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1. Apresentação
A Lei Federal n° 11.445/2007 instituiu as diretrizes para a Política de
Saneamento Básico no Brasil, a partir do estabelecimento de nova forma de
organização para a gestão municipal do saneamento básico, compreendida pelo
planejamento, prestação de serviços, regulação, fiscalização, participação e controle
social. Com essa Lei também foram estabelecidas as políticas e os planos
municipais de saneamento básico como instrumentos centrais da gestão dos
serviços, ficando a cargo dos municípios sua elaboração. Sendo assim, o Município
de Rio Largo, a partir do Contrato n° 30/2017, assume sua responsabilidade de
elaborar seu Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB.
Neste contexto, o Plano Municipal de Saneamento Básico se configura como
ferramenta estratégica de planejamento e gestão de Rio Largo, com vistas a
alcançar melhorias nas condições sanitárias e ambientais, com reflexos diretos na
melhoria da qualidade de vida da população.
O processo de elaboração do PMSB deve abranger todo o território (urbano e
rural) do Município de Rio Largo/AL, e contemplar os quatro componentes do
saneamento básico, que compreende o conjunto de serviços, infraestrutura e
instalações operacionais dos serviços de saneamento relativos ao abastecimento de
água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos,
como também, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.
Em atendimento as atividades contratuais previstas nos Termos de
Referência da FUNASA e do Ministério das Cidades, cujo objeto é a elaboração do
Plano de Saneamento Básico do Município de Rio Largo, Estado de Alagoas, a
FUNDEPES apesenta neste trabalho o Volume II, contendo o Diagnóstico da
Situação do Saneamento Básico, tendo como área de abrangência todo o território
do município, contemplando a sede urbana e área rural.
O Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico contém informações a
partir de dados primários e secundários obtidos junto às entidades e à sociedade,

somada à percepção dos técnicos quanto aos elementos considerados importantes
para compor o perfil do município.
No desenvolvimento destes trabalhos a Empresa considerou as diretrizes
contidas nos Termos de Referências, os procedimentos e recomendações da
Prefeitura Municipal e as sugestões oriundas do Comitê Executivo do Plano
Municipal de Saneamento Básico.
A elaboração deste diagnóstico técnico participativo constitui-se em um
produto previsto no escopo do contrato de prestação de serviços de consultoria
firmado entre a Prefeitura Municipal de Rio Largo-AL e a FUNDEPES para execução
das ações que têm suporte financeiro recursos próprios do município. Os principais
elementos do contrato são a seguir relacionados:
Contrato: Nº 30/2017
Data da Proposta: 24/10/2017
Data de Assinatura: 25/10/2017
Processo administrativo: n° 0829-023/2017
2