

A partir da análise dos dados é possível verificar que o município 

recolheu entre os dias 15/04/2013 e 15/06/2013, aproximadamente, 2.548.629 

kg (2.548 t) de resíduos que resultam em uma média diária aproximada de 

                                                           
 

 

2
 Média diária calculada com base nos 26 dias de coleta realizada no período de 15/04/2013 a 

15/05/2013. 
3
 Média diária calculada com base nos 26 dias de coleta realizada no período de 16/05/2013 a 

15/06/2013. 
4
 Média diária calculada com base nos 52 dias de coleta realizada no período de 15/04/2013 a 

15/06/2013. 

Conclusão 
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49.012,09 kg (49 t). Assim, considerando a estimativa da população do 

município feita pelo IBGE para o ano de 2012 de 101.046 habitantes a 

produção per capita de resíduos coletados nesse período é de 

aproximadamente 2,06 kg/hab./dia. 

A pesquisa realizada no ano de 2012 pela Associação Brasileira de 

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – ABRELPE apontou que 

a região Norte produziu naquele ano cerca de 1,145 kg/hab./dia, sendo que a 

média nacional foi de 1,228 kg/hab./dia, senão vejamos: 

 

 

Tabela 46 -Quantidade de RSU gerado por região e no Brasil. 

Regiões 
2011 2012 

RSU Gerado (t/dia)/ 

Índice (kg/hab./dia) 

População 

Urbana (hab.) 

RSU Gerado 

(t/dia) 

Índice 

(Kg/hab./dia) 

Norte 13.658 / 1,154 12.010.233 13.754 1,145 

Nordeste 50.962 / 1,302 39.477.754 51.689 1,309 

Centro – 

Oeste 

15.824 / 1,250 12.829.644 16.055 1,251 

Sudeste 97.293 / 1,293 75.812.738 98.215 1,295 

Sul 20.777 / 0.0887 23.583048 21.345 0,905 

BRASIL 198.514 / 1,223 163.713.417 201.058 1,228 

Fonte: ABRELPE (2012) 

 

Comparando os dados da pesquisa em questão com os obtidos em 

Paragominas é possível constatar que a produção per capita de RSU no 

município é muito superior ao produzido no Brasil, tanto regional quanto 

nacionalmente. 

A resposta para esta disparidade reside em alguns fatores levantados 

no decorrer do diagnóstico. O primeiro deles é que o município de 
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Paragominas está localizado em uma região pouco industrializada e possui 

diversas propriedades rurais e loteamentos ao seu redor. Sendo assim, a 

quantidade de terra existente nos quintais das residências é grande e parte 

desta terra é encaminhada para o aterro através das varrições e manutenções 

desses espaços pelos moradores, que descartam esse material juntamente 

com o resíduo domiciliar. 

Além da terra, também são destinados para recolhimento, pelo serviço 

de limpeza urbana muitas podas de árvores e jardim das residências. 

Outro fator que contribui para o aumento do peso dos resíduos 

coletado é o fato de que os dados foram coletados no período chuvoso, no 

inverno amazônico, sendo certo que nessa época os resíduos ficam mais 

pesados em razão do seu encharcamento. Por fim, outra questão que contribui 

de forma considerável para que Paragominas tenha um número tão alto de 

produção per capita de RSU é que praticamente 100% do material reciclável 

produzido na cidade vêm misturados com os resíduos domiciliares. 

Cumpre ressaltar que foram contabilizados apenas os RSU recolhidos 

pelo serviço de limpeza pública, contudo o aterro também recebe resíduos 

provenientes de particulares e empresas, tais como açougues, supermercados, 

etc., que são depositados diretamente nas células sem serem pesados. 

 

4.4.3.2 Destino Final dos Resíduos Sólidos 

O Aterro Sanitário de Paragominas está localizado na Rodovia PA 125, 

S/N – Zona Urbana- Paragominas, sob as coordenadas W 47° 22‟ 24‟‟ e S 02° 

58‟ 39‟‟. Encontra-se em um Distrito Industrial, o que acaba funcionando como 

fator limitante para que o crescimento urbano não ocorra em direção ao 

mesmo. Essa localização atende a NBR 13896/1997 que recomenta uma 

distância do limite da área útil do aterro a núcleos populacionais superior a 500 

m. A operação do aterro iniciou-se no ano de 2008, ante a necessidade de 

mudança do antigo local, perto do aeroporto da cidade. 
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Figura 104 – Entrada do aterro sanitário 

Fonte: Secretaria Municipal do verde e do meio ambiente (SEMMA) 

 

O aterro não mais possui células separadas e impermeabilizadas para 

receber os resíduos sólidos por tipo conforme classificação da NBR 

10.004:2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, quanto à 

periculosidade. 

Atualmente, são recebidos resíduos de várias origens, a citar: 

 Resíduos domésticos 

 Entulhos de construção civil, de podas 

 Resíduos de saúde 

 Resíduos industriais 

 Resíduos sólidos verdes, etc. 
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Mapa 30 – Localização do Aterro Sanitário. 

 Fonte: Secretaria Municipal do Verde o do Meio Ambiente (SEMMA) 

 

4.4.3.3 Resíduos recicláveis 

Como dito, quase 100% dos resíduos recicláveis do município chegam 

ao aterro misturados com os resíduos domiciliares. Em razão de tal fato, todos 

os veículos de coleta após pesados são encaminhados para uma bacia de 

segregação construída no galpão onde funciona a cooperativa de catadores a 

fim de que o resíduo reciclável seja separado dos rejeitos. 

A bacia de segregação é um recipiente de madeira que recebe o 

resíduo do caminhão que, em seguida, segue para a esteira. Para facilitar a 

transferência dos resíduos da bacia para a esteira, dois trabalhadores da 

cooperativa de catadores ficam dentro do recipiente e com enxadas auxiliam 

nessa transferência. 

Ao longo da esteira de segregação o material reciclável é separado do 

resíduo comum e, através de alçapões, são depositados em sacos. Cada saco 
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Figura 107 – Sacos de recolhimento de 

material reciclável. Fonte: SEMMA 
Figura 108 – Armazenamento do material  

Fonte: SEMMA 

contém um tipo de resíduo diferente e cada catador é responsável por recolher 

um tipo de material que em seguida é prensado e fica armazenado aguardando 

comercialização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

O resíduo que não é aproveitado para comercialização segue ao longo 

da esteira e cai diretamente em uma caçamba que fica dentro de um fosso e 

em seguida é encaminhando para ser depositado nas células do aterro. O 

veículo que leva os resíduos descartados pelos catadores da cooperativa faz 

essa viagem em média 30 vezes ao dia. 

Figura 105 - Bacia de Segregação 

Fonte: SEMMA 

Figura 106 – Esteira de Segregação 

Fonte: SEMMA 
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Figura 109 – Caçamba de recolhimento do 

lixo. Fonte: SEMMA 

Figura 110–Fosso da caçamba. 

Fonte: SEMMA 

Um problema recorrente que ocorre no fosso é que este alaga na 

época das chuvas e impede o trabalho da caçamba de recolhimento, o que faz 

com que a segregação fique parada até a tubulação ser desobstruída. 

Apenas os resíduos recolhidos no Bairro Nagibão não são 

encaminhados para a bacia de segregação por possuírem baixa quantidade de 

recicláveis e resíduos domésticos, uma vez que a equipe de limpeza pública 

recolhe naquele bairro, prioritariamente, podas de árvores e lixo misturado com 

terra e areia.  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

A comercialização do material reciclável é feita mensalmente sempre 

com o mesmo comprador. São vendidas cerca de 30 a 40 toneladas de 

recicláveis por mês, dentre eles papelão, plástico, ossos, garrafas PET e ferro. 

Papel e vidro, atualmente, não são comercializados no município, em 

decorrência do seu baixo valor de mercado para a região e ausência de 

compradores.  
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Figura 111 – Recicláveis. Fonte: Instituto 

Popular Amazônico. 

Figura 112 – Recicláveis dispostos no 

aterro. Fonte: SEMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os ossos também são separados para serem comercializados. Eles 

passam por um processo de queima para a retirada dos resquícios de carne, 

que é feito ao ar livre próximo ao galpão de triagem, em seguida são 

acondicionados em um local também ao ar livre e ficam aguardando a sua 

venda. 

 

Tabela 47 -Quantidade e valores dos materiais recicláveis comercializados. 

Material Reciclável Quantidade Mensal em 

Kg 

Valor em real R$ por 

Kg 

Plástico-Kboa, filme, 

coloridos. 

5,500 kg R$ 0,50 

Papelão 21,000 a 24,000 kg R$ 0,13 

Politereftalato de etileno-PET 5,000 a 6,000 kg R$ 0,80 

Ferro 10,000 a 12,000 kg R$ 0,35 

Ossos 2,000 kg R$ 0,50 

Fonte: SEMMA 

 

 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                               PARAGOMINAS-PA 

Diagnóstico e Prognóstico 

205 

 

 

4.4.4 A cooperativa de catadores 

O município de Paragominas possui apenas uma cooperativa de 

catadores de material reciclável, a Cooperativa de Material Reciclado do 

Município de Paragominas – COOPERCAMARE. 

Atualmente, a cooperativa é composta por 26 cooperados, sendo 8 

homens e 18 mulheres que trabalham com condições de igualdade, não 

existindo nenhuma diferença de trabalho ou remuneração entre eles. Não 

existem menores de idade trabalhando no aterro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A COOPERCAMARE não possui sede própria e funciona dentro do 

aterro municipal. A esteira de triagem e umas das prensas foram doadas pela 

Prefeitura de Paragominas. A segunda prensa foi doada pela Cáritas Brasil, 

uma ONG de cunho religioso e social. 

 

 

 

 

 

 

Figura 113 – Segregação dos resíduos 

feita por catadores. Fonte: Instituto 

Popular Amazônico 

Figura 114 – Palestra direcionada a 

catadores. Fonte: Instituto Popular 

amazônico 
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Figura 115 – Escritório localizado no 

aterro. Fonte: SEMMA 
Figura 116– Refeitório localizado no 

aterro. Fonte: SEMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O pagamento do material reciclável vendido é feito à presidente da 

cooperativa que faz a divisão igualitária entre os cooperados. Existe uma folha 

de ponto para controle de faltas a partir disso são feitos descontos quando 

algum cooperado falta ao trabalho sem justificativa. A prefeitura de 

Paragominas não possui nenhuma participação nos valores da comercialização 

dos resíduos. A renda mensal dos catadores varia entre R$300,00 (trezentos 

reais) e R$620,00 (seiscentos e vinte reais), sendo estes valores o mais 

recorrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 117 – Galpão de Triagem 

Fonte: SEMMA 

Figura 118 – Prensa. 

Fonte: SEMMA 
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4.4.5 Serviço de limpeza pública 

 

Figura 119- Paisagismo localizado no Lago Verde. 

Fonte: SEMMA 

A Lei 11.445 de 2007 que estabelece as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico estabelece em seu art. 7º, inciso III que o serviço público 

de limpeza urbana consiste na atividade de varrição, capina e poda de árvores 

em vias e logradouros públicos e outros eventuais serviços pertinentes à 

limpeza pública urbana. 

 

4.4.5.1 Serviço de varrição, limpeza de logradouros e vias públicas. 

O serviço de varrição das vias públicas é realizado de forma manual 

por uma equipe de 29 profissionais terceirizados da empresa Pronorte, que 

ficam exclusivamente nessa função. A varrição recolhe resíduos de pequenas 

dimensões principalmente os carregados pelo vento, tais como folhas de 

árvores, areia e terra, pelas chuvas, os advindos da presença humana nos 

espaços públicos, como papéis, copos descartáveis, embalagens, tocos de 

cigarro, sacolas plásticas, garrafas pet, os gerados por animais, dentre outros. 

A varrição manual atinge todas as ruas da cidade, com escala de 

trabalho da equipe definição pelo Departamento de Limpeza Urbana. A equipe 
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de varrição também realiza a capina das ruas e a passagem de cal nos meios 

fios dos passeios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 120 – Limpeza das vias públicas 

Fonte: Prefeitura de Paragominas 

 

Os resíduos são recolhidos por veículos destinados para esse fim e são 

encaminhados para o aterro municipal. Quando ocorre o recolhimento de 

grande volume de terra, esta muitas vezes é utilizada para nivelar terrenos 

acidentados da Prefeitura ou de particulares dependendo da necessidade e da 

solicitação. 

 

4.4.5.2 Serviço de manutenção de praças e parques 

O serviço de limpeza urbana possui uma equipe especial para limpeza 

e manutenção de praças composta por uma equipe exclusiva de 25 servidores 

da Prefeitura, que têm como função a varrição e capina de todas as praças da 

cidade. 

Além das praças da cidade, existem dois locais que possuem equipes 

exclusivas de manutenção, que são o Lago Verde e o Parque Ambiental. 

De acordo com o Sr. João Douglas Melo Silva, administrador do 

Parque Ambiental, existe uma equipe de 8 pessoas de empresas terceirizadas, 

responsáveis pela limpeza e manutenção do parque. As folhas recolhidas no 
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parque são trituradas em uma máquina de moer e são posteriormente 

depositadas em um local específico para a produção de adubo orgânico. 

Quanto às galhadas, estas são colocadas em caçambas e encaminhadas para 

o aterro da Prefeitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 121 – Equipe de manutenção do Lago Verde. 

Fonte: SEMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 122– Equipe de manutenção do Lago Verde. 

Fonte: SEMMA 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                               PARAGOMINAS-PA 

Diagnóstico e Prognóstico 

210 

 

 

Figura 124 – Veículo de suporte da equipe 

de manutenção do Horto. Fonte: SEMMA 

Figura 123 – Poda de árvores em vias 

públicas Fonte: Prefeitura de Paragominas 

 

4.4.5.3 Serviço de podas e galhadas 

O serviço de limpeza urbana de Paragominas também possui uma 

equipe especial de 8 servidores, denominada equipe do horto, que realiza a 

poda de árvores e de cercas vivas, de gramas das praças e vias públicas da 

cidade.  

As galhadas são levadas para o aterro municipal e são depositadas em 

áreas de fácil acesso. Os resíduos que possuem características que permitem 

ser utilizados para fazer carvão vegetal são recolhidos por pessoas licenciadas 

pelo órgão ambiental municipal e levados para serem transformados em 

carvão. Os que não são reaproveitados permanecem depositados no aterro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.5.4 Equipe de água de praças, canteiros e avenidas. 

O serviço de água das praças e canteiros é realizado por uma equipe de 

8 servidores da Prefeitura, que utilizam dois caminhões pipa para o serviço. 

Eventualmente, em caso de necessidade, essas equipes lavam avenidas. 

 

4.4.6 Resíduos de Madeira 

As inúmeras serrarias presentes no município de Paragominas 

produzem grande quantidade de resíduos de madeira diariamente. Diante 
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disso, é imprescindível se pensar em ações para disposição correta desses 

resíduos e sua reutilização de modo eficiente. 

O resíduo de madeira é classificado como sólido, seco, de composição 

orgânica e de origem industrial e faz parte da classe de resíduo número II, ou 

seja, não apresentam periculosidade, porém não são inertes (AMBIENTE 

BRASIL, 2007). Além disso, ainda que sejam considerados de baixo nível 

poluidor, é importante destacar que existem outros fatores envolvidos, como 

por exemplo, a estocagem do material, que ocupa um grande espaço, e gera 

problemas. 

 

4.4.6.1 Classificação dos resíduos de madeira 

É conhecido como resíduo no setor florestal o que sobra da colheita 

florestal e da produção madeireira (desdobro e beneficiamento). Segundo 

Fontes (1994) e IBDF/DPq - LPF (1998) os resíduos de madeira podem ser 

classificados em três tipos distintos:  

a) serragem - resíduo originado da operação de serras, encontrado em todos 

os tipos de indústria, à exceção das laminadoras;  

b) cepilho - conhecido também por maravalha, resíduo gerado pelas plainas 

nas instalações de serraria/beneficiamento e beneficiadora (indústrias que 

adquirem a madeira já transformada e a processam em componentes para 

móveis, esquadrias, pisos, forros, etc.);  

c) lenha - resíduo de maiores dimensões, gerado em todos os tipos de 

indústria, composto por costaneiras, aparas, refilos, resíduos de topo de tora, 

restos de lâminas. 
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As figuras 125 e 126 representando a produção e depósito de serragem no município. 

Fonte: Prefeitura de Paragominas 

 

Segundo relatório técnico, a quantificação dos resíduos de madeira em 

2007 no município é representada na tabela a seguir:  

Tabela48: Produção de resíduos de madeira no município. 

Nº Discriminação Números 

01 Número de empresas pesquisadas 60 

02 Produção Mensal de Resíduos Lenha 16.975,30 m³ 

Serragem 6.751,28 m³ 

Total 23.726,58 m³ 

03 Produção Anual de resíduos (m³) 287.718,96 

(T) 94.662,41 

04 Quantidade do estoque em (m³) 1.180.945,28 

05 Quantidade do estoque (T) 388.542,75 

Fonte: Levantamento de resíduos/ Prefeitura de Paragominas. 

 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                               PARAGOMINAS-PA 

Diagnóstico e Prognóstico 

213 

 

 

Levando em consideração a produção mensal de resíduos, o volume de 

madeira em tora que entra na serraria e a madeira serrada produzida, fica em 

uma ordem de 53% para resíduos e 47% de aproveitamento no município. 

Os resíduos produzidos em Paragominas são encaminhados 

basicamente para incineradores e o resíduo lenhoso é vendido para carvoarias. 

Além disso, cerca de 300m³/dia de serragem é doada para olarias da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.6.2 Possibilidades de destino dos resíduos. 

O pó de serragem tem inúmeras utilidades. Pode ser transformado em 

brinquete (serragem prensada), muito utilizado nas caldeiras das indústria de 

óleo e de frango como geradora de energia. Da mesma forma que os 

aglomerados, para produzir os brinquetes é preciso ter muito pó de serragem, 

ou seja, seria uma solução prática para aproveitamento dos resíduos no 

município, de modo a diminuir a quantidade depositada e/ ou descartada de 

forma indevida. 

Já a compostagem (fabricação de adubo) apresenta a vantagem de 

facilidade em sua utilização. O adubo com pó de serragem pode ser produzido 

a partir da mistura do produto com outros tipos de material orgânico, como 

folhas secas, cascas e restos de vegetais, esterco etc. O pó de serragem pode 

ser utilizado ainda na cobertura de viveiros de plantas e animais e na criação 

de bovinos para deixar o ambiente mais limpo. 

Figura 127: Transporte da serragem  

Fonte: Prefeitura de Paragominas 

Figura 128: Incinerador da serragem 

Fonte: Prefeitura de Paragominas. 
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4.4.7 Resíduos da Construção Civil 

A Resolução nº 307, de 05 de julho de 2002 do CONAMA define 

resíduos da construção civil como sendo: os provenientes de construções, 

reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes 

da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos 

cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, 

madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento 

asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente 

chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha5. 

Em Paragominas, existem atualmente, duas empresas que realizam de 

forma particular o recolhimento dos RCC´s (DJato e Papaléguas) através da 

disponibilização de caçambas de recolhimento de entulhos. O material 

recolhido é despejado no aterro municipal sem nenhum ônus para essas 

empresas ou para particulares contratantes do serviço. Carroceiros e pessoas 

em veículos particulares também depositam RCC´s no aterro municipal. 

As construtoras da cidade também destinam esse tipo de resíduo ao 

aterro sem nenhuma contrapartida financeira, contudo, a quantidade é menor 

em relação aos particulares tendo em vista a racionalização de matéria prima 

por essas empresas e também em razão do reaproveitamento das sobras. 

Uma das formas de reutilização da maior parte dos RCC´s depositados no 

aterro municipal é voltada para a manutenção dos acessos do próprio aterro, 

principalmente no inverno. 

A diretoria de limpeza urbana da Prefeitura Municipal também realiza 

rondas programadas na cidade a fim de levantar os locais onde estão sendo 

depositados RCC´s irregularmente. Ao identificá-los, o morador é notificado 

para retirá-los e, não cumprindo a determinação, o mesmo é multado. Diante 

do descumprimento da notificação, o serviço de limpeza da Prefeitura Municipal 

faz o recolhimento do RCC e encaminha ao aterro. 

                                                           
5
Resolução nº 307, de 05 de julho de 2002 do CONAMA 
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Os resíduos da construção civil não podem ser dispostos em aterros, 

segundo a Resolução nº 307/2002 do CONAMA em seu art. 4º, §1º: 

Art. 4º Os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de 
resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o 

tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada 
dos rejeitos.  

(Nova redação dada pela Resolução 448/12) 

 

§ 1º Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos 
em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de “bota 
fora”, em encostas, corpos d’água, lotes vagos e em áreas 

protegidas por Lei.  

(Nova redação dada pela Resolução 448/12) 

 

A destinação adequada do RCC está disposta no art. 10 da Resolução 

nº 307/2002 do CONAMA. 

Cumpre salientar que o Município de Paragominas também terá que 

elaborar, de acordo com a Resolução nº 307/2002 do CONAMA, o Plano 

Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, em consonância com o 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, nos termos do art. 

5º da citada resolução. 

Prevê, ainda, o art. 6º da Resolução nº 307/2002 do CONAMA: 

Art. 6º Deverão constar do Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil: (nova redação dada pela 
Resolução 448/12) 

I - as diretrizes técnicas e procedimentos para o exercício das 
responsabilidades dos pequenos geradores, em conformidade 
com os critérios técnicos do sistema de limpeza urbana local e 
para os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil a serem elaborados pelos grandes geradores, 
possibilitando o exercício das responsabilidades de todos os 
geradores; (nova redação dada pela Resolução 448/12) 
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II - o cadastramento de áreas, públicas ou privadas, aptas para 
recebimento, triagem e armazenamento temporário de 
pequenos volumes, em conformidade com o porte da área 
urbana municipal, possibilitando a destinação posterior dos 
resíduos oriundos de pequenos geradores às áreas de 
beneficiamento; 

III - o estabelecimento de processos de licenciamento para as 
áreas de beneficiamento e reservação de resíduos e de 
disposição final de rejeitos; 

IV - a proibição da disposição dos resíduos de construção em 
áreas não licenciadas; 

V - o incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou 
reciclados no ciclo produtivo; 

VI - a definição de critérios para o cadastramento de 
transportadores; 

VII - as ações de orientação, de fiscalização e de controle dos 
agentes envolvidos; 

VIII - as ações educativas visando reduzir a geração de 
resíduos e possibilitar a sua segregação. 

 

4.4.8 Resíduos de serviço de saúde 

A Resolução 358 de 29 de abril de 2005 do CONAMA classifica em seu 

art. 1º como resíduos de serviço de saúde todos aqueles resultantes de 

atividades relacionadas com o atendimento à saúde humana ou animal, 

inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; 

laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e 

serviços onde se realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e 

somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias 

inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área 

de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos 

farmacêuticos; importadores, distribuidores e produtores de materiais e 

controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; 

serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, entre outros similares. 
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A Lei Federal 12.305/2010 estipula em seu art. 27 que os geradores 

dos resíduos de saúde são responsáveis pela implementação e 

operacionalização integral do plano de gerenciamento desses resíduos 

devendo, inclusive arcar com os custos dessa gestão. 

Por sua vez, a Resolução 358/2005 do CONAMA também prevê em 

seu art. 3º que compete aos geradores de resíduos de serviço de saúde e ao 

responsável legal, o gerenciamento dos resíduos desde a geração até a 

disposição final. 

Os resíduos de serviço de saúde tanto público quanto privado são 

recolhidos nas unidades de saúde pelo próprio serviço de limpeza urbana do 

município sem nenhum ônus para o gerador. 

Paragominas, atualmente, possui sob sua gestão 17 unidades básicas 

de saúde, entre zona urbana e rural. O município também administra o Hospital 

Municipal, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU, que hoje 

conta com uma ambulância, uma unidade de Tratamento Fora de Domicílio – 

TFD e o Centro de Atendimento a Pessoas Especiais – CAPES. 

 

4.4.9 Logística reversa 

O art. 3º, XII da Lei 12.305/2010 define logística reversa como sendo o 

“instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 

conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, 

em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 

ambientalmente adequada”. 

Dispõe o art. 33, inciso III da Lei 12.305/2010: 

Art. 33.  São obrigados a estruturar e implementar sistemas de 
logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo 
consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza 
urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes de:  

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros 
produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, 
observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos 
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previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos 
órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas;  

II - pilhas e baterias; 

III - pneus;   

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz 
mista;  

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  

Em Paragominas o serviço de recebimento das embalagens oriundas de 

agrotóxicos é realizado pela Associação do Comércio Agropecuário do Pará 

(ACAP), de segunda à sexta, no horário das 08:00 às 16:00 horas. 

 

Figura 129: Centro de recebimento de embalagens de agrotóxico. 
Fonte: Sec. de Urbanismo de Paragominas 

 
 

O processo consiste basicamente no recebimento de vasilhames de 

agrotóxicos, sendo devidamente separados, inspecionados e prensados para 

encaminhamento adequado a empresas que realizam sua reutilização e/ou 

reciclagem. 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                               PARAGOMINAS-PA 

Diagnóstico e Prognóstico 

219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras132 e 133: embalagens para reuso. 

Fonte: Sec. de Urbanismo de Paragominas 

 

4.4.10 Educação ambiental 

O município de Paragominas possui dentro da Secretaria Municipal de 

Educação uma coordenadoria de educação ambiental, sob coordenação da 

Sra. Karla Tatiane de Souza Amoras. 

Segundo a coordenadora, a pauta Educação Ambiental se iniciou no 

município em meados do ano 2000, onde já havia a preocupação da gestão 

Figura 130: Separação das 

embalagens Fonte: Sec. de 

Urbanismo de Paragominas. 

Figura 131: Depósito de embalagens 

Fonte: Sec. de Urbanismo de 

Paragominas 
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municipal em implantar uma política educacional permanente voltada à prática 

da Educação Ambiental na rede pública municipal de ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 134 – Programa de Educação Ambiental. 

Fonte: SEMMA 

 

Assim, a partir de 2005 foi criada a Coordenação de Educação 

Ambiental (CEA), associada ao organograma da Secretaria Municipal de 

Educação (SEMEC), com a finalidade de implementar, desenvolver e 

assegurar ações educativas relativas à temática ambiental em todos os níveis e 

modalidades de ensino do Município. 

As principais ações da CEA nesse período foram: 

 Implantação do Paisagismo nas escolas e entorno; 

 Desenvolvimento de Projetos Ambientais; 

 Promoção de palestras e culminâncias alusivas a datas comemorativas 

em destaque no Calendário Ambiental (Dia da Árvore, Dia da Água, Dia 

Mundial do Meio Ambiente etc.); 

 Realização anual da “Semana Municipal de Meio Ambiente”. 
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Mas essas ações não eram suficientemente capazes de trabalhar a 

questão ambiental no cotidiano escolar de forma transversal e permanente.  

Nesse sentido, em 2007 a CEA começou a firmar as parcerias com a 

mineradora Vale e a Comunidade Educativa CEDAC para o processo formativo 

com os nossos professores, conforme preconiza a Política Nacional de 

Educação Ambiental (Lei Nº. 9795/99). Assim, em 19 de fevereiro de 2008 

demos início à formação continuada em educação ambiental no seguimento de 

6º ao 9º ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 137 - Objetos lúdicos produzidos a partir de materiais reutilizáveis 

Fonte: SEMMA 

Figura 135– Oficina sobre produção de 

tintas naturais. Fonte: SEMMA 

Figura 136– Desenhos coloridos com 

tintas naturais. Fonte: SEMMA 
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Atuando como um dos eixos estratégicos do Projeto “Paragominas, 

Município Verde”, a Educação Ambiental no Município visa promover, 

gradualmente, uma mudança de valores e atitudes que extrapole os muros da 

escola em direção a toda a sociedade local, formando cidadãos 

ambientalmente conscientes e ecologicamente sustentáveis. 

A implementação de ações educativas na temática ambiental no 

Município de Paragominas pretende superar a visão setorizada e fragmentada 

do ambiente apenas como conhecimento ecológico para uma concepção que 

incorpora as dinâmicas social, cultural e econômica, compreendendo o 

ambiente em suas relações funcionais, integrado nos diferentes contextos 

socioambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No campo pedagógico, a CEA desenvolveu metodologias que 

possibilitam tanto o aprofundamento dos conhecimentos sobre a complexidade 

dos sistemas ambientais como a aprendizagem de possíveis práticas de 

intervenção, nas quais os alunos sejam considerados em seus conhecimentos 

prévios e reconhecidos como cidadãos capazes de agir positivamente no 

ambiente. Temos, assim, como ponto de partida o espaço das relações 

didático-pedagógicas no cotidiano escolar no qual as questões ecológicas 

estão intrinsecamente relacionadas com os conteúdos curriculares das 

Figura 138 –Produção de terrários em de 

garrafas PET. Fonte: SEMMA 

Figura 139 – Projeto Minha Árvore, Minha 

Vida. Fonte: SEMMA 
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disciplinas envolvidas: Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e 

Artes. 

 

 

 

 

 

 

O programa de educação ambiental visa, portanto, capacitar os 

professores para que possam oferecer o ensino de sua área curricular 

envolvida por questões socioambientais a serem incorporadas no contexto da 

sala de aula através de sequências didáticas. Propõe como principal objetivo ir 

além do ensino de conhecimentos sobre questões ambientais, buscando 

promover transformações no modo de pensar o mundo e de se inserir nele, de 

avaliar as próprias atitudes bem como despertar o desejo de agir de modo 

sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 142 –Oficina de Educação 

Ambiental em História com os Professores. 

Fonte: SEMMA. 

Figura 143 –Reuniões Gerais com os 

Professores. Fonte: SEMMA. 

Figura 140 – Oficina de Educação Figura 141 – Oficina de educação  
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Tabela 49 -Programa de Educação Ambiental – Paragominas/PA. 

Público Alvo 

(Zona Urbana) 

Disciplinas Modalidade 

Organizativa 

Parceiro 

Financeiro 

Parceiro 

Formativo 

Escolas 
34  

Língua 

Portuguesa 

História 

Geografia 

Artes 

Sequência 

Didática 

NorskHydro 

Paragominas 

 

 

Comunidade 

Educativa 

CEDAC 

 

Professores 
154 

Gestores 
68 

Coordenadores 

Pedagógicos 

 

34 

Alunos 
22.790 

Fonte - Coordenação de Educação Ambiental – CEA 
 

Cumpre ressaltar, por fim, que o Programa de Educação Ambiental do 

Município de Paragominas não está implantado na zona rural, apenas na área 

urbana da cidade. 

Não existe um programa de educação ambiental voltado 

especificamente para a comunidade, contudo, a experiência adquirida pelo 

Município ao longo dos anos no Programa de Educação Ambiental na Rede 

Pública Municipal de Ensino poderá ser aproveitada para ações bem sucedidas 

junto à população. 

 

4.4.11 Deficiências do Aterro Sanitário de Paragominas 

Atualmente, não é possível controlar quais tipos de resíduos estão 

sendo depositados no local, principalmente os que causam contaminação no 

solo e águas, tais como pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, além dos 

resíduos do serviço de saúde advindos de clínicas e hospitais particulares, etc. 

Em razão da falta de controle, o aterro recebe todo tipo de material, até mesmo 

os que não podem ser recebidos, tais como móveis inservíveis. 
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Uma outra problemática era a questão de saúde pública constatada no 

local, ameaçada pela disposição do lixo à céu aberto, porém essa prática foi 

encerrada, com a realização da cobertura das células e melhoramento nas 

condições de recebimento dos resíduos, buscando evitar a proliferação de 

vetores causadores de doenças (moscas, mosquitos, baratas, ratos, etc.), além 

da grande quantidade de urubus que eram atraídos pela exposição do lixo a 

céu aberto. 

A Lei Federal 12.305/2010, em seu art. 47, inciso II, veda 

expressamente a disposição final de resíduos in natura a céu aberto: 

Art. 47.  São proibidas as seguintes formas de destinação ou 
disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos:  

I - (...);  

II - lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos 
de mineração;  

 

Os pneus também são dispostos no aterro a céu aberto, sem uma 

armazenagem adequada, fato que também agrava a proliferação de vetores 

causadores de doenças, principalmente o mosquito da dengue. 

A Resolução nº 416, de 30 de setembro de 2009 do CONAMA, que 

dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus 

inservíveis veda expressamente o armazenamento de pneus a céu aberto, 

senão vejamos: 

Art. 10. O armazenamento temporário de pneus deve garantir 
as condições necessárias à prevenção dos danos ambientais e 
de saúde pública. 

Parágrafo único. Fica vedado o armazenamento de pneus a 
céu aberto. 

A fim de dar uma solução ambientalmente adequada à questão, poderá 

o município com base no art. 33 da Lei 12.305/2010 e no art. 1º da Resolução 

nº 416/2009 do CONAMA exigir dos fabricantes, importadores, distribuidores e 
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comerciantes de pneus novos implementar o sistema de logística reversa para 

os pneus inservíveis, a fim de desonerar o aterro desse passivo ambiental. 

Dispõe o art. 33, inciso III da Lei 12.305/2010: 

Art. 33.  São obrigados a estruturar e implementar sistemas de 
logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso 
pelo consumidor, de forma independente do serviço público de 
limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:  

I - (...);  

II - (...); 

III - pneus;  

Por sua vez, prevê o art. 1º da Resolução nº 416/2009 do CONAMA: 

Art. 1º Os fabricantes e os importadores de pneus novos, com 
peso unitário superior a 2,0 kg (dois quilos), ficam obrigados a 
coletar e dar destinação adequada aos pneus inservíveis 
existentes no território nacional, na proporção definida nesta 
Resolução. 

§ 1º Os distribuidores, os revendedores, os destinadores, os 
consumidores finais de pneus e o Poder Público deverão, em 
articulação com os fabricantes e importadores, implementar os 
procedimentos para a coleta dos pneus inservíveis existentes 
no País, previstos nesta Resolução. 

§ 2º Para fins desta resolução, reforma de pneu não é 
considerada fabricação ou destinação adequada. 

§ 3º A contratação de empresa para coleta de pneus pelo 
fabricante ou importador não os eximirá da responsabilidade 
pelo cumprimento das obrigações previstas no caput. 

Destaca-se que no plano de encerramento do aterro municipal, os pneus 

deverão ser retirados do local e sua destinação deverá seguir a legislação 

pertinente. 

O aterro municipal também não possui qualquer tipo de estrutura de 

contenção e/ou tratamento de chorume, sendo que a lagoa inicialmente 

construída para esse fim está em situação de abandono. O chorume se faz 
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presente em grande quantidade, o que compromete a qualidade do solo e das 

águas subterrâneas, além de causar um odor desagradável.  

Não existe um sistema de drenagem das águas pluviais, sendo que as 

águas das chuvas entram diretamente em contato com os resíduos e com o 

chorume, o que facilita a infiltração deste último no solo, contaminando as 

águas subterrâneas e de superfície, além do solo. 

Cumpre ressaltar que o sistema de drenagem é exigência da NBR 

13896:1997 que prevê no seu item 5.2.4 que “o responsável pelo aterro deve 

projetar, construir, operar e manter um sistema de desvio de águas superficiais 

da área do aterro capaz de suportar uma chuva de pico de cinco anos”. 

Não existem no aterro municipal cercas ao seu redor que impeçam a 

entrada de animais. Também não existe sinalização adequada, tal como exige 

a NBR 13896:1997. 

Quanto à obrigatoriedade de isolamento e sinalização, prevê a NBR 

13896:1997: 

Um aterro que recebe resíduos não perigosos deve possuir: 

a) Cerca que circunde completamente a área em operação, 
construída de forma a impedir o acesso de pessoas 
estranhas e animais. 

b) Portão junto ao qual seja estabelecida uma forma de 
controle de acesso ao local; 

c) Sinalização na(s) entrada(s) e na(s) cerca(s) com 
tabuletas contendo os dizeres “PERIGO – NÃO ENTRE”;  

d) Cerca viva arbustiva ou arbórea ao redor da instalação, 
quando os aspectos relativos à vizinhança, ventos 
dominantes e estética assim o exigirem; 

e) Faixa de proteção sanitária non-aedificant de no mínimo 
10 m de largura. 
 

Quanto aos gases gerados em razão da decomposição dos resíduos, 

não existem sistemas de medição de sua concentração e nem sistemas de 

drenagem e/ou aproveitamento. O controle das emissões gasosas, bem como 

a sua captação e tratamento adequado também é exigência expressa da NBR 

13896:1997. 
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Além disso há a ausência do plano de emergência, definido como as 

ações que devem ser tomadas no caso de emergências, como fogo, explosão, 

derramamentos e liberação de gases tóxicos, além de conter a descrição dos 

equipamentos de segurança a serem instalados, assim como planos de 

inspeção e manutenção preventiva exigidos pela NBR 13896:1997. Aliada à 

ausência de um profissional, com devida qualificação técnica responsável pela 

operação do aterro, fato que impossibilita a realização de todas as providências 

técnicas necessárias para a sua operacionalização. 

 

4.4.12 Considerações sobre o Diagnóstico de Resíduos Sólidos 

Analisando a situação da limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos no município de Paragominas, constatou-se a carência de informações 

atualizadas, bem como de organização destas em um banco de dados 

integrado, que possa ser utilizado por todos os setores do município. Deve-se 

atentar que nos últimos anos várias empresas foram responsáveis pela 

operação do sistema, porém não houve continuidade em seus contratos. 

Ressalta-se, com isso, que a falta de uma operação contínua, seja por parte da 

Prefeitura ou empresas particulares, prejudica o gerenciamento, planejamento 

e, principalmente, a sustentabilidade do sistema de resíduos sólidos.  

Considerando a essência do diagnóstico elaborado, alguns aspectos 

principais podem ser destacados e salientados. Embora a situação encontrada 

seja relativamente boa em alguns dos serviços, diversas falhas foram 

detectadas, as quais precisam ser sanadas e consideradas para a proposição 

de ações para os próximos anos, visando o desenvolvimento progressivo do 

setor dentro de padrões de sustentabilidade.  

A coleta domiciliar tem abrangência da área urbanizada, entretanto o 

serviço não vem sendo realizado com a frequência necessária em todas as 

localidades, levando à problemas significativos de disposição inadequada de 

resíduos. A coleta seletiva ainda é incipiente no município e ainda se têm muita 

coisa a fazer. Além da atuação da prefeitura, programas que envolvam a 

participação da população devem ser implantados. Em relação a destinação 
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dos resíduos, o município necessita de local adequado e ajustado as 

exigências legais específicas. 

Diante dos aspectos apresentados e considerando o diagnóstico 

elaborado, Paragominas deve buscar aprimoramento e desenvolvimento em 

todas as áreas da limpeza urbana e manejo de resíduos, considerando não só 

a ampliação do atendimento diante do crescimento urbano/populacional, mas 

também a melhoria contínua dos programas, da estrutura física, de 

equipamentos, assim como a capacitação dos recursos humanos. 
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4.5 Saneamento da Área Rural 

Conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – 

PNAD/2009, no Brasil, apenas 32,8% dos domicílios nas áreas rurais estão 

ligados a redes de abastecimento de água com ou sem canalização interna. O 

restante da população (67,2%) capta água de chafarizes e poços protegidos ou 

não, diretamente de cursos de água sem nenhum tratamento ou de outras 

fontes alternativas geralmente insalubres. 

A situação é mais crítica quando são analisados dados de esgotamento 

sanitário: apenas 5,7% dos domicílios estão ligados à rede de coleta de 

esgotos e 20,3% utilizam a fossa séptica para destinação dos dejetos. Os 

demais domicílios (74%) os depositam os em “fossas rudimentares”, lançam 

em cursos d´água ou diretamente no solo a céu aberto (PNAD/2009). De modo 

que essa realidade é extremamente propicia para o surgimento de doenças de 

veiculação hídrica, parasitoses intestinais e diarreias, responsáveis pela 

elevação do índice de mortalidade infantil. 

Quanto ao panorama atual das condições de saneamento no meio 

rural, os dados da PNAD/2009 mostram que ainda são graves as 

desigualdades no acesso aos serviços de saneamento básico entre os 

habitantes das áreas urbanas e rurais, fato que caracteriza-se com um 

verdadeiro entrave no setor de saúde pública do país, uma vez que as ações 

de saneamento devem se estender com mesmo grau de prioridade nasáreas 

rurais dos municípios, com objetivo comum de promover interversões sanitárias 

em prol de melhorias na qualidade de vida de toda a população. 

 

 Região Norte 

No panorama de saneamento básico, a região Norte, junto com a 

centro-oeste têm os menores percentuais de cobertura de domicílios ligados à 

rede de distribuição de água e, consequentemente, os maiores percentuais de 

domicílios que utilizam soluções alternativas de abastecimento. 

O fato de nas áreas rurais existir significativo número de domicílios 

dispersos, e a inexistência de rede coletora de esgotos nas áreas mais 

concentradas, leva as famílias a recorrerem a alternativas de esgotamento 
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sanitário, como fossa rudimentar (48,9%) e outras formas (7,4%), 

representando um total de 56,3% do total de domicílios. 

 

Gráfico 20 Alternativas utilizadas para afastamento de esgoto doméstico. 

 

Fonte: FUNASA 

 

Esse cenário sobre o esgotamento sanitário, tanto na área urbana 

como na área rural, coloca em risco a saúde da população, em especial as 

crianças, bem como a proteção dos mananciais de água e a preservação do 

meio ambiente. 

No que se refere aos serviços de coleta de resíduos sólidos, a 

PNAD/2009 constatou que 91,9% dos domicílios urbanos têm acesso à coleta 

direta, enquanto somente 26,3% dos domicílios rurais recebem este tipo de 

serviço. 

O gráfico x apresenta os dados referentes ao destino dos resíduos na 

área rural, por região. Observa-se que nas regiões Sudeste e Sul há uma 

situação melhor em termos de coleta direta, o que pode ser explicado pelo fato 

das políticas públicas de limpeza urbana dessas regiões exercerem influência 

sobre as áreas rurais. 
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Gráfico 21 - Destino dos resíduos sólidos na área rural 

 

Fonte: FUNASA 

4.5.1 População rural de Paragominas 

A população rural de Paragominas era de 21.308 habitantes em 2010, 

segundo o IBGE. Esse número corresponde a aproximadamente 25% da 

população total de 97.819 habitantes. De acordo com o censo demográfico, 

relacionado aos indicadores sociais municipais, Paragominas apresenta as 

seguintes características:  

Tabela 50 – Tipo de saneamento nos domicílios 

Domicílios Permanentes Tipo de Saneamento Porcentagem 

Particulares rurais Adequado 7,4% 

Particulares rurais  Inadequado 42,3% 

Particulares rurais Semi- adequado 50,4% 

Total  5.126 

Fonte: FUNASA 

O município de Paragominas possui diversos localidades rurais, 

apresentadas no mapa abaixo. 

Mapa 31 - Localidades rurais no município de Paragominas
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4.5.2 Saneamento da zona rural de Paragominas 

A zona rural de Paragominas é extensa e não conta com serviços de 

abastecimento de água ou esgotamento sanitário operados pela Agência de 

Saneamento de Paragominas ou qualquer outro órgão, em virtude da 

conformidade e disposição das residências que inviabiliza a implantação 

desses serviços, de modo que a água utilizada para o consumo dos moradores 

é, na maioria das vezes, oriunda dos cursos d´águas próximos ou poços 

chamados „‟ boca-larga‟‟ perfurados próximo a suas residências. Em relação ao 

afastamento dos esgotos domésticos, este ocorre de forma rudimentar, parte 

dos moradores utiliza a chamada privada com fossa seca, escavada no interior 

do próprio terreno, essas estruturas são destinadas a receber excretas, 

posteriormente decompostas pro processo de digestão anaeróbicas, essa 

alternativa não dispõe de veiculação hídrica. Existem ainda aqueles que 

utilizam a fossa séptica comum, como tratamento primário, funcionando como 

uma solução simples e econômica para o esgoto doméstico.  

Quando se fala de resíduos sólidos, a maioria das localidades rurais do 

município promovem a queima do mesmo devido à falta de coleta nessas 

áreas, falta de instruções dos destinos adequados aliada a necessidade de 

eliminação da quantidade de resíduos produzidos. Vale salientar que esta 

prática é extremamente danosa ao meio ambiente. 

É notável, portanto, que a área rural de Paragominas não foge à regra 

deficitária das áreas rurais do país, relacionada a ausência de serviços de 

saneamento, o que acaba promovendo práticas diferenciadas e incorretas de 

soluções individuais, que prejudicam o meio ambiente e a saúde da população. 

De modo que, o desenvolvimento de estruturas e serviços nessa área é de 

extrema importância para o crescimento do município junto a melhoria de vida 

das comunidades. 
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5 PROGNÓSTICOS SETORIAIS 

5.1 Prognóstico de Abastecimento de Água 

A população de Paragominas cresce consideravelmente, atualmente já 

são mais de 100.000 habitantes e junto a esse crescimento têm-se a 

necessidade de expansão dos serviços de saneamento, promovendo a 

ampliação do abastecimento de água, assim como construção de um sistema 

de esgotamento sanitário com capacidade de atendimento para todo o 

município. 

Para tanto, a Agência de Saneamento de Paragominas aplicará as 

intervenções dimensionadas neste Plano, em concordância com as 

necessidades observadas nos diagnósticos. O Prognóstico do abastecimento 

de água compreende a duplicação da estação de tratamento existente e 

demais setores de apoio ao seu funcionamento, com a construção de um 

sistema de reuso, reestruturação da estação elevatória existente no setor 15 e 

construção da estação elevatória e do reservatório para o bairro Juscelino 

Kubistchek. 

 Além disso, a expansão do sistema promoverá ainda a implantação de 

uma Estação de Tratamento de água simplificada junto as demais instalações 

que compõem o sistema de abastecimento do bairro Nagibão. De modo que, 

todas as obras a serem realizadas visam prioritariamente promover o 

desenvolvimento do setor sanitário no município assim como melhorar a 

qualidade e condições do abastecimento de água da população. 

 

5.1.1 Definição de Intervenções 

 

CURTO PRAZO: 

 

 Operação do sistema Flamboyant: No prazo de dois meses será colocado 

em operação o reservatório apoiado de 2,5 milhões de litros de água, além 

de quatro poços artesianos, uma torre de aeração para retirada do ferro e 

um sistema de dosagem de cloro e correção de PH. 
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 A Agência de Saneamento de Paragominas irá realizar a construção da 

rede, ligações e hidrometrações no bairro Promissão III. Além da troca e 

implantação de rede secundária em outros bairros, também com instalação 

de ligações domiciliares e hidrometrações. 

 Posterior implantação de rede nos bairros Angelim, Uraim e Promissão I. 

 Ampliação do Sistema de Abastecimento de água: A expansão do 

abastecimento de água visa atender toda a área urbana do município de 

Paragominas, em áreas distintas, considerando melhorias no abastecimento 

para 9.450 famílias que residem nos bairros: Flamboyant, Promissões I, II, 

III e parque IV, Novo Horizonte, Helena Coutinho, Morada do sol, Juscelino 

Kubistchek e Nova Esperança, prevendo: 

 Duplicação da ETA, com a implantação de mais uma unidade de 

tratamento;  

 Adutora de Água Tratada: ampliação a partir do Setor 5, com a extensão 

prevista de 5.920 metros, em tubos RPFV (tubos compostos por núcleo 

de PVC extrudado, reforçado externamente com fibra de vidro e resina 

de poliéster);  

 Rede de Distribuição de Água: ampliação em cerca de 20.800 metros 

exclusivamente para os bairros Juscelino Kubistchek e Nova Esperança;  

 Estação Elevatória de Água Tratada: implantação de uma tipo “Boster”, 

com cerca de 850 m³/hora;  

 Micromedição: implantação de cerca de 13.300 hidrômetros domiciliares;  

 Macromedição e Pitometria: implantação do sistema;  

 Automação: implantação total do sistema (captação, tratamento, 

reservação, adução e distribuição).  

 
 Para o bairro Nagibão o projeto abrangerá um sistema de tratamento 

independente, com atendimento das 1.300 famílias da área, incluindo:  

 

 Captação: implantação de um poço profundo com vazão de 110 m³/h;  
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 Estação de Tratamento de Água: tipo compacta, por aeração, filtração e 

desinfecção, com vazão estimada de 110 m³/h;  

 Reservatório Apoiado: um de 1.000 m³;  

 Estação Elevatória de Água Tratada: uma com vazão total de 60 l/s;  

 Reservatório Elevado: um de 300 m³;  

 Rede Distribuição: implantação com cerca de 18.700 metros de 

tubulação de PVC;  

 Micromedição: implantação de cerca de 1.300 hidrômetros domiciliares;  

 Macromedição e Pitometria: implantação do sistema;  

 Automação: implantação total do sistema (captação, tratamento, 

reservação, adução e distribuição).  

 

 

5.1.1.1 Expansão do abastecimento de água 

5.1.1.1.1 Duplicação da ETA - Novo módulo de tratamento 

O projeto de duplicação da ETA tem o objetivo de abastecer todo o 

município de Paragominas com água tratada, através da implantação do 

segundo módulo de tratamento, promovendo a operação no final do processo, 

com uma vazão de tratamento igual a 360 l/s, dobrando a capacidade de vazão 

atual da estação. O projeto possibilitará a operação dos dois módulos 

separadamente, com exceção da estrutura de entrada, que está dimensionada 

para a vazão total da estação de tratamento. 

O novo módulo de tratamento será igual ao já instalado, compacto, 

construído em concreto armado, e contará com um floculador hidráulico de 

chicanas com escoamento vertical; dois decantadores de fluxo vertical, 

equipados com placas ou lonas inclinadas, para aceleração da decantação e 

quatro filtros rápidos de fluxo descendente, além do sistema de tratamento de 

efluentes. 
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5.1.1.1.2 Construção de reservatório e Booster do bairro Juscelino 

Kubistchek. 

A ampliação do serviço de abastecimento de água irá abranger áreas 

até então não incluídas no sistema, sendo necessário para isso, a construção 

de uma estação elevatória de água tratada tipo “Booster” e reservatório para o 

bairro Juscelino Kubistchek. Atualmente no bairro JK o abastecimento é por 

poços rasos individualizados em cada residência. A estação elevatória a ser 

construída será de concreto, enterrada, com acesso através de tampas 

removíveis em concreto e sistema de ventilação, composto por paredes em 

alvenaria com aberturas em cobogós, e fechamento da abertura superior em 

concreto. 

Já o reservatório elevado a ser instalado no bairro Juscelino Kubistchek terá 

capacidade para armazenamento de 300m³ de água, a ser construído em 

/concreto, em formato cilíndrico, com acesso a tampa do reservatório através 

de escada tipo marinheiro, com guarda-corpo e patamar de descanso, 

localizada no centro do cilindro do reservatório.  

5.1.1.1.3 Reforma da estação elevatória de água tratada (EEAT-S15AP) 

A EEAT-S15AP será implantada com a finalidade de alimentar o 

reservatório apoiado do setor 15. Esta elevatória abrigará dois conjuntos 

elevatórios com bombas centrífugas de eixo horizontal, sendo um de reserva 

do outro, que serão responsáveis pelo recalque da água tratada para o 

reservatório apoiado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 144: Booster do setor 15 que será reformado  

Fonte: Memorial expansão do abastecimento de água de 

Paragominas. 
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5.1.1.1.4 Reservatório apoiado 2.443M³ 

O reservatório apoiado do Setor 15 foi concebido para atender os 

bairros que ainda não possuem água tratada. O mesmo está em fase de 

construção e se constitui numa obra financiada pelo PAC2. Contudo, a 

quantidade de água disponível na ETA URAIM, se tornou insuficiente para 

abastecê-lo, fato ocasionado pelo crescimento populacional rápido, em razão 

da migração intensa para o município. Paragominas é uma cidade mineradora 

e atrai grandes levas de migrantes atrás de novas oportunidades.  

 

5.1.1.1.5 Sistema proposto para os bairros JK e nova esperança 

O abastecimento de água atual nos bairros Juscelino Kubistchek (JK) e 

Nova Esperança atualmente não estão ligados ao Sistema de Abastecimento 

de Água da cidade de Paragominas. Estes bairros possuem um sistema 

independente, sendo que o bairro Nova esperança é abastecido por poços 

profundos. Já no bairro JK o abastecimento é por poços rasos individualizados 

em cada residência. 
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5.1.1.1.5.1 Traçado da adutora 

Em projeto, para efeito de dimensionamento a adutora foi subdividida 

em três trechos distintos, conforme segue:  

-Trecho AB: Trecho da adutora de água tratada que transportará água 

da Estação de Tratamento de Água (ETA) até o ponto “B” situado na esquina 

da rua Presidente Castelo Branco com a Rodovia PA 125/ av. Tamandaré. 

Esse trecho de adutora terá uma extensão de 4.144 metros, dos quais 2.890 

metros são existentes. A adutora será em tubo de ferro fundido com ponta e 

bolsa de diâmetro 500mm;  

-Trecho BC: Trecho da adutora de água tratada que transportará água 

o ponto “B” até o reservatório elevado de 300m³ situado na rua General 

Zacarias Assunção do bairro Juscelino Kubitscheck. A adutora será em tubo de 

PVC com ponta e bolsa de diâmetro 200mm, com extensão de 3.000 metros;  

-Trecho BD: Trecho da adutora de água tratada que transportará água 

o ponto “B” até o ponto “D” situado na rua Afonso Pena. A adutora será em 

tubo de ferro fundido com ponta e bolsa de diâmetro 500mm e terá 2.260 

metros de extensão. 

A rede de distribuição foi dimensionada para o perfeito atendimento da 

população beneficiada. Será assentamento da malha primária da rede 

secundária em todos os arruamentos. Terá um comprimento total aproximado 

de 8.317 km. 

 

5.1.1.1.6 Ampliação do abastecimento e rede de distribuição 

A cidade de Paragominas tem rede de distribuição implantada em 

quase toda a sua totalidade principalmente em bairros que já possuem o 

abastecimento de água, ou em áreas onde a rede está seca e a população 

espera pelo abastecimento. Por isso, esse projeto propõe a implantação de 

rede em apenas três bairros da cidade: Nova Esperança, Juscelino Kubistchek 

e Nagibão. Sendo 17.650 metros no bairro JK, 3.190 metros no bairro Nova 

Esperança e 18.700 metros no bairro Nagibão. 
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5.1.1.1.6.1 Adutora de água tratada 

Para o Sistema de Abastecimento de Água de Paragominas, foi 

projetado um sistema de macro distribuição que permitirá o atendimento dos 

diversos setores que compõe a cidade. Os imóveis situados acima da curva de 

nível 100 m (Setores, 01, 04, 28 e 15) serão abastecidos por outros 

reservatórios (REL-ETA, RAD-S28, RAP-S15) que serão alimentados por 

boosters instalados em pontos estratégicos que constituem as estações 

elevatórias de água tratada, denominadas: EEAT-S28EL, EEAT-S28AP e 

EEAT-S15.  

A adutora de água tratada foi projetada em anel, para macro 

distribuição dos setores definidos em projeto. Hoje parte desta adutora esta 

implantada e fornecendo água pra os setores 01, 02, 03, 04, 05, 31, 20, 19, 

21,26,28,23 e 24 contudo para seguir o projeto de abastecimento é necessário 

concluir o anel da adutora, que fornecerá água para a EEAT-S15 (booster) que 

bombeará água tratada para o reservatório RAP S15 com capacidade para 

2.443m³ localizado na cota 145, permitindo o fornecimento de água por 

gravidade para os setores: 08, 09, 22, 10, 17,16, 15,14,13,11,12. A Adutora a 

ser implantada tem uma extensão de 5.920 metros DN 500 em Ferro Fundido 

dúctil.  

5.1.1.1.7 Sistema de Reuso 

O reuso será acrescentado ao sistema visando diminuir as perdas de 

água. Logo otimizando a funcionalidade do sistema de abastecimento de água 

da cidade de Paragominas.  

O sistema de tratamento de efluentes será fundamental para 

reciclagem da água utilizada nos processos, permitindo a reutilização de 

produtos químicos e a diminuição da água bruta captada no rio Uraim. O 

mesmo será implantado próximo à Estação de Tratamento de Água, dentro da 

área pertencente à mesma, essa unidade será composta por duas câmaras de 

decantação, de onde a parte líquida retornará à ETA, para que a água seja 

reaproveitada. 

 Este sistema tem a finalidade de reter o lodo decorrente dos processos 

de decantação e de lavagem dos filtros e posteriormente despeja-lo como 
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resíduo sólido em aterro sanitário. O sistema terá os seguintes componentes: 

Tanque de Equalização, Tanque de Recirculação, Tanque de adensamento, 

Estação Elevatória de Lodo, Estação elevatória de água de reuso.
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5.1.1.1.8 Rede de distribuição 

A rede de distribuição foi dimensionada para o perfeito atendimento da 

população beneficiada. Será assentamento da malha primária da rede 

secundária em todos os arruamentos.  

A rede de distribuição do Bairro do JK é constituída atualmente por 

tubos com diâmetros que variam de 50 a 100 mm em PVC.  

A Rede de Distribuição de Água (RDA) terá um comprimento total 

aproximado de 8.317 km. Será executada com tubos de PVC JE, PBA com 

diâmetros variando entre 50 e 100 mm, dimensionada para demanda máxima 

horária. 

Com a realização do processo de duplicação da ETA, os sistemas de 

abastecimentos desenvolvidos atualmente serão substituídos por setores 

abastecidos exclusivamente pela Estação. 
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5.1.1.1.9 Automação do Sistema 

O projeto de Automação tem como objetivo definir as diretrizes para a 

contratação dos equipamentos, materiais e serviços para a implantação do 

sistema controle e supervisão do sistema de abastecimento de água de 

Paragominas. O sistema foi concebido de forma a permitir a supervisão e o 

controle do sistema de transporte de água bruta da área da captação para a 

ETA, que, após tratamento, atende o sistema de abastecimento de água de 

várias localidades da cidade supracitada. 

O sistema foi dimensionado de forma a permitir a execução das 

seguintes tarefas: estabelecimento de parâmetros de controle, atualização de 

dados, geração de relatórios para fins operacionais e de manutenção, geração 

de alarmes para situação de anormalidades, flexibilidade para futuras 

expansões, conectividade com outros sistemas de controle e sistemas 

corporativos. A operação do sistema, nessa etapa projetada, se dá através de 

controle local do acionamento de válvulas e/ou motores conforme ajustes 

determinados a partir da curva de demanda de água. 

 

5.1.1.1.10 Macromedição e Pitometria 

 Um sistema de macromedição é fundamental para gerar 

informações que apoiem a tomada de decisão na operação de um sistema de 

abastecimento e também para balizar programas de controle de perdas. Para 

que forneça informações confiáveis e precisas deve ser muito bem planejado e 

instalado. 

 A rede de abastecimento de Paragominas é subdivida em 33 

setores de distribuição, com apenas um ponto de alimentação a partir do 

sistema de macro distribuição. Na entrada de cada setor será implantada uma 

estação de medição e controle que permitirá monitorar as grandeza hidráulicas 

principais (vazão e pressão), de modo a permitir o efetivo controle operacional 

sobre o sistema.  

 Hoje, somente os reservatórios do setor 28 possuem 

macromedidores, portanto faz parte do escopo do projeto a instalação de 

macromedidores na adutora de água bruta logo na saída da captação, na saída 
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do (RAP2000) reservatório apoiado da ETA, na saída do (REL300) reservatório 

Elevado da ETA e também na saída do RAP-S15.  

Toda medição de volumes por macro medidores será controlada e 

operada por Telemetria, permitindo que o operador do sistema possa interagir 

remotamente com os equipamentos instalados em campo.  Possibilitando 

receber em tempo real dados de vazão de um medidor ou do nível de um 

reservatório, efetuar monitoramento e controle de uma elevatória, realizar 

manobras como aberturas de registros e válvulas, e até acompanhar o 

consumo de um grande consumidor. 

Medir corretamente o consumo de cada usuário do sistema é 

importante para combater perdas, manter o faturamento adequado da empresa 

e também ter informações confiáveis para gerenciar o cadastro comercial. Por 

isso, 14.650 novos hidrômetros serão instalados em substituição àqueles que 

já apresentam problemas ou em novas residências que serão atendidas com 

esse projeto, perfazendo hoje um total de 10.775 novas ligações. 

 

5.1.1.2 Sistema Proposto para o bairro Nagibão 

O bairro Nagibão cresceu ao longo da Belém-Brasília a 25 km de 

distância de Paragominas, nele moram 1.325 famílias. Por se tratar de uma 

área urbana e densamente povoada é nítida a necessidade de melhorar as 

condições sanitárias do bairro. Contudo, em razão da distância da estação de 

tratamento, torna-se inviável economicamente implantar uma adutora para 

abastecer o bairro, por isso optou-se por implantar um microssistema de 

abastecimento com tratamento simplificado e em conformidade com as leis 

vigentes. 
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5.1.1.2.1 Estruturas para o abastecimento de água 

Para a nova concepção do abastecimento de água do bairro Nagibão 

será usada um poço tubular profundo (poço antigo), com uma vazão em torno 

de 120 m³, nível dinâmico de 66 m e nível estático de 45 m, para captação da 

água a ser tratada pela estação de tratamento simplificada. 

O sistema constará de um trecho de adutora de água bruta com 

extensão de 35 m e diâmetro de 200mm. Para tanto, será implantado um 

reservatório apoiado com volume de 1000 m³ em concreto armado, de formato 

circular que servirá como poço de sucção da EEAB. 

 

5.1.1.2.1.1 Adutora de água bruta – AAB 

O sistema constará de um trecho de adutora de água bruta que será 

em PVC, tendo 35,00 m de extensão e 200 mm de diâmetro. 

 

5.1.1.2.1.2 Centro de Reservação 

Para atender os imóveis do bairro Nagibão foram projetados dois 

reservatórios em concreto armado, sendo um Reservatório Apoiado com 

capacidade para 1.000m³ em concreto armado de formato circular que servirá 

como poço de sucção da EEAB e um reservatório elevado com capacidade 

para 300m³. Após o tratamento, a água será encaminhada para o RAP1000 

que terá como função abastecer os imóveis localizados nas cotas inferiores, 

situados abaixo da curva de nível 140. O RAP1000 também tem a função de 

abastecer o REL300 através de uma estação elevatória de água tratada.  

 

5.1.1.2.1.3 Estação elevatória de água tratada. 

  A EEAT será implantada com a finalidade de alimentar o REL-300 a 

partir do reservatório apoiado. Esta elevatória abrigará dois conjuntos 

elevatórios com bombas centrífugas de eixo horizontal, sendo um de reserva 

do outro, que serão responsáveis pelo recalque da água tratada para o REL-

300. Estes conjuntos estarão abrigados na casa de bombas e utilizarão como 

poço de sucção o reservatório apoiado. 
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5.1.1.2.1.4 Processo de Tratamento 

O sistema de tratamento adotado é basicamente composto por um 

aerador de bandejas para oxidação do ferro, de filtros de fluxo ascendente para 

clarificação da água e de tanques de preparo e dosagem de produtos químicos. 

O objetivo da primeira etapa do processo é precipitar o ferro da água 

captada, com teor esperado de ferro da ordem de 5 a 8 mg/L na forma de 

bicarbonato ferroso dissolvido. Uma vez que águas subterrâneas geralmente 

apresentam maior concentração de substâncias como ferro e manganês. Para 

tanto será utilizado o processo de oxidação como método de tratamento dessa 

água. 

 O equipamento adotado para essa oxidação é o aerador de bandejas 

que tem por finalidade aumentar o contato da água com o ar (oxigênio), 

promovendo assim a oxidação do ferro. Além disso, o aerador funciona 

também como câmara de carga dos filtros, onde a sua torre tem altura 

suficiente para vencer as perdas de carga na carreira final de filtração. Na 

tubulação de saída do aerador existe um ponto para adição de elemento 

coagulante (geralmente é utilizado o sulfato de alumínio). A mistura desse 

coagulante acontecerá imediatamente após sua aplicação, em um misturador 

hidráulico (sistema de chicanas ou telas), que tem por finalidade acelerar 

desestabilização das partículas que ficarão retidas no material filtrante do filtro. 

O filtro de fluxo ascendente combina as funções de clarificação e 

filtração, possuindo na parte inferior uma camada de pedregulho com 

granulometria controlada, que serve como camada suporte para o material 

filtrante. 

No topo dos filtros, serão instaladas calhas de coleta do tipo vértice, com 

a finalidade de coletar a água tratada e direcioná-la à tubulação de saída do 

filtro. Deste ponto a água tratada segue ao reservatório apoiado onde deverá 

ser clorada, fluoretada e ter o pH corrigido se necessário. 

 

5.1.1.2.1.5 Preparo e dosagem de produtos químicos 

O tanque de preparo de produto químico é de hipoclorito de sódio e 

sulfato de alumínio, deve ser dimensionado de tal forma que uma “batelada” 
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seja suficiente para 24 horas de operação da ETA admitindo-se a condição de 

dosagem mais crítica.  

O preparo da solução a ser empregada no tratamento, deve ser feito 

por pessoal treinado, experiente, devidamente equipado quanto ao uso do EPI 

e conhecedor dos procedimentos de emergência em caso de contaminação ou 

acidente. 

 

5.1.1.2.1.6 Operação do sistema 

A operação de uma ETA do tipo filtração direta em fluxo ascendente é 

algo relativamente simples e consiste em três ações básicas – filtração, 

lavagem e monitoramento. As duas primeiras são rotinas que uma vez 

colocadas em prática, se tornam repetitivas e podem ser executadas por 

pessoal devidamente treinado. 

Entretanto a tarefa de monitorar o processo e garantir uma boa 

qualidade da água tratada requer conhecimento, experiência e muita 

responsabilidade por parte do operador, isso não se consegue apenas com um 

treinamento, mas com reciclagem permanente, troca de experiências com 

outros operadores e contato diário com o processo de tratamento, seja ele qual 

for.  

O aerador de bandejas não requer qualquer tipo de operação, somente 

monitoramento e lavagem periódica. 
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5.1.1.2.1.7 População do projeto 

De acordo com os cálculos obtidos na projeção populacional será 

adotada uma população de projeto para início de plano (2013) de 6.625 mil 

habitantes, e para fim de plano 11.423 mil habitantes.  

Tabela 51 –Projeção populacional para dimensionamento de projeto 

Ano População (hab) Ano População(hab) 

2013 6.625  
 

2024 8.938  
 

2014 6.808  
 

2025 9.185  
 

2015 6.996  
 

2026 9.439  
 

2016 7.189  
 

2027 9.700  
 

2017 7.387  
 

2028 9.968  
 

2018 7.591  
 

2029 10.243  
 

2019 7.801  
 

2030 10.526  
 

2020 8.016  
 

2031 10.817  
 

2021 8.237  
 

2032 11.116  
 

2022 8.464  
 

2033 11.423  
 

2023 8.698  
 

  

 
5.1.1.2.1.8 Estudos de Demanda 

Para o estudo de demanda foram considerados os seguintes parâmetros 

para estimar as vazões utilizadas no cálculo das diversas unidades: 

Consumo per capita de água: 200 l/hab. Dia; 
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 Coeficiente para dia de maior consumo (k1): 1.2; 

 Coeficiente para hora de maior consumo (k2): 1.5; 

 População Urbana Inicial (ano 2013): 6.625 hab; 

 População Urbana Final (ano 2033): 11.423 hab. 

 

5.1.1.2.1.9 Dimensionamento das unidades hidráulicas 

 Captação 

 Vazões de projeto 

 Demanda Média diária total (2013) 

 

     
                  

     
 

     
                   

     
 

          
 

 
           /h 

 Vazões de produção 

Demanda de produção diária para 12 h de bombeamento 

      
                        

                   
 

      
                                     

                 
 

           
 

 
                    

 

 Vazões Máximas Diárias 

Demanda máxima diária total (ano 2013) 
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 Vazões máximas horárias 

Demanda Máxima horária total (ano 2013)   

                     

                       

          
 

 
               

 Captação subterrânea 

Poço tubular profundo P1. 

A produção de vazão estimada para os poços: 

P1= 110 m³ / hora 

  O sistema elevatório será constituído de um conjunto motor-bomba 

para o poço que recalcará água do poço profundo P1 para o aerador de 

bandeja. 

 

5.1.1.2.1.10 Rede de Abastecimento e micromedição 

Também há a necessidade de trocar toda a rede existente no bairro, 

pois a atual foi implantada pelos próprios moradores, sem critérios técnicos e 

com materiais inadequados como mangueiras, por isso o projeto para o bairro 

também conta com a implantação de 18.700 metros de rede, além das ligações 

domiciliares e a instalação de 1.325 micro-medidores para as residências 

existentes, proporcionando o combate ao desperdício e redução nas perdas 

por vazamento ou não faturamento.   

O sistema foi projetado para atender além das 1.325 famílias 

existentes, garantindo o abastecimento futuro de novos loteamentos que 

surgirem às proximidades, bem como 300 residências do projeto minha casa 

minha vida que estão em fase de construção.  

Será executada com tubos de diâmetros variando entre 50 e 300 mm, 

dimensionada para demanda máxima horária. 
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MÉDIO PRAZO 

As medidas de médio prazo estipuladas para estimativa de tempo de até 

10 anos, visam a construção das seguintes estruturas para expansão do 

sistema. 

 

 Construção de mais um Reservatório Apoiado de 2000m³ na Estação de 

Tratamento de Água. 

 

 Construção de um Reservatório com capacidade para 100m³ na CAIP.  

 

 Construção de um Reservatório com capacidade para 100m³ no bairro 

Cidade Jardim com Estação Elevatória. 

 

 Implantação da adutora de 250mm, interligando a ETA do Nagibão a rede 

dos bairros Pandolf, e Andradina.  

 
O sistema de abastecimento do Nagibão também abastecerá com água 

tratada os bairros Andradina e Pandolf, através de adutoras interligadas que 

promoverão a distribuição de água por essas áreas, para armazenamento em 

reservatórios elevados nos bairros beneficiados, como apresentadas no mapa 

a seguir: 
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LONGO PRAZO 

 

 Construção de mais dois Reservatórios Apoiados de 2000m³ na Estação de 

Tratamento de Água. 

 Construção de mais dois módulos de Tratamento com capacidade para 

tratar 180L/s cada na ETA URAIM. 
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5.2 Prognóstico de Esgotamento Sanitário 

Na área urbana de Paragominas, com exceção dos bairros Morada do 

Sol e Morada dos Ventos a maior parte da população não conta atualmente 

com sistema coletivo de coleta e tratamento para os esgotos sanitários, sendo 

utilizados apenas sistemas individuais de tratamento, como a fossa séptica.  

Para atender o restante dos bairros, o município já está colocando em 

prática a construção do sistema de esgotamento sanitário da cidade -  projeto 

em fase de implantação que contempla um sistema completo com rede 

coletora, coletores - troncos e sistema de transporte por bombeamento e 

gravidade, tratamento e disposição final do efluente. 

O sistema de esgotamento em fase de implantação atenderá toda a 

área urbana do município de Paragominas e sofrerá intervenções a curto, 

médio e longo prazo, definidos de acordo com as fases do projeto. Estando 

atualmente evoluindo em sua 1ª fase de Implantação.  

 

5.2.1 Definição de Intervenções 

O sistema de Esgotamento Sanitário do município apresenta fases de 

implantação. Desta forma, apresenta-se a seguir o desenvolvimento do projeto 

referente a implantação das fases seguintes à apresentada no Diagnóstico de 

Esgotamento Sanitário. 

 

CURTO PRAZO: 

 

5.2.1.2 Primeira fase 

O projeto referente à 1ª fase, e continuação da 1ª fase em implantação, 

consiste em atender os bairros Promissão I e II, comtemplando a bacia G, onde 

será implantado a estação elevatória EE – 5. Nesta fase está previsto para 

receber a contribuição das demais bacias, a serem implantadas em etapas 

posteriores, tendo em vista ser trecho final do sistema, abrangendo parteda 

área onde estará localizada a Estação de Tratamento de Esgotos, destino final 

do Sistema de Coleta e Transporte. 
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MÉDIO PRAZO 

 

5.2.1.3 Segunda fase de implantação 

O projeto referente à 2ª fase de implantação vai atender os bairros 

Flamboyant, Centro, Cidade Nova, Angelim, Uraim I, JK e Parque IV. 

Comtemplando as bacias C, H, I, F e J. Será implantado duas estações 

elevatórias EE - 2 e EE - 4. O sistema projetado nesta fase tem previsão para 

receber as contribuições das bacias A, B e E a serem implantadas em etapas 

posteriores. As bacias desta fase têm lançamento nas redes já projetadas na 

etapa 1. 

 

LONGO PRAZO: 

5.2.1.4 Terceira e quarta fase implantação 

A terceira e quarta fase de implantação são as etapas finais da 

construção do sistema de esgotamento sanitário, irão atenderos bairros Cidade 

Jardim, Jaderlândia, Nova conquista, Uraim II, Sidilândia I e II, Setor Industrial, 

José Alberto, Alan Kardec, Bela Vista, Ouro Preto, Aragão, Jardim Atlântico, 

Laércio Cabeline, Paraíso e Camboatã. Comtemplando as bacias A, B, e E, 

onde será construído as estações elevatórias EE – 1 e EE – 3. 
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5.3 Prognóstico de drenagem das águas pluviais 

Como medidas mitigadoras para contenção dos problemas 

relacionados a insuficiência do sistema de drenagem em Paragominas, é 

necessário que seja efetuada uma série de reparos, visando melhorar o 

sistema e ampliá-lo de modo a atender de forma eficiente todas as áreas do 

município, diminuindo o número de regiões propícias ao alagamento.  

A seguir serão citadas metas e alternativas de planejamento da 

secretaria de infraestrutura para serem realizadas no município, em caráter de 

curto, médio e longo prazo.  

 

5.3.1 Definição de Intervenções 

 

CURTO PRAZO 

 

 Drenagem superficial:O desenvolvimento dos serviços de 

drenagem superficial no município se dará em duas etapas, 

incluídas nas metas de curto e médio prazo, e estarão neste 

planejamento obras voltadas para o asfaltamento de avenidas em 

vários bairros da cidade. Para o período de curto prazo, objetiva-

se a realização do asfaltamento de aproximadamente 50 km de 

vias, além da implantação de 100 km de meio fio com sarjeta, e 

as obras serão continuadas no período de médio prazo. 

 

 Continuidade à Dragagem de canais:As alternativas de 

Planejamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura de 

Paragominas referem-se em caráter de curto prazo aos serviços 

de dragagem, para desobstrução de diversos canais presentes na 

área do município, promovendo a limpeza desses canais e 

galerias, com o conjunto de operações de capinação, 

destocamento, escavação e remoção de resíduos, a fim de 
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permitir o livre escoamento das águas pluviais ao longo de suas 

calhas. 

 

 

 

 

 

 
 

Figuras 145 e 146: Exemplo do serviço de dragagem  

 

As condições físicas e o porte dos canais e galerias determinarão o tipo 

de limpeza recomendável, quais sejam: limpeza mecânica; limpeza manual; 

limpeza mista. 

 

 Limpeza mecanizada 

Deverá ser adotada para todas as calhas que permitam acesso de 

equipamentos. O tipo de equipamento deverá ser compatível com o porte da 

calha e o nível de assoreamento. Dentre os equipamentos usuais, destacam-

se: draga de sucção e recalque; escavadeira hidráulica; retro escavadeira; 

trator de esteira. Para a limpeza mecanizada de galerias recomenda-se a 

utilização de hidrojateamento e/ou o método de arraste.  

 Limpeza manual 

É recomendável para canais que não permitam acesso de máquinas às suas 

margens e canais de pequeno porte, cuja escavação exigida seja inferior a 0,50 

metros de profundidade. Além disso, recomenda-se que a limpeza se processe 

de jusante para montante, sempre observando as condições hidráulicas na 

confluência do canal com o corpo receptor (rio, maré ou outro canal), evitando-

se assim, o risco da limpeza não apresentar os efeitos desejados.  
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 Limpeza mista 

Alia técnicas da limpeza manual e mecanizada, conciliando a tecnologia 

disponível no município às estruturas de drenagem existente.  

Os resíduos removidos deverão ser lançados em caçambas 

estacionárias distribuídas adequadamente para posterior transporte até o aterro 

sanitário, ou à disposição final adequada. 

Segundo a Secretaria de Infraestrutura de Paragominas, as obras de 

drenagem subterrânea a serem realizadas futuramente serão inicialmente 

referentes à dragagem dos 8 canais apresentados no mapa a seguir, cujo 

somatória de extensão se totaliza em aproximadamente 10.000 m. 
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 Lei de zoneamento: Paragominas conta com a lei n° 193/98 que dispõe 

sobre o parcelamento do solo urbano do município. Contudo se mostra 

necessária a efetivação desta em caráter mais rígido e fiscalização do 

uso e ocupação do solo de forma a tentar controlar o avanço do índice 

de impermeabilização através do planejamento e da utilização de 

pavimentos permeáveis, de grande importância na minimização de picos 

de vazão e consequentemente interferem diretamente no 

dimensionamento das unidades de microdrenagem.  

MÉDIO PRAZO: 

5.3.1.2 Tecnologia do bolsacreto para revestimento dos canais. 

Como alternativa para o Prognóstico de Drenagem de águas pluviais em 

Paragominas, a Secretaria de Infraestrutura indica a utilização do mecanismo 

de bolsacreto para o revestimento de diversos canais após os mesmo terem 

passado pelo processo de dragagem. 

 

 Tecnologia do Bolsacreto 

É um material indicado para obras hidrogeotécnicas, caracterizado como uma 

bolsa módulo têxtil padronizado com tamanhos variados, composta de um 

tecido de combinações sintéticas: fios de alta tração retorcidos, fibrilizados e 

semipermeáveis, desenvolvido para moldagem no local, dentro ou fora d'água; 

este material pode empregar concreto fino, argamassa ou solo-cimento 

injetável e dispensa ensecadeira, corta-rioou esgotamento contínuo. 

Dependendo do problema o qual ele é empregado é de fácil adaptação e 

garante a resistência mecânica do concreto, com simplicidade, rapidez e baixo 

custo. 

A proteção é obtida a partir da montagem de sacos plásticos preenchidos com 

concretos. Apresentando a vantagem de poder ser executado submerso. A 

resistência é obtida a cura do concreto, sendo que o material plástico se desfaz 

com o tempo. Este revestimento está na interface entre os flexíveis e os rígidos 

sendo também aproveitados para obras transversais como espigões. 
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A bolsacreto é utilizada para diversos processos, sejam quais: 

 Canalização de córregos; 

 Contenção de taludes; 

 Estabilização de encostas; 

 Proteção de margens; 

 Proteção costeira; 

 Pequenas barragens; 

 Obras de defesa costeira; 

 Controle de erosão dos solos; marítima e fluvial. 

Vantagens de utilização da bolsacreto 

 Emprego de mão-de-obra local não qualificada; 

 Uso de equipamento leve e facilmente transportável;  

 Não reque acessos especiais, permitindo a concretagem de até 300m do 

caminhão- betoneira 

 Facilidade de reconstrução ou reparos, em casos de eventuais 

acidentes; 

 Possibilidade de moldagem com diversos tipos de concreto fino, com 

argamassa de cimento e areia, e até com solo-cimento injetável. 

 Rapidez na execução, podendo absorver de 8 a 10 caminhoes-

betoneira/dia/bomba. 

 

Figuras 147 e 148: Preenchimento de concreto e colocação das bolsas. 
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LONGO PRAZO: 

5.3.1.3 Alternativas para o Melhoramento do Sistema 

O presente item tem o objetivo de sugerir alternativas a fim de mitigar e 

compensar os problemas e fragilidades identificados anteriormente: 

Os alagamentos e inundações que se manifestam no município de 

Paragominas através do transbordamento de canais, da insuficiência de 

bueiros, pontes e rede de microdrenagem e, do estrangulamento de 

canalização, procedem de fontes similares. Neste sentido, as proposta 

mitigadoras e compensatórias para tais fatores serão comentadas 

conjuntamente, como medidas não estruturas que atuem simultaneamente às 

estruturas para a eficiência do sistema. Como alternativas para diminuir os 

impactos decorrentes dos problemas por saturação do sistema existente 

sugere-se:  

 Inspeção periódica dos sistemas e dispositivos em operação;  

 Limpeza dos dispositivos de drenagem antecedente ao período chuvoso;  

 Limpeza periódica das sarjetas das vias;  

 Multa e desligamento de ligações clandestinas de esgoto nas galerias de 

águas pluviais;  

 Controle da produção do escoamento através do incentivo à construção 

de reservatórios domiciliares e telhados armazenadores;  

 Controle da produção do escoamento através da construção de valas e 

valetas de detenção, trincheiras e poços de infiltração e, pavimentos 

porosos;  

 Controle da produção do escoamento através da construção de bacias 

de detenção e infiltração;  

 Implantação de canais desaguadouros, nas estradas da zona rural.  

Estas intervenções incluem:  

 Reservatórios de amortecimento de cheias;  

 Adequação de canais para a redução da velocidade de escoamento; 

 Recuperação de várzeas e a renaturalização de cursos de água.  
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5.3.1.3.1 Cadastro das instalações 

A fim de proporcionar segurança operacional do sistema de drenagem 

urbana, é relevante a elaboração de um cadastro das instalações existentes no 

município; um cronograma permanente para limpeza e desassoreamento dos 

cursos d‟água e instalações; um plano de manutenção preventiva das 

estruturas e obras de arte; um histórico das manutenções e monitoramento 

permanente dos níveis dos canais de macrodrenagem e cursos d‟água.  

 

5.3.1.3.2 Pré-dimensionamento hidráulico eficiente 

Previsão de dispositivos de controle de cheias a serem alocados em 

pontos estratégicos, de forma a reduzir os impactos da chuva. É necessária, 

também, a realização de reforços na canalização e adequação de traçado de 

acordo com os déficits constatados.  

Pode-se observar que, de forma geral, os principais problemas de 

enchentes que atualmente ocorrem no Município de Paragominas são 

decorrentes das condições inadequadas de escoamento, devido à falta de 

capacidade de descarga das seções hidráulicas atuais, agravados com a 

ocorrência de assoreamento dos talvegues, travessias e obras de 

transposições inadequadas.  

Em função das deficiências constatadas, é notória a necessidade de ser 

realizado um pré-dimensionamento hidráulico das seções necessárias ao 

escoamento das vazões de projeto e dos novos dispositivos hidráulicos a 

serem implantados. Os critérios e parâmetros de dimensionamento têm como 

principais componentes, além das vazões de projeto, a declividade média, a 

geometria da seção e o tipo de revestimento a ser empregado. Entretanto, o 

bom funcionamento das seções propostas está intimamente relacionado com o 

desenvolvimento de ações de manutenção, limpeza e conservação do sistema 

de drenagem, atendendo a uma programação e a critérios bem determinados. 

 

5.3.1.4 Plano de controle de enchentes 

Abrange as medidas estruturais necessárias para o controle das 

inundações em locais críticos dos Córregos, além de propiciar a redução dos 

picos de vazão em todo o sistema.  
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5.3.1.5 Elaboração do Plano diretor de Drenagem Urbana 

O principal objetivo do Plano Diretor de Drenagem Urbana é criar os 

mecanismos de gestão da infraestrutura urbana, relacionados com o 

escoamento das águas pluviais, dos rios e arroios em áreas urbanas. Este 

planejamento visa evitar perdas econômicas, melhorar as condições de 

saneamento e qualidade do meio ambiente da cidade, dentro de princípios 

econômicos, sociais e ambientais definidos pelo Plano Diretor Municipal. 

 

Tem como principais produtos: 

 

a. Regulamentação dos novos empreendimentos: Consiste na criação 

de um decreto municipal que estabeleça os critérios básicos para o 

desenvolvimento da drenagem urbana para novos empreendimentos 

na cidade. Esta regulamentação tem o objetivo de evitar que os 

impactos indesejáveis, devidos à implantação da edificação e 

parcelamento do solo com drenagem inadequada, sejam gerados na 

cidade. 

 

b. Planos de controle estrutural e não-estrutural para os impactos 

existentes nas bacias urbanas da cidade: O Plano de controle 

estabelece as alternativas de controle de cada bacia da cidade, 

reduzindo o risco de ocorrência de inundação na mesma. 

 

c. Manual de Drenagem Urbana: Representa o documento que orienta a 

implementação dos projetos de drenagem na cidade e deve conter os 

seguintes itens: 

 

d. Concepção e princípios do plano diretor de drenagem urbana – Nesse 

capítulo devem estar contidos os principais elementos que norteiam o 

desenvolvimento do Plano Diretor e os princípios básicos tais como: o 

controle distribuído na bacia hidrográfica, sem transferência para a 

jusante, a previsão dos cenários futuros e seu impacto caso não haja 

controle distribuído sobre a bacia. 
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e. A regulamentação por distritos de drenagem – Identificar claramente a 

regulamentação exigida em cada distrito de drenagem, tais como: 

densificação permitida, critérios quanto à vazão de saída do 128 

desenvolvimento e incentivos existentes para controle de enchentes, 

condições de manutenção dos sistemas. 

 

f. Projeto e critérios - O manual deve procurar orientar sobre as 

alternativas potenciais disponíveis sobre o controle da vazão e os 

principais cuidados. No entanto, o manual não necessita especificar 

como devem ser elaborados os cálculos, mas deve especificar os 

critérios e os métodos básicos aceitos para a avaliação da 

regulamentação. Isto envolve, entre outros: o tempo de retorno para o 

qual a vazão não pode ser ampliada; tempo de retorno de segurança 

nas obras; controle sobre a erosão, a jusante de obras de detenção, 

se o canal for sem revestimento; critério para a manutenção. 

 

5.3.1.6 Redução no Percentual de Domicílios Acometidos por 

Alagamentos 

O conjunto de intervenções propostas constitui-se basicamente de um 

sistema para controle dos efeitos de alagamentos, que visa propiciar a melhoria 

da capacidade dos córregos e galerias existentes, principalmente nos trechos 

que atravessam as áreas mais densamente urbanizadas da cidade.  

O controle de alagamentos envolve medidas estruturais e não-estruturais, que 

dificilmente estão desassociadas.  

A política de controle de enchentes certamente poderá chegar a 

soluções estruturais para alguns locais em Paragominas, mas, dentro da visão 

de conjunto de toda a bacia, onde as mesmas estão racionalmente integradas 

com outras medidas preventivas (não-estruturais), devem ser compatibilizadas 

com o desenvolvimento do Plano diretor urbano.  

Dentre as principais medidas para mitigar possíveis alagamentos no 

município de Paragominas destacam-se as seguintes: indicar que áreas 

seguras para construção, com base no zoneamento; fiscalizar as áreas de 
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risco, evitando o assentamento perigoso; aplicar multas, quando o morador não 

atender às recomendações.  

Quando as residências já se encontram em área propícia a ocorrência 

de alagamento (ocupação das áreas baixas) faz-se necessário um 

realocamento das famílias, como já ocorre no município, segundo a Secretaria 

de Infraestrutura, para tanto é essencial à adoção de políticas habitacionais e 

remanejamento dessa comunidade para outros bairros. 
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5.4 Prognóstico de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos 

Um dos grandes desafios no cenário do Saneamento Básico é o 

desenvolvimento de um serviço de coleta, manejo e destinação adequada dos 

resíduos sólidos para atendimento de uma população que cresce 

aceleradamente em todo o mundo. Muitas vezes, esse desafio se esbarra em 

fatores limitantes, que direta ou indiretamente acabam sendo 

relacionados,como por exemplo a ineficiência da gestão dos serviços de 

limpeza pública, e/ou a falta de conscientização da população relacionada a 

educação ambiental.  

De modo que, em meio a essa realidade, o grande prejudicado por 

essas falhas, é o meio ambiente, num contexto local, que afeta diretamente a 

saúde pública da população em questão, acarretando uma série de prejuízos 

que ultrapassam o setor de saneamento e afetam outros setores, a exemplo de 

saúde e economia. 

O grande desafio para as prefeituras municipais, enquanto 

responsáveis pela destinação dos resíduos sólidos, é o de mudar o atual 

modelo de gestão de resíduos, caracterizado como linear, onde a matéria- 

prima é extraída da natureza, transformada e disponibilizada para consumo em 

diversas linhas, seguida do descarte comum. Essa linha reta degrada os 

ecossistemas, gera acúmulo de resíduos e materiais de difícil decomposição, 

causando uma série de impactos negativos ao meio ambiente. 

A exploração indiscriminada dos recursos naturais aliada a uma maior 

geração da quantidade de resíduos (tanto durante a produção, quanto pelo 

descarte pós consumo), desconsidera o tempo de regeneração da natureza e a 

sua capacidade de absorver seus impactos e assim, traz consequências 

negativas. Ou seja, essa forma de produzir desconsidera a finitude dos 

recursos e que tudo o que não pode ser absorvido por ela, afeta seu equilíbrio, 

uma vez que a natureza é cíclica. 
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Figura 149 – Processo linear de produção. 

Fonte: SEMMA 

 

Considerando que a produção para consumo seja um processo cíclico 

de natureza cíclica – pois na natureza não há descarte, mas ciclos de 

constante transformação de matéria, os processos produtivos devem se 

inspirar na natureza, em que seus resíduos são reaproveitados e reintegrados 

ao sistema natural. Isso deve ocorrer através da implantação de um sistema 

que viabilize a coleta seletiva para a realização dos processos de reciclagem, 

incluindo a triagem e o reaproveitamento de materiais recicláveis, incentivando 

o reuso e fortalecendo o sistema de inclusão social nesse âmbito. 

 

 

Matéria-
Prima 

Produção Consumo Descarte 

Matéria 

Produção 

Consumo Descarte 

Reciclagem 

Figura 150 – Processo cíclico de produção.  

Fonte: SEMMA 
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Nesse contexto é importante reconhecer o trabalho dos catadores que 

atuam diminuindo a quantidade e o volume dos resíduos destinados para 

depósitos a céu aberto e aterros sanitários. Outra solução é a realização de 

programas de mobilização e educação para a prática da cidadania, que podem 

trazer a compreensão dos benefícios. As soluções para a problemática de 

resíduos sólidos possuem caráter de curto, médio e longo prazo. Como estão 

descritas a seguir: 

 

5.4.1 Definição de Intervenções 

 

CURTO PRAZO: 

As soluções em curto prazo são inicialmente referentes a ações de 

recuperação do aterro, que incluem uma série de medidas a serem 

implantadas em caráter imediato, mitigando os problemas que afetam a área 

atualmente. Além da incineração de resíduos de serviço de saúde. São elas: 

 

5.4.1.1 Recuperação do aterro controlado – RAD 

A recuperação da área degradada ocorrerá através dos serviços de 

Terraplanagem e recobrimento com aterro comum sobre todo o acúmulo de 

resíduos para promoção do controle e tratamento de chorume, além da 

drenagem de gases e realização da atividade de controle de incêndios, através 

de hidrantes e canalização do metano. O projeto de recuperação visa ainda a 

plantação de árvores (eucalipto) para barreira eólica, evitando que os gases 

liberados pelo lixo se espalhem pela vizinhança causando incômodos. Esses 

fatores atuam como medidas de contingências para solução dos problemas 

vivenciados atualmente no aterro. As fotos apresentadas a seguir, mostram o 

início do recobrimento de células no aterro realizado recentemente. 
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Figura 151 – Recobrimento de células no 

aterro. Fonte: SEMMA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.1 Ações para recuperação do aterro 

 Reapresentação do plano de monitoramento das águas subterrâneas e 

superficiais em conformidade com os parâmetros estabelecidos na 

Resolução CONAMA n°357 / 2005, incluindo pontos de amostragem à 

jusante e montante do ponto de lançamento do efluente tratado, bem 

como os procedimentos de coleta e outras atividades. 

 Apresentação do Background do corpo hídrico para recebimento dos 

efluentes após tratamento. 

 Apresentação do plano de monitoramento dos efluentes (chorume), 

adequando os padrões de lançamento com as diretrizes da Resolução 

citada anteriormente. 

 Realização de um estudo ambiental (solo, subsolo e corpos hídricos 

superficiais e subterrâneos). 

 Implementação do plano de monitoramento de águas superficiais e 

subterrâneas e de efluentes, a fim de realizar a verificação da ocorrência 

de possíveis contaminações. 

 Apresentação do projeto de tratamento complementar (polimento) para 

efluentes tratados na lagoa de estabilização. 

 Realização da manutenção e limpeza da área interna do aterro. 

Figura 152 – Recobrimento de células no 

aterro. Fonte: SEMMA 
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 Execução e operação adequada do aterro, com espalhamento, 

compactação e cobertura diária do material (lixo). 

 Implementação de ações de umedecimento das vias internas não 

pavimentadas do aterro visando evitar a emissão de poeira, nos 

períodos de estiagem. 

 Apresentação do relatório de informações ambientais contendo as 

medidas de controle adotadas para mitigação dos impactos causados 

pela operação do empreendimento. 

 Realização de um relatório de monitoramento das águas superficiais e 

subterrâneas. 

 Realização do plano de monitoramento dos efluentes (chorume). 

5.4.1.2 Incineração dos resíduos de serviços de saúde: 

Uma solução para o melhoramento dos serviços de limpeza e manejo 

de resíduos sólidos é basicamente o cumprimento das exigências do Código 

Ambiental Municipal de Lei N° 765/2011 e da Política Municipal de Resíduos 

Sólidos, na aplicação de seus princípios , objetivos  e instrumentos , bem como 

as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos 

sólidos, incluindo os perigosos enfatizando a responsabilidade dos geradores e 

do Poder Público assim como os instrumentos econômicos aplicáveis, 

estimulando  a destinação final correta dos resíduos dos serviços de saúde . 

Nesse caso, a Secretaria Municipal de Saúde, se compromete a partir da 

viabilização de um empresa certificada que aplique a devida destinação aos 

serviços identificados. De modo que esse solução esteja caracterizada como 

de cunho imediato, com efetivas providências e planejamento de forma eficaz 

para destinação desse tipo de resíduo dentro dos padrões estabelecidos, e 

atendendo as necessidades específicas da região.  

De acordo com a Resolução CONAMA n° 358/2005 e RDC ANVISA n° 

306/2004, algumas classes de resíduos de serviço de saúde – RSS necessitam 

de tratamento prévio antes de sua disposição final, com a finalidade de alterar 

as características físicas, físico- químicas, químicas ou biológicas desses 

resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação, de acidentes 

ocupacionais ou de danos ao meio ambiente. 
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Para Paveloski, Renofio e Battistelle (2006), o processo de incineração 

associado a segregação correta na fonte, é uma das alternativas para o 

tratamento da parcela dos RSS que apresentam riscos biológicos, tendo uma 

redução do volume, da massa e da periculosidade do resíduo, restando 

pequenas quantidades de cinzas que, por sua vez, utiliza pequenos espaços 

nos aterros sanitários. 

A incineração consiste em um processo de oxidação térmica, com 

temperaturas do processo variando de 800 a 1300 °C. Nessas temperaturas e 

com excesso de oxigênio, por se tratar de uma atmosfera fortemente oxidante, 

ocorre a destruição térmica dos resíduos orgânicos, com a consequente 

redução do volume e de toxidade dos resíduos orgânicos, com a consequente 

redução de volume e de toxidade do material incinerado (MOL, 2011). 

Os incineradores reduzem o volume dos resíduos de 95 a 98 % do 

volume original, dependendo da composição e do grau de recuperação de 

materiais, como os metais, Isto ratifica que a incineração de resíduos não 

substitui por completo a utilização de aterros, e sim reduz significativamente o 

volume a ser disposto nos aterros, aumentando em muito a vida útil dos 

mesmos (SANTOS, 2011). 

Os gases da combustão secundária são rapidamente resfriados para 

evitar a recomposição das extensas cadeias orgânicas tóxicas e, em seguida, 

tratados em lavadores, ciclones ou precipitadores eletrostáticos, antes de 

serem lançados na atmosfera através de uma chaminé. 

O tratamento térmico é uma excelente alternativa para o tratamento de 

resíduos de serviço de saúde e resíduos industriais perigosos da cidade de 

Paragominas, que atualmente somam aproximadamente 4 toneladas por dia. 

De acordo com o Manual de Gerenciamento Integrado dos resíduos 

sólidos da secretaria especial de desenvolvimento urbano do Governo federal a 

produção per capta de resíduos sólidos urbanos para uma cidade de 30 a 500 

mil habitantes fica na ordem de 0,5 a 0,8 kg/hab./dia, sendo assim podemos 

afirmar que a cidade de Paragominas, a partir da visão máxima, gera 80 

toneladas de lixo por dia. 

O incinerador deverá contar com dispositivos como: dispositivo de 

recebimento de lixo, de extração, de queima e de filtragem. 
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Figura 153 – Modelo de Incinerador a ser implantado. 

Fonte: SEMMA 

A energia gerada na queima pode dispensar o uso do combustível 

auxiliar durante operação manual.  A pureza dos gases de combustão 

dependerá da homogeneidade do resíduo alimentado. 

Unidades componentes da usina de Incineração: 

 Recepção; 

 Armazenamento; 

 Alimentação; 

 Tratamento das emissões de gases e partículas; 

 Tratamento de efluentes líquidos; 

 Tratamento de cinzas e escórias; 

 Estanqueidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além do incinerador, uma outra alternativa do projeto é a utilização de 

uma câmara fria para a conservação de resíduos em processo avançado de 

decomposição. 
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Figura 154 – Câmara fria 

Fonte: SEMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O incinerador apresenta uma série de vantagens na sua utilização, a exemplo: 

 Não geração de passivo ambiental. 

 Destruição de qualquer material que contém carbono orgânico, incluindo 

os patogênicos. 

 Permite um programa de monitoramento online. 

 Permite o tratamento de resíduos de saúde e farmacêuticos. 

 Permite o tratamento de resíduos anatomopatológicos. 

 Esse mecanismo possibilita a descaracterização dos resíduos de 

serviços de saúde de modo completo e seguro. 

Outro mecanismo de grande importância a ser implantado no projeto é 

o lavador de gases, que atua como dispositivo de tratamento para gases 

provenientes da incineração. De forma a impedir a emissão de furanos e 

dioxinas para o meio ambiente. 

A estação de tratamento de efluentes também será utilizada para o 

tratamento do chorume proveniente dos caminhões de coleta de resíduos, para 

aquele liberado pelo equipamento de embalsamento utilizado, assim como o 

liberado pela área de recuperação, além do tratamento do efluente do lavador 

de fases. 
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Figura 155 – Modelo de veículo adequado para 

o transporte dos RSS. Fonte: SEMMA 

Figura156 – Bombona com fechamento 

hermético. Fonte: SEMMA 

5.4.1.2.1 Transporte de resíduos perigosos 

O transporte dos resíduos perigosos serão realizados com veículos 

adequados, e a coleta ocorrerá através de bombonas com fechamento 

hermético, apresentando total segurança contra sinistros, com etiquetas de 

controle de origem, caracterizados como soluções que visem a integridade total 

dos resíduos através do tratamento e destino final adequado dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉDIO PRAZO: 

As possíveis soluções citadas para resolução da problemática que 

envolve o setor de resíduos sólidos no município de Paragominas em um 

período de médio e longo prazo envolve uma série de projetos e ações que 

objetivam melhorar a gestão dos resíduos sólidos no município de 

Paragominas, aplicando técnicas de coleta, tratamento e disposição final 

adequadas de forma viável financeiramente, ambientalmente corretas e em 

concordância com as legislações ambientais vigentes a exemplo da Lei nº 

10.257/2001 – ESTATUTO DAS CIDADES; da lei Federal Nº 11.445/2007 – 

POLÍTICA NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO; e da Lei 12.305/2010 - 

POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

Priorizando com isso, o cumprimento dos seguintes aspectos: 

 Implantação de um sistema ambientalmente correto de tratamento de 

resíduos. 

 Disponibilização de destinação final adequada aos resíduos. 
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 Implantação da legislação ambiental evitando termo de ajuste de 

conduta. 

 Desenvolvimento de ações de educação ambiental contínua. 

Os projetos a serem desenvolvidos terão suas aplicações dentro das 

possibilidades de adequação da estrutura do município, dependendo da 

atuação mútua da Secretaria Municipal de Urbanismo e as empresas 

contratadas para execução dos projetos. 

 

5.4.1.3 Educação Ambiental e Sanitária 

O desenvolvimento de um projeto de Educação Ambiental e Sanitária 

incentiva a educação não formal nas escolas municipais, estaduais e 

particulares de Paragominas, objetivando a mudança na atitude da população, 

promovendo uma maior conscientização e a inserção da cultura de 

preservação do meio ambiente a médio e longo prazo. 

De acordo com a lei 9795 de 1999 entende-se por educação ambiental 

os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimento, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade. Também afirma que a educação 

ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, 

devendo estar presente, de forma articulada, e todos os níveis e modalidades 

do processo educativo, em caráter formal e informal. 

O sistema de segregação de resíduos sólidos será efetivamente 

implantado em Paragominas através de um projeto de Educação Ambiental e 

Sanitária, intenso e contínuo, visando a separação dos resíduos segundo a sua 

classificação para que o tratamento se torne eficaz, transformando a cidade em 

um modelo de gerenciamento de resíduos sólidos. 

Entendem-se por Educação Ambiental não –formal as ações e práticas 

educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões 

ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio 

ambiente. 
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Sendo explicitado na Política Nacional de Educação Ambiental que as 

empresas, devem promover programas destinados à capacitação dos 

trabalhadores, visando a melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de 

trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio 

ambiente. 

São princípios básicos do Projeto de Educação Ambiental e Sanitária: 

 O holístico, democrático e participativo. 

 A concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 

interdependência entre o meio natural, o sócio econômico e o cultural, 

sob o enfoque da sustentabilidade. 

 O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da 

inter, multi e transdisciplinalidade; 

 A vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais. 

 A garantia da continuidade e permanência do processo educativo. 

 A abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, 

nacionais e globais. 

 O reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e 

cultural. 

São objetivos fundamentais do Projeto de educação Ambiental e Sanitária. 

 O desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio 

ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo 

aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, 

econômicos, científicos, culturais e éticos. 

 A garantia de democratização das informações ambientais. 

 O estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a 

problemática ambiental e social. 

 O incentivo à participação individual e coletiva, permanente e 

responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, 

estendendo –se a defesa da qualidade ambiental como um valor 

inseparável do exercício da cidadania. 
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 O estímulo à cooperação entre as diversas regiões do país, em 

níveis micro e macro regionais, com vistas à construção de uma 

sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da 

liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, 

responsabilidade e sustentabilidade. 

 O fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a 

tecnologia. 

 O fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e 

solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. 

 

5.4.1.3.1 Disseminação de Informações ambientais e sanitárias 

Essa disseminação ocorrerá através da divulgação de informações 

ambientais por diversos meios de comunicação, além da educação ambiental 

com foco nas industriais, empresas e visitas realizadas aos centros 

comunitários a fim de promover uma maior interação entre as comunidades em 

questão. 

Consiste na difusão, por intermédio dos meios de comunicação de 

massa, em espaços nobres, visitas nos estabelecimentos comerciais, 

programas e campanhas educativas, fóruns envolvendo a sociedade, os 

empresários em geral acerca de informações de temas relacionados aos 

resíduos sólidos urbanos. 

Metodologia: 

 Palestras informativas; 

 Fóruns para discussão da problemática dos resíduos sólidos na cidade; 

 Comerciais televisivos nas emissoras locais; 

 Palestras informativas nas rádios locais; 

 Visitas nas empresas para a aplicação de questionários 

 

5.4.1.4Coleta Seletiva 

A iniciativa de coleta seletiva em Paragominas deverá sofrer um 

fortalecimento através do incentivo a separação dos resíduos nas próprias 
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residências, com a distribuição de coletores seletivos, com a determinação de 

datas para início da coleta seletiva. 

 

5.4.1.4 Sistema de segregação de resíduos 

O sistema de segregação de resíduos consiste num conjunto de ações 

integradas entre si que vão instituir a separação correta e eficaz dos resíduos 

sólidos urbanos em Paragominas para que efetivamente a coleta seletiva 

possa ser realizada facilitando o tratamento dos resíduos, favorecendo a 

reciclagem e a reutilização de uma grande quantidade de materiais diminuindo 

impactos, e transformando a cidade em um município sustentável. 

O sistema de segregação de resíduos é composto por vários 

subprojetos, os quais são: Projeto de Educação Ambiental e Sanitária, Projeto 

de disseminação de informações ambientais e sanitárias, implantação de posto 

de entrega voluntária de resíduos recicláveis, Implantação de coleta seletiva, 

Inclusão Social da Associação de catadores de resíduos existente para a 

comercialização dos recicláveis e implantação de sistema de logística reversa. 

Contudo, essa solução se apresenta de forma eficaz para promover a 

destinação correta de 25,6 toneladas de resíduos recicláveis geradas em 

Paragominas atualmente. 

 

5.4.1.5 Implantação de postos de entrega voluntária 

Os postos de entrega voluntária ou PEVs são uma alternativa para a 

realização do recolhimento de materiais urbanos recicláveis. O objetivo é 

diminuir a quantidade de lixo descartado em locais públicos, terrenos baldios e 

córregos. Evitando assim a proliferação de doenças, enchentes e de animais 

que são atraídos pelo acúmulo de lixo. 

Os PEVs são grandes caixas verdes em forma de contêineres 

fechados com capacidade para 2.500 litros cada e serão instalados em locais 

com grande fluxo e de fácil acesso ao público, permitindo também manobras 

de caminhões que farão seu manuseio. Todos os contêineres serão 

adesivados com informações do que pode e do que não pode ser armazenado 

em sues interiores. 
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Todo o material reciclável depositado nos PEVs serão coletados pelas 

empresas que fazem a limpeza pública da cidade e encaminhados para as 

centrais de triagem municipais, onde a cooperativa de catadores conveniada à 

prefeitura, promoverá a separação e revenda do material, gerando renda aos 

cooperadores.  

A coleta seletiva é feita de forma unificada, ou seja, todo o material 

reciclável será transportado junto e somente será separado em papel, plástico, 

vidro e metal quando chega no destino final. Portanto o lixo reciclável pode ser 

alojado no mesmo recipiente, separado dos orgânicos e não recicláveis. 

Os pontos de entrega voluntária serão instalados nos seguintes bairros: 

 Centro; 

 Jardim Atlântico; 

 Nagibão; 

 Morada do sol; 

 Promissão II; 

 JK 

5.4.1.6 Coleta seletiva porta a porta 

A coleta seletiva ou recolha tem como objetivo a separação dos 

resíduos urbanos pelas suas propriedades e pelo destino que lhes pode ser 

dados, com o intuito de tornar mais fácil e eficiente a sua recuperação. Assim 

pretende-se resolver os problemas de acumulação de lixo na zona urbana da 

cidade, e reintegrar os mesmos no ciclo industrial, o que traz vantagens 

ambientais e econômicas. 

O sistema porta a porta é o sistema maus utilizado nos atuais 

programas de coleta seletiva e consiste na separação dos materiais recicláveis 

feita pela população, para posterior coleta feita por veículos específicos. 

Segundo Grimberg e Blaugh (1998), os principais aspectos positivos da 

coleta seletiva porta a porta são: facilitar a separação dos materiais nas fontes 

geradoras e sua disposição na calçada; permitir mensurar a participação da 

população no programa pela facilidade de se identificar os domicílios e 

estabelecimentos participantes; agilizar a descarga nas unidades de triagem. 
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A separação bem realizada na fonte geradora dos diferentes materiais 

recicláveis presentes no lixo promove vários ganhos que se traduzem em 

redução de custos nas etapas posteriores. Estes custos são dos processos de 

triagem, lavagem, secagem, transporte, entre outros (VILHENA,1999). 

Serão treinados funcionários habilitados para divulgar a coleta seletiva 

para a população de forma clara e objetiva, para isso serão distribuídos 

adesivos customizados com informações sobre a seleção de resíduos. Será 

determinado em parceria com a prefeitura, um dia semanal para a coleta 

seletiva. 

 

5.4.1.7 Inclusão Social – Associação de catadores 

Os resíduos recicláveis são correspondentes a 31,9 % dos resíduos 

sólidos urbanos gerados numa cidade. Isso é o equivalente a 25,6 toneladas 

por mês em Paragominas. 

As cooperativas de catadores de lixo reciclável tem se mostrado 

excelente alternativa para o problema do volume excessivo de lixo gerado pelo 

consumismo da sociedade moderna. Estas cooperativas são organizadas para 

o desenvolvimento do trabalho de despoluição das cidades mediante a coleta 

seletiva de materiais recicláveis como alumínio, papelão, plástico e vidro. 

Essas cooperativas têm também importante função econômica e 

ambiental. Além disso, geram trabalho e renda com a venda de materiais 

recicláveis, por permitirem um reaproveitamento dos recursos naturais. 

A proposta oferecerá total apoio ao fortalecimento da cooperativa de 

catadores de lixo existente. Propiciará o recolhimento do material diretamente 

nas fábricas assim como apoiará sua estruturação do trabalho através de 

treinamento e capacitação dos catadores, disponibilizando equipamentos de 

proteção individual e reestruturando o centro de triagem de recicláveis, atuando 

na orientação quanto à separação do lixo e quanto à preservação da saúde, 

entre outras possibilidades. De modo a dar mais importância a função social 

associada ao trabalho dos catadores. 
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5.4.1.8 Centro de triagem de recicláveis: 

A triagem é a separação manual dos diversos componentes do lixo que 

são divididos em grupos, de acordo com a sua natureza: matéria orgânica, 

materiais recicláveis, rejeitos e resíduos sólidos específicos. 

A triagem do lixo só é possível quando a coleta é feita com caminhões 

de carroceria livre, nunca em caminhão compactador. Portanto o centro de 

triagem de Paragominas será dimensionado para atender 10 toneladas por dia, 

pois a maior parte dos resíduos sólidos urbanos é coletada em caminhões 

compactadores. 

A meta do projeto é que em 10 anos o centro de triagem tenha suporte 

e ampliação suficiente para receber todos os resíduos recicláveis da cidade, os 

quais atualmente estão na ordem de 25,6 toneladas estimativamente. Este 

objetivo está relacionado ao processo de educação ambiental que será 

implantado visando a separação na fonte. 

Como o lixo é coletado bruto, o processo de triagem é complexo e 

demorado. Após a retirada, na área de recepção dos resíduos maiores, como 

sucatas de eletrodomésticos m utensílios plásticos, metais e papelões, os 

menores deverão ser encaminhados à mesa de triagem. 

Posteriormente será implantado o sistema de coleta seletiva, que 

diferencia o lixo seco do lixo úmido, tornando o processo de triagem mais 

simples, pois consiste em separar no lixo seco os resíduos recicláveis e inertes 

de natureza diferente – para posterior comercialização – e extrair do lixo úmido 

a matéria orgânica destinada a compostagem. 

Sugere-se a seguinte separação: 

 Matéria orgânica: compostáveis (restos de comida, frutas, hortaliças, 

folhas, etc.) 

 Recicláveis: papel, papelão, PET, sacolas plásticas, metais, alumínio e 

vidro, etc. 

 Rejeitos: papel higiênico, fraldas, absorventes, etc. 

 Resíduos específicos: pilhas, baterias, industrias, pneus, embalagens 

vazias de agrotóxicos e ainda lâmpadas fluorescentes, etc. Esses 
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materiais serão recebidos na usina e encaminhados para a 

descontaminação em empresa especializada. 

5.4.1.8.1 Tipos de triagem e equipamentos: 

A triagem utilizada no galpão será com esteiras, que carregam os 

resíduos e impõe ritmo ao trabalho. 

O galpão terá uma área de 300 m² edificados e precisará de uma 

prensa enfardadeira vertical com capacidade para 20 t, uma balança mecânica 

com capacidade para 1.000 kg e um carrinho plataforma com dois eixos. 

O projeto necessita de duas esteiras de 15 m de comprimento cada, 

sendo que a distância entre seus eixos centrais é de 5,72 m . O modelo é 

construído em desnível, para facilitar a passagem dos resíduos do caminhão 

para a próxima etapa de armazenamento dos resíduos. 

Também serão construídos 10 boxes de 12 m², sendo 9 para 

armazenamento de materiais recicláveis e um para a área de prensa.  

 

5.4.1.8 Sistema de Logística Reversa 

A política Nacional de resíduos Sólidos – PNRS define Logística 

Reversa como instrumento a ser instituído para viabilizar a coleta e a 

devolução de determinados resíduos sólidos ao setor produtivo / empresarial 

responsável. 

O processo de logística reversa gera materiais reaproveitados que 

retornam ao processo tradicional de suprimento, produção e distribuição. Essa 

parte do projeta visa promover ações como: colear, separar, embalar e expedir 

itens usados, danificados ou obsoletos dos pontos de consumo até os locais de 

reprocessamento, revenda ou de descarte, implantando assim um sistema de 

Logística Reversa em Paragominas. 

Todas as iniciativas citadas anteriormente visam realizar o 

melhoramento no sistema de manejo dos resíduos sólidos e serão possíveis 

com a participação da sociedade em geral através da conscientização 

ambiental e do desenvolvimento de uma parceria com a cooperativa de 

catadores, que funcionam como um importante mecanismo no contexto da 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                               PARAGOMINAS-PA 

Diagnóstico e Prognóstico 

296 

 

gestão dos resíduos. Essa parceria reflete a inclusão social objetivada no 

projeto, com as seguintes iniciativas. 

 Manutenção e fortalecimento da cooperativa de moradores. 

 Treinamento e qualificação dos profissionais que atuam nessa área. 

 Disponibilizar salubridade e segurança para realização das demandas. 

5.4.1.9 Encapsulamento 

A técnica de encapsulamento prevista caracteriza-se como uma 

solução emergencial de armazenamento de resíduos urbanos, provocando 

uma compostagem anaeróbica, evitando, desse modo, o contato direto dos 

resíduos com o solo. Essa técnica suspende imediatamente a percolação do 

chorume no solo e posteriormente no lençol freático. 

O processo de encapsulamento consiste em mobilizar os resíduos 

sólidos urbanos através do envolvimento / revestimento com matéria de baixa 

impermeabilidade, sendo uma medida de suspensão imediata do contato do 

lixo com o solo. 

Essa alternativa é aplicável para Paragominas devido à ausência de 

coleta seletiva que inviabiliza a compostagem e a reciclagem efetiva. Neste 

caso sugere-se a coleta de resíduos recicláveis utilizando caminhão aberto e 

sua condução até a estação de triagem. 

Essa tecnologia propiciará vários benefícios como controle de aves, 

controle de odores, possibilitando a recuperação do atual Aterro Controlado da 

cidade. 

A tecnologia de Encapsulamento constitui uma alternativa de 

tratamento para resíduos contendo variados poluentes. O termo 

Encapsulamento de resíduos tem sido utilizado no Brasil e também em outros 

países, pra definir uma tecnologia de tratamento de resíduos que utiliza 

processos de estabilização de contaminantes. 

Embolsamento: O equipamento permite descarregar o lixo compactado de 

maneira isolada do meio ambiente, sendo utilizada uma bolsa de material que 

possui resistência mecânica apropriada, flexibilidade para o transporte e 

manuseio do mesmo e impermeabilidade suficiente que garanta a 

estanqueidade do lixo e os líquidos provenientes do mesmo. 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                               PARAGOMINAS-PA 

Diagnóstico e Prognóstico 

297 

 

 Sistema de descarga 

O equipamento permite a descarga de lixo compactado e embolsado, 

por acionamento hidráulico, mantendo assim o lixo totalmente isolado do meio 

ambiente, deixando o mesmo disponível para o deslocando até o destino final 

sem a necessidade de equipamento especial. 

Sistema de coleta de chorume: O equipamento possui um alojamento 

especifico para o chorume proveniente da compactação do lixo, para que não 

permita que ditos líquidos tenham contato com o meio ambiente. O mesmo tem 

capacidade de 450 litros. Possui sistema de drenagem e tampa de inspeção 

para limpeza do mesmo. 

Os resíduos são recepcionados e compactados na área do aterro 

controlado. Com a compactação, o chorume (um dos grandes vilões dos 

aterros) é separado da massa orgânica, armazenado em tanque especial no 

compactador, e destinado a uma estação de tratamento de efluentes. 

Os resíduos sólidos resultantes, compactados, são embolsados e 

então levados ao local de disposição, onde em razão do embolsamento, não 

geram odores, não percolam chorume no solo, não atraem aves, roedores, 

moscas, etc. Não é necessária a cobertura com terra, diariamente, como no 

caso do aterro sanitário. 

Serão recuperados os resíduos orgânicos, a partir de 2anos, já 

totalmente decompostos, na forma de adubo orgânico para massa de 

reposição, seja para uso em praças e jardins públicos, seja para a venda á 

floricultores, etc. 

 

 Alternativa considerando a coleta dos resíduos orgânicos misturados 

aos resíduos recicláveis. 

Vantagens: 

 Nesse caso também é feita a compactação, e a retirada a destinação do 

chorume. 

 Também em razão do embolsamento, não geram odores, não percolam 

chorume no solo, não atraem aves, roedores, moscas, etc. 
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Figura 157 – Impermeabilização do solo 

com geomembrana. Fonte:SEMMA 
Figura 158 – Colocação de bolsas sobre 

a geomembrana. Fonte: SEMMA 

Figura 159 – Coleta de chorume. 

Fonte: SEMMA 

Figura 160 – Disposição Final das 

bolsas. Fonte: SEMMA 

 Não é necessária a cobertura com terra, diariamente, como no caso do 

aterro sanitário. 

 Possibilidade de recuperar os resíduos recicláveis de valor econômico, 

em dois ou três anos, separando-os dos resíduos orgânicos, já 

totalmente decompostos. 

 As bolsas serão abertas após 2 a 3 anos de depositadas, podem ser 

gradativamente retiradas, pois o seu conteúdo já está em condições de 

ser aproveitado na forma de adubo orgânico. As novas bolsas geradas 

irão ocupar o espaço liberado, tornando desnecessária a busca de uma 

nova área. 
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5.4.1.11 Estação de transbordo 

Corresponde a uma área devidamente licenciada para armazenamento 

temporário de resíduos volumosos, resíduos especiais e de logística reversa. 

A estação de Transbordo é o local onde os caminhões da coleta de lixo 

especial descarregarão os resíduos de Paragominas, os quais não puderam 

ser reciclados, incinerados, porém poderão posteriormente ser encaminhados 

para treinamento específico em outra região. 

Apenas as empresas devidamente licenciadas pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de Paragominas poderão transportar resíduos 

para a Estação de Transbordo. A contratação desse serviço deve ser realizada 

diretamente com os transportadores. 

Vantagens do Emprego de Estações de Transbordo: 

 Recepção de qualquer tipo de resíduos sólidos; 

 Armazenamento temporário de qualquer tipo de resíduos sólidos; 

 Redução do tempo ocioso do serviço mais cedo (o lixo permanece um 

tempo mais curto na via pública); 

 Possibilidade de maior flexibilidade na programação de coleta; 

 

5.4.1.12 Projetos de Cultura e Lazer 

Criação do ´´ Museu do lixo‟‟, mostrando a evolução do município de 

Paragominas na gestão e tratamento de seus resíduos sólidos. Atuando 

conjuntamente com a criação de uma área de recreação em cima da área 

recuperada. O projeto em sua fase educativa engloba ainda a criação de um 

local de palestras para a população, funcionários e visitantes. Esse espaço 

funcionará como um local para treinamento de equipes e promoção de 

atividades de cultura e lazer aliada a educação ambiental em Paragominas. 

 

5.4.1.13 Projeto 10: Aterro Sanitário Classe II B 

O aterro projetado na segunda fase para execução em Paragominas é 

caracterizado como de classe II B, avaliando que todos os tratamentos 

anteriores descaracterizaram os resíduos sólidos coletados, descartando a 

necessidade de construção de um aterro com maior valor de custo financeiro. 

Esse aterro irá funcionar diretamente nas características inertes dos rejeitos, 
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além disso, possuirá um sistema de drenagem de águas pluviais e um 

programa de monitoramento ambiental e acompanhamento geotécnico. 

Posteriormente aos processos citados, se objetiva realizar a abertura 

das bolsas que contenham os resíduos, após um período de 2 anos de 

armazenamento. Com a abertura, o material interno poderá se transformar em: 

 Adubo para reposição de massas. 

 Rejeitos  

 Resíduos recicláveis; 

Apresentamos a implantação de um Aterro sanitário, totalmente dentro 

dos padrões estabelecidos em normas técnicas, para a destinação final dos 

rejeitos gerados em Paragominas, os quais não poderão ser aproveitados, 

reciclados ou incinerados.  

Esse projeto constitui a etapa final do gerenciamento dos resíduos 

sólidos urbanos de Paragominas. 

Destinam-se os resíduos considerados inertes como cinzas de 

incineradores. 

O aterro será dotado de uma estrutura capaz de minimizar os riscos de 

contaminação do lençol freático, impermeabilizando com geomembrana PEAD, 

protegendo o solo e lençóis de águas subterrâneas.  

Deve-se estar em conformidade com a NBR-8418 e NBR-10157 que 

define as exigências quanto aos critérios de projeto. 

Aterro Classe II B: Destinam-se resíduos inertes. Devido à 

característica inerte dos resíduos dispostos, o Aterro Classe II B dispensa a 

impermeabilização do solo. Esse aterro possui sistema de drenagem de águas 

pluviais e um programa de monitoramento ambiental que contempla o 

acompanhamento geotécnico movimentação, recalque e deformação) do 

maciço de resíduos. 

O aterro sanitário possuirá as seguintes características: 

 Acesso restrito; 

 Controle da composição dos resíduos; 

 Controle de lançamento e deposição; 

 Sistema de Impermeabilização de base; 
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 Cobertura diária e final; 

 Drenagem de percolados; 

 Drenagem e queima de gases; 

 Tratamento de percolados 

 

LONGO PRAZO: 

A solução em longo prazo, apresentada nesse prognóstico se refere a 

implantação de uma usina de incineração. Essa etapa objetiva: 

 Montagem de uma usina de incineração para o tratamento térmico de 

todo o resíduo sólido urbano. 

 Geração de energia a partir do gerenciamento do metano. 

5.4.1.14 Estação de Tratamento de Resíduos 

Tendo em vista que o município de Paragominas não possui um 

tratamento adequado para os resíduos sólidos urbanos, faz-se necessário que 

se tome iniciativas para a solução dessa problemática, principalmente por que 

o prazo máximo para a eliminação de lixões bem como o desenvolvimento de 

técnicas de tratamento ambientalmente corretas finaliza no ano de 2014, de 

acordo com a lei 12.305 de 2010, tornando a implantação do gerenciamento 

adequado dos resíduos urbanos do município como sendo de caráter 

emergencial. 

Neste contexto, apresenta-se a Estação de Tratamento de Destino 

Final Socioambiental de resíduos sólidos urbanos – ETARASU – que permite o 

equacionamento das dimensões econômica, ambiental e social relacionadas ao 

destino final de resíduos sólidos urbanos, proporcionando sua sustentabilidade 

atual e futura. 

O projeto consiste na instalação de uma Estação de Tratamento de 

Resíduos com um processo inovador que impede a percolação de chorume ou 

a entrada de água de chuva no interior da massa de resíduos durante o 

processo de estabilização da matéria orgânica permitindo assim a obtenção de 

um composto, ao final do processo, que possa ser utilizado na manutenção de 

áreas verdes ou até mesmo na recomposição de áreas degradadas. 
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Será montada em local específico e adquirido pela prefeitura durante 

levantamento técnico realizado na cidade. A Usina de Tratamento e 

Beneficiamento de Resíduos Sólidos com o objetivo de facilitar o Tratamento e 

Beneficiamento de todos os aspectos de resíduos sólidos, proporcionando 

maior eficiência durante a seleção para reciclagem do lixo, este sistema 

possibilita o encapsulamento dos metais, estabilização dos componentes 

orgânicos e a reciclagem dos inorgânicos. 

A área necessária para a implantação do sistema consiste em terreno 

plano com 25.000 m² Licença Ambiental para a implantação da usina de 

Tratamento de RSS. 

Os Equipamentos oferecidos foram projetados com tecnologia moderna 

dotados de sistemas de alta eficiência com monitoramento remoto, instalado 

em galpões industriais adequados e preparados a atender as necessidades 

dos trabalhos a serem desenvolvidos com características industriais abrigando 

toda a infraestrutura para o tratamento e beneficiamento do RSU , incluídos 

além da reciclagem , laboratório de controle de qualidade , cozinha industrial , 

vestiários masculinos e femininos, banheiros, escritório administrativo, sala de 

primeiros socorros , deposito de materiais e almoxarifado , local para expedição 

do material fabricado, limpeza  de PETs bem como o deposito e 

armazenamento dos produtos obtidos. 

O sistema de processamento utilizará componentes naturais 

preparados de modo a possibilitar em poucas horas a transformação do lixo em 

matéria estabilizada, isenta de poluição e sujeira, livre de contaminação 

química e patogênica. 

 

5.4.1.14.1 Galpão industrial 

Para operação desse galpão é necessário a construção de estruturas 

metálicas, bases e armações, paredes em alvenaria, iluminação interna com 

tecnologia LED, temperatura de cor branca frio, que elimina a incidência de 

insetos e sonolência durante o período do trabalho. 

Piso conforme cálculo estrutural constante no projeto executivo do 

Galpão. Água potável capaz de manter o sistema em funcionamento conforme 

projeto e descrição do fabricante. Parte da água utilizada neste projeto deverá 
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ser através de captação de águas pluviais e reuso armazenadas via caixa 

d‟água especifica com destinação a lavagem de máquinas e equipamentos 

bem como a higienização do ambiente local. Totalmente independente da 

Caixa d‟água potável destinada ao consumo humano local. 

 

5.4.1.15 Processos de estabilização, beneficiamento e solidificação. 

 

5.4.1.15.1 Resíduo sólido urbano (RSU) 

O processo de estabilização dos resíduos sólidos urbanos das classes 

toxicológicas I e II é realizado através do processamento químico e mecânico 

alterando as características do lixo orgânico, chegando a níveis de tratamento 

e estabilização e tornar-se o mesmo livre de contaminações, facilitando a 

utilização deste na fabricação de outros materiais ou utilizar como corretor do 

solo, dependendo do projeto ao qual for especificado pela prefeitura municipal. 

Desta forma pode-se afirmar que este processo em relação aos demais 

possui uma grande vantagem: Elimina para sempre o passivo ambiental que 

pesava sobre o gerador do resíduo. 

A estabilização é uma operação que limita a solubilidade, a mobilidade 

dos poluentes, a capacidade de evolução e elimina a toxidade do resíduo. 

Os mecanismos que asseguram a estabilização são múltiplos e vão da 

simples captura de água livre a reações químicas entre o resíduo e a matriz, 

passando pela captura puramente física. 

Baseado neste princípio, esta etapa do processo garante que as 

moléculas potencialmente solúveis e evolutivas do resíduo se tornem mais 

estáveis e imóveis, portanto, menos agressivas ao meio ambiente que as 

originais. A etapa seguinte do tratamento consiste na solidificação do material 

estabilizado. 

 

5.4.1.15.2 Resíduo sólido dos serviços de saúde (RSS) 

A Usina de Tratamento de resíduos dos serviços de saúde tem a 

finalidade de dar tratamento adequado e correto aos resíduos de serviço da 

saúde, conhecidos como lixo hospitalar. 
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A importância desse tratamento é que o lixo hospitalar é 

descontaminado com tecnologia de ponta e conforme a Lei 12.305/2010. 

 

5.4.1.15.3 Resíduo Sólido da construção civil e demolição (RSCD) 

Com equipamentos de alta tecnologia, será realizado o processamento 

de inertes gerados em obras de construção civil. Trata-se de um processo de 

reciclagem em que o material, atualmente descartado em aterros municipais e 

privados, é transformado em brita, ganhando novas utilidades e passando a ter 

valor de mercado. 

O processo de reciclagem de materiais inertes é novo no Brasil. Apesar 

da crescente preocupação dos órgãos públicos a respeito do excesso de 

resíduos gerados e da saturação dos espaços disponíveis para desová-los, 

poucas alternativas concretas e economicamente viáveis foram apresentadas 

para amenizar o problema e praticamente nenhuma colocada em ação. 

Resíduo Sólido da manutenção de praças, varrição de ruas e poda de 

arvores (RSVP). 

Um dos materiais atualmente descartados para os depósitos de lixo é o 

resultante da poda e remoção das arvores localizadas nas ruas, avenidas, 

canteiros centrais e praças, varrição de ruas e calçadas e limpeza de praças e 

jardins. 

Esta atividade ocorre devido aos diversos tipos de conflitos existentes 

entre esta vegetação e os equipamentos urbanos. 

A arborização urbana bem como os elementos vegetais constituintes 

da jardinagem urbana contribui para o equilíbrio ambiental e o bem estar da 

população urbana. 

Esta vegetação necessita de reposições periódicas e, para isto, há 

necessidade da produção de mudas em quantidades suficientes para atender 

tal demanda. O ideal para esta produção é a utilização de materiais que sejam 

sustentáveis e que a sua exploração não agrida o ambiente, como por 

exemplo, a exploração do solo agrícola para produção de substratos e adubos 

naturais. 
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5.4.1.15.4  Resíduo sólido da borracha (BPM – Borracha de pneu moído) 

A recuperação primária é o nome dado ao reprocessamento de resíduo 

da borracha industrial, composto por aparas, canais de injeção ou outros 

refugos. Nesse caso, a reciclagem é feita na própria fábrica ou por terceiros. 

Os materiais são moídos e encaminhados a outros equipamentos de 

transformação e ensacamento, o material é reprocessado juntamente com 

borracha não reciclada, para obtenção do produto acabado no consumidor 

final. 

É preciso retirar partes metálicas dos pneus, com intenção de não 

danificar os equipamentos de reciclagem. Também é necessária a retirada de 

contaminantes como terra, outros resíduos orgânicos em decomposição, papel, 

etc. Assim, os principais estágios do processo de reciclagem são: estocagem, 

separação manual, moagem e transformação em um produto acabado, como o 

pó. 

Atualmente a reciclagem de borracha tende a crescer 

significativamente, seja pela abundância de matéria- prima ou pelas 

oportunidades dadas a esta atividade. 

 

5.4.1.15.5 Sistema de recuperação, lavagem e trituração de plásticos. 

Conjunto de máquinas necessárias para a transformação das garrafas 

PET/PVC em flakes limpos e secos já embalados nos big – bags 

correspondentes. 

O sistema de trituração foi projetado de modo a ser composto por uma 

esteira de talisca para alimentação de um Moinho assentado sobre uma 

plataforma elevada, um tanque de descontaminação, uma secadora de 

plásticos, uma ventoinha (ciclone), um silo metálico para alimentação dos big-

bags e uma afiadora de facas. 

A unidade lavadora composta por um tanque de descontaminação, 

uma secadora de plástico, uma ventoinha (ciclone), um silo metálico para 

alimentação dos big-bags e uma afiadora de facas, sacadora de rótulos, uma 

esteira de recicláveis para melhor classificação dos materiais, uma esteira de 

talisca para alimentação de um moinho assentado sobre uma plataforma 

elevada. 
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De modo geral, as soluções para a problemática de resíduos sólidos no 

município de Paragominas são alternativas que objetivam a melhoria na gestão 

desse serviço, visando o desenvolvimento de um sistema de saneamento 

eficaz que beneficie a população e se desenvolva de forma sustentável.
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5.5 Prognóstico de Saneamento Básico Rural 

5.5.1 Abastecimento de água 

Para o abastecimento de água nas localidades e vilas de Paragominas é 

totalmente viável a utilização de microssistemas, compostos basicamente de 

um poço de captação de água subterrânea, rede distribuidora de água para a 

comunidade e reservatório para o armazenamento. Como demonstrado no 

esquema abaixo: 

 

Figura 161: Microssistema de abastecimento de água. 

Fonte: Agência de Saneamento de Paragominas. 

 

5.5.2 Melhorias Sanitárias Domiciliares 

Melhorias sanitárias domiciliares são intervenções promovidas nos 

domicílios, com o objetivo de atender às necessidades básicas de saneamento 

das famílias, por meio de instalações hidrossanitárias mínimas, relacionadas ao 

uso da água, à higiene e ao destino adequado dos esgotos domiciliares. Essas 

melhorias caracterizam-se como ótimas alternativas de utilização em áreas 

rurais, com o objetivo de Implantar soluções individuais e coletivas de pequeno 

porte, com tecnologias apropriadas, de modo a contribuir para a redução dos 

índices de mortalidade provocados pela falta ou inadequação das condições de 

saneamento domiciliar rural, promovendo a proteção e consciência higiênica da 
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população. A solução para o afastamento dos dejetos em áreas rurais pode 

incluir uma série de alternativas de melhorias sanitárias, apresentadas a seguir: 

 Conjunto Sanitário  

É um espaço físico comumente chamado de banheiro, dotado de vaso 

sanitário, lavatório e chuveiro. O conjunto sanitário deverá ser construído 

preferencialmente na parte interna ou integrado ao domicílio para facilitar o 

acesso dos moradores. É importante que nenhum material utilizado na 

construção do conjunto sanitário possua amianto em sua composição.  

 

 

Figura 162: Conjunto sanitário 
Fonte: FUNASA 

 

 Tanque séptico + filtro biológico  

O tanque séptico (fossa séptica) é uma unidade cilíndrica ou de seção 

retangular, utilizada para o tratamento de esgotos por processos de 

sedimentação, flotação e digestão. Pode ser construída em alvenaria, 

argamassa armada (ferrocimento), ou outro sistema construtivo que garanta a 

impermeabilidade, a durabilidade e as dimensões definidas no projeto técnico.  

Em terrenos que ficam temporariamente ou sempre encharcados, 

recomenda-se a utilização de tanque séptico em material pré-fabricado, tipo 

polietileno, fibra de vidro, entre outros. A utilização do tratamento 

complementar visa garantir melhor qualidade ao efluente que será disposto em 
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solo. Deste modo, a combinação do tanque séptico e filtro biológico (sistema 

fossa/filtro) se apresentam como a tecnologia mais indicada para o tratamento 

sanitário domiciliar.  

A manutenção do tanque séptico consiste na limpeza ou remoção 

periódica do lodo e escuma, cuja operação deve ser feita por profissionais 

especializados que disponham de equipamentos para realizar a retirada e a 

disposição do lodo em local apropriado. A frequência de limpeza deve ser 

definida no projeto técnico.  

O efluente que sai do tanque séptico deverá passar por mais um 

processo de tratamento, sendo preferencialmente um filtro biológico, a fim de 

garantir que o efluente final esteja em condições de ser disposto em solo ou 

reaproveitado na irrigação de pomares. O filtro biológico deverá dispor de 

tubulação para remoção do lodo acumulado, sendo que esta operação deverá 

ser feita por profissionais especializados, que disponham de utensílios 

adequados e realizem a disposição do lodo retirado em local apropriado.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 163: Sistema combinado tanque séptico/ filtro biológico. 

Fonte: FUNASA 
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 Sumidouro 

Poço escavado no solo, destinado à disposição final do efluente tratado em 

tanque séptico/filtro biológico, devendo ser revestido internamente e tampado, 

contendo sempre dispositivo de ventilação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 164: Sumidouro 

Fonte: FUNASA 
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6. PLANO DE CONTINGÊNCIAS 

O Plano de contingências de Paragominas tem o objetivo de caracterizar 

as estruturas existentes no setor de saneamento do município, junto aos 

serviços disponíveis, de modo a estabelecer diretrizes e posicionamentos 

frente a existência de problemáticas físicas desse setor, além de estabelecer a 

atuação dos responsáveis em caráter preventivo e corretivo, visando promover 

a continuidade operacional dos serviços de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo de resíduos sólidos e 

drenagem das águas pluviais oferecidos à população, assim como manutenção 

do nível de segurança referente aos sistemas e operadores envolvidos. 

 

 Ação Preventiva: Desenvolvida no período de normalidade, consistindo 

na elaboração de planos e aperfeiçoamento dos sistemas, além do 

levantamento de ações necessárias para a minimização de acidentes. 

 

 Atendimento Emergencial :As ações são concentradas no período da 

ocorrência, por meio do emprego de profissionais e equipamentos 

necessários para o reparo dos danos, objetivando a volta da 

normalidade, nesta fase os trabalhos são desenvolvidos em parceria 

com órgãos municipais e estaduais, além de empresas especializadas. 

 

Levando em consideração a operação dos serviços de saneamento 

realizados pela Agência de Saneamento de Paragominas-SANEPAR nos 

setores de abastecimento de água e esgotamento sanitário e o dever das 

Secretarias de Urbanismo e Infraestrutura, faz-se necessário a tomada de uma 

série de ações necessárias para manutenção do bom funcionamento 

operacional dos seguintes sistemas: 
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Tabela 52 – Programas e ações de abastecimento de água. 

Programa Ações 

Controle dos 

mananciais 

 Controle das áreas de recarga de mananciais subterrâneos:  

níveis de rebaixamento, tempo diário de funcionamento. 

 Limitações aos usos do solo na bacia de captação superficial: 

registro de produtos químicos utilizados, controle de 

atividades humana e das descargas de água residuárias. 

 Fiscalização regular na bacia hidrográfica contra atividades 

poluidoras. 

Controle das 

instalações. 

 Realização de medição na captação, entrada e saída da ETA. 

 Monitoramento à distância do bombeamento da captação. 

 Monitoramento à distância dos principais pontos de controle 

da ETA e do bombeamento da elevatória de água tratada. 

 Qualidade nos mananciais e controle sanitário da bacia a 

montante. 

 Qualidade da água distribuída conforme legislação vigente. 

Controle dos 

equipamentos 

 Horas trabalhadas e consumo de energia.  

 Corrente, tensão, vibração e temperatura. 

 Controle de equipamentos reserva. 

Monitoramento do 

sistema distribuidor 

 Vazões encaminhadas aos setores. 

 Pressão e regularidade na rede. 

 Programação de limpeza e desinfecção periódica dos 

reservatórios. 

Gestão da 

manutenção. 

 Cadastro de equipamentos e instalações. 

 Programação de manutenção preventiva em equipamentos 

críticos. 

 Limpeza periódica da captação. 

 Inspeção periódica em tubulações adutoras. 

 Limpeza periódica na ETA. 

 Registro histórico das manutenções. 

Prevenção de 

acidentes nos 

sistemas 

 Plano de ações nos casos de incêndio. 

 Plano de ação nos casos de vazamento de cloro. 

 Plano de ação nos casos de outros produtos químicos. 

 Gestão de riscos ambientais em conjunto com órgãos do 

meio ambiente. 
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Tabela 53 – Plano de contingência e emergência de abastecimento de água. 

 

Ocorrência Origem Plano de Contingência/Emergência 

Falta de água 

generalizada 

Danificação dos equipamentos eletromecânicos e de estruturas, ocasionada 

por inundações na área de captação da água. 

 Comunicação à população, instituições, 

autoridades e defesa civil. 

 Reparo das instalações danificadas. 

 Ativação da bateria de bombas existente. 

Deslizamento de encosta, movimentação do solo, solapamento de apoios de 

estruturas com arrebatamento da adução de água bruta. 

 Comunicação as autoridades e defesa civil. 

 Evacuação do local e isolamento da área como 

meio de evitar acidentes. 

Interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica nas instalações 

onde ocorre produção de água potável. 

 Comunicação a operadora de energia. 

 Acionar gerador alternativo de energia. 

Qualidade inadequada da água dos mananciais, contaminações por 

acidentes como derramamento de substâncias na bacia de captação assim 

como nas demais etapas do processo. 

 Verificação periódica e adequação do plano de 

ação de interrupção às características da 

ocorrência. 

 Implementação do rodízio de abastecimento. 

Ações de vandalismo. 

 Comunicação à polícia militar e responsável pela 

prestação dos serviços. 

 Reparo das estruturas danificadas. 

Ocorrência de secas e vazões críticas dos mananciais. 

 Deslocamento de grande frota de caminhões 

tanque. 

 Controle da água disponível em reservatórios. 

 Ação com a gestão de recursos hídricos para 

controle da demanda. 
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Tabela 53 – Plano de contingência e emergência de abastecimento de água                                                                    continuação 

Ocorrência Origem Plano de Contingência/ Emergência 

Falta de água parcial 

ou temporária 

Deficiências de água nos mananciais em períodos de estiagem 

 Verificação e adequação de plano de ação às 

características da ocorrência. 

 Comunicação à população, instituições, autoridades, 

defesa civil. 

 Deslocamento de frota de caminhões tanque. 

Interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica nas 

instalações de produção de água 

 Comunicação à operadora em exercício de energia 

elétrica. 

 Acionar gerador alternativo de energia. 

Interrupção no fornecimento de energia elétrica em setores de 

distribuição 

 Comunicação à operadora em exercício de energia 

elétrica. 

 Acionar gerador alternativo de energia. 

Danificação de equipamentos de estações elevatórias de água 

tratada 
 Reparo das instalações danificadas. 

Danificação de estruturas de reservatórios e elevatórias de água 

tratada 

 Transferência de água entre setores de 

abastecimento. 

Rompimento de redes e linhas adutoras de água tratada 

 Controle da água disponível em reservatórios 

 Implantação de rodízio 

 Reparo das linhas danificadas. 

Ações de vandalismo 

 Comunicação à Polícia Militar e a responsável pela 

prestação de serviço 

 Reparo das instalações danificadas. 
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Tabela 53 – Plano de contingência e emergência de abastecimento de água                                                                 conclusão 

Origem Ocorrência Plano de Contingência/Emergência 

Aumento da demanda 

temporária 

Monitoramento da 

demanda. 

 Registro estatístico do afluxo da população flutuante. 

 Registro dos consumos e da distribuição espacial do mesmo. 

Plano de comunicação. 
 Alerta a população para controle do consumo e reservação domiciliar de água. 

 Articulação dos diferentes órgãos envolvidos nos eventos. 

Estratégia de operação 

 Plano de manobras e atendimento às áreas de maior demanda. 

 Disponibilidade de frota de caminhões tanque. 

 Equipamento reserva e de contingências para falta de energia (uso de geradores). 

Mecanismo tarifário para 

demanda temporária. 

 Sistematização dos custos e investimentos necessários para cobrir a demanda. 

 Cálculo tarifário e quantificação das receitas e subsídios necessários. 

 Negociação com as partes interessadas para cobrança temporária dos serviços. 

Paralização da ETA 

Vazamento de cloro nas 

instalações de tratamento de água 

 Reparo das instalações.  

 Acionamento de pessoal treinado e capacitado para o uso de máscara e 

outros equipamentos necessários para corrigir a situação. 

Ações de vandalismo. 
 Comunicação à Polícia Militar e a responsável pela prestação de serviço. 

 Reparo das instalações danificadas. 

Interrupção temporária no 

fornecimento de energia elétrica na 

ETA. 

 Comunicação à operadora em exercício de energia elétrica. 

 Acionar gerador alternativo de energia. 

 Comunicar a responsável pela prestação dos serviços 

Danificação de equipamentos 

eletromecânicos ou estruturas. 

 Comunicar a responsável pela prestação dos serviços 

 Instalar equipamentos reserva. 

Rompimento das adutoras de água 

bruta ou de água tratada. 

 Comunicar a responsável pela prestação dos serviços. 

 Executar reparo da área danificada com urgência. 
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Tabela 54 – Programas e ações de esgotamento sanitário. 

 

 

 

 

Programa Ações 

Controle das condições 

do tratamento. 

 Realização de medição de vazões e carga orgânica na entrada da ETE. 

 Monitoramento a distância ao menos da vazão dos principais pontos de controle da ETE e do 

bombeamento da EE final. 

 Acompanhar a qualidade do efluente tratado conforme legislação vigente. 

 Monitorar o destino dos resíduos de gradeamento e caixa de areia, bem como dos lodos primários e 

secundários, conforme o caso. 

Controle dos 

equipamentos. 

 Registro de horas trabalhadas e consumo de energia 

 Controle e correção de variações de tensão, vibração e temperatura 

 Controle de equipamentos de reserva. 

Gestão da manutenção. 

 Cadastro de equipamentos e instalações. 

 Programação de: 

 Manutenção preventiva, manutenção preditiva em equipamentos críticos, limpeza periódica em coletores e 

ramais críticos, limpeza periódica de elevatórias e na ETE. Registro permanente do histórico das 

manutenções. 

Prevenção de acidentes 

nos sistemas. 

 Plano de ação no caso de incêndio. 

 Gestão de riscos ambientais em conjunto com órgãos do meio ambiente. 
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Tabela 55 – Plano de contingência e emergência de esgotamento sanitário. 

Ocorrência Origem Plano de Contingência/Emergência 

Extravasamento de esgoto em ETE por 

paralisação do funcionamento desta 

unidade de tratamento 

Interrupção no fornecimento de 

energia elétrica nas instalações 

internas de bombeamento. 

 Acionar gerador alternativo de energia. 

 Instalar tanque de acumulação e amortecimento do esgoto 

extravasado com objetivo de evitar poluição do solo e da 

água. 

 Comunicar à operadora responsável pela ETE e a Policia 

Militar. 

 Comunicar a concessionária de energia sobre a interrupção 

do fornecimento. 

Danificação de equipamentos 

eletromecânicos ou estruturas. 

 Comunicar a responsável pela prestação do serviço de 

esgotos e a PM. 

 Comunicar aos órgãos de controle ambiental os problemas 

com os equipamentos e a possibilidade de ineficiência e 

paralisação das unidades de tratamento. 

 Instalar equipamentos reserva. 

Ações de Vandalismo 

 Comunicar a responsável pela prestação do serviço de 

esgotos e a PM. 

 Comunicar o ato de vandalismo à polícia local. 

 Executar reparo das instalações danificadas com urgência. 
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Tabela 55 – Plano de contingência e emergência de esgotamento sanitário                                                                                                               continuação 

 

 

 

 

 

Ocorrência Origem Plano de Contingência/ Emergência 

Rompimento de coletores, 

interceptores e emissários 

Desmoronamento de taludes ou 

paredes de canais. 

 Comunicar a responsável pela prestação do serviço de esgotos e a 

PM. 

 Executar reparo da área danificada com urgência. 

 Sinalizar e isolar a área como meio de evitar acidentes. 

Rompimento de pontos para travessia 

de veículos. 

 Comunicar a responsável pela prestação do serviço de esgotos e a 

PM. 

 Comunicar as autoridades de trânsito sobre o rompimento da 

travessia. 

 Sinalizar e isolar a área como meio de evitar acidentes. 

 Executar reparo da área danificada com urgência. 

 Comunicar aos órgãos de controle ambiental sobre o rompimento em 

alguma parte do sistema de coleta de esgoto 
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Tabela 55 – Plano de contingência e emergência de esgotamento sanitário                                                                                                               conclusão 

Ocorrência Origem Plano de Contingência/Emergência 

Ocorrência de retorno de 

esgoto nos imóveis 

Obstrução em coletores de 

esgoto 

 Comunicar a responsável pela prestação do serviço de esgotos e a PM. 

 Isolar o trecho danificado do restante da rede com o objetivo de manter o 
atendimento das áreas não afetadas pelo rompimento. 

 Executar reparo das instalações danificadas com urgência 

 Executar trabalho de limpeza e desobstrução 

Lançamento indevido de águas 

pluviais na rede de esgoto e vice-

versa. 

 Comunicar a responsável pela prestação do serviço de esgotos e a PM. 

 Isolar o trecho danificado do restante da rede com o objetivo de manter o 
atendimento das áreas não afetadas pelo rompimento. 

 Executar reparo das instalações danificadas com urgência 

 Executar trabalho de limpeza e desobstrução. 

Vazamentos e contaminação 

de solo, cursos hídricos ou 

lençol freáticos por fossas. 

Rompimento, extravasamento, 

vazamento ou infiltração de 

esgoto por ineficiência de fossas. 

 Comunicara Vigilância Sanitária. 

 Comunicar a responsável pela prestação do serviço de esgotos e a PM. 

 Promover o isolamento da área e contenção do resíduo com o objetivo de 
reduzir a contaminação. 

 Conter vazamento e promover a limpeza da área com caminhão limpa 
fossa, encaminhando o resíduo para a estação de tratamento de esgoto. 

 Executar reparo das instalações danificadas 

Construção de fossas 

inadequadas e ineficientes. 

 Comunicar a Vigilância Sanitária. 

 Comunicar a responsável pela prestação do serviço de esgotos e a PM. 

 Ampliar o monitoramento e fiscalizar os equipamentos na área urbana e na 
zona rural, principalmente nas fossas localizadas próximas aos cursos 
hídricos e pontos de captação subterrânea de água para consumo humano. 

Inexistência ou ineficiência do 

monitoramento. 

 Comunicar a Vigilância Sanitária. 

 Comunicar a responsável pela prestação do serviço de esgotos e a PM. 

 Ampliar o monitoramento e fiscalizar os equipamentos na área urbana e na 
zona rural, principalmente nas fossas localizadas próximas aos cursos 
hídricos e pontos de captação subterrânea de água para consumo humano. 
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Tabela 56 – Programa e ações de resíduos sólidos. 

Programa Ações 

Controle das condições do 

tratamento ou destino final. 
• Realização de medição de massa na entrada da 

unidade. 

• Acompanhar a qualidade do eventual chorume 

conforme legislação vigente. 

• Monitorar taludes e encostas. 

Controle dos equipamentos. • Registro de horas trabalhadas e consumo de 

energia. 

• Controle e correção de variações de tensão, 

vibração e temperatura. 

• Controle de equipamentos de reserva. 

Gestão da manutenção. • Cadastro de equipamentos e instalações. 

• Programação de: 

Manutenção preventiva; manutenção preditiva em 

equipamentos críticos, limpeza periódica e 

manutenção de vias de acesso. 

• Registro permanente do histórico das manutenções 

Prevenção de acidentes nos 

sistemas. 
• Plano de ação no caso de incêndio 

• Gestão de riscos ambientais em conjunto com 

órgãos do meio ambiente. 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                               PARAGOMINAS-PA 

Diagnóstico e Prognóstico 

323 

 

Serviços Ocorrência Plano de Contingência/ Emergência 

Varrição Paralisação do sistema de varrição. 
 Acionar ou contratar funcionários para efetuar a limpeza dos pontos 

mais críticos e centrais da cidade. 

Coleta de resíduos. 

 Paralisação do serviço de coleta domiciliar 

 Empresas e veículos previamente cadastrados seriam acondicionados 

para assumir emergencialmente a coleta nos roteiros programados, 

dando continuidade ao serviço. 

 Contratação de uma empresa especializada em caráter de 

emergência. 

 Em caso crítico, decretar „‟ estado de calamidade pública‟‟, tendo em 

vista a ameaça à saúde pública. 

Paralisação das coletas seletiva e de resíduos 

de serviços de saúde. 

 Celebrar contrato emergencial com empresa especializada na coleta 

de resíduos conforme sua classificação. 

Paralização da coleta de resíduos de remoção 

de objetos e veículos abandonados, bem 

como animais mortos. 

 Acionar prefeitura. 

 Contratação de uma empresa especializada em caráter de 

emergência. 

Destinação final 

Paralização total do ponto de destinação final. 
 Os resíduos deverão ser transportados e dispostos em cidades 

vizinhas, com a devida autorização da SEMMA. 

Paralisação parcial do ponto de destinação 

final, no caso de incêndio, explosão ou 

vazamento tóxico. 

 Evacuação da área cumprindo os procedimentos de segurança. 

 Acionamento do corpo de bombeiros mais próximo. 

Podas, supressões de 

vegetação de porte 

arbóreo. 

Tombamento de árvores 

 Mobilização de equipe de plantão e equipamentos. 

 Acionamento de concessionária de energia elétrica. 

 Acionamento do corpo de bombeiros mais próximo e defesa civil. 

Capina e roçagem Paralisação do serviço de capina e roçagem. 

 Acionar prefeitura para notificação à equipe responsável para 

cobertura e continuidade do serviço 

 Contratação emergencial do serviço. 

Tabela 57 – Plano de contingência e emergência de resíduos sólidos 
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Tabela 58 – Programa e ações de controle de aguas pluviais. 

Programa Ações 

Controle das condições de 

lançamento das águas 

pluviais 

• Registro de horas trabalhadas e consumo de 

energia. 

• Controle e correção de variações de tensão, 

vibração e temperatura. 

• Controle de equipamentos de reserva. 

Controle dos equipamentos. 

• Registro de horas trabalhadas e consumo de 

energia. 

• Controle e correção de variações de tensão, 

vibração e temperatura. 

• Controle de equipamentos de reserva. 

Gestão da manutenção. 

• Cadastro de equipamentos e instalações. 

• Programação de: 

Manutenção preventiva. 

Manutenção preditiva em equipamentos críticos; 

limpeza periódica em coletores e ramais críticos 

limpeza periódica de galerias e bueiros. 

• Registro permanente do histórico das manutenções 

Prevenção de acidentes nos 

sistemas. 

• Plano de ação no caso de incêndio 

• Gestão de riscos ambientais em conjunto com 

órgãos do meio ambiente. 
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Ocorrência Plano de contingência/ emergência 

Situações de alagamento, problemas relacionados 

à micro-drenagem. 

• Mobilizar os órgãos competentes para a realização da manutenção da micro-drenagem. 

• Acionar a autoridade de trânsito para que sejam traçadas rotas alternativas a fim de evitar o 

agravamento do problema. 

• Acionar o técnico responsável designado para verificar a existência de risco à população (danos a 

edificações, vias, risco de propagação de doenças, etc.). 

• Propor soluções para resolução do problema, com a participação da população e informando a 

mesma sobre a importância de se preservar o sistema de drenagem. 

Inundações, enchentes provocadas pelo 

transbordamento de rios, córregos ou canais de 

drenagem. 

Criar sistema de monitoramento que possa identificar a intensidade da enchente e acionar o 

sistema de alerta respectivo, bem como dar partida às ações preventivas, inclusive remoção da 

população potencialmente atingível. 

• Comunicar o setor responsável (prefeitura ou defesa civil) para verificação de danos e riscos a 

população. 

• Comunicar o setor de assistência social para que sejam mobilizadas as equipes necessárias e a 

formação dos abrigos. 

• Estudo para controle das cheias nas bacias. 

• Medidas para proteger pessoas e bens situados nas zonas críticas de inundação. 

Inexistência ou ineficiência da rede de drenagem 

urbana 

• Verificar o uso do solo previsto para a região. 

• Comunicar ao setor de planejamento a necessidade de ampliação ou correção da rede de 

drenagem. 

• Comunicar ao setor de fiscalização para detecção doponto de lançamento e regularização da 

ocorrência. 

• Limpeza da boca-de-lobo. 

Tabela 59– Plano de contingência e emergência de aguas pluviais  
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Tabela 59– Plano de contingência e emergência de aguas pluviais           conclusão 

Ocorrência Plano de contingência/ emergência 

Presença de materiais de grande porte, como carcaças de 

eletrodomésticos, móveis ou pedras. 

• Aumentar o trabalho de conscientização da população sobre a utilização 

dos canais de drenagem. 

• Comunicar o setor de manutenção sobre a ocorrência. 

• Aumentar a eficiência e cobertura da limpeza pública. 

Assoreamento de bocas-de-lobo, bueiros e canais. 

• Comunicar o setor de manutenção sobre a ocorrência.  

• Verificar se os intervalos entre as manutenções periódicas se encontram 

satisfatórios. 

• Aumentar a eficiência e cobertura da limpeza pública. 
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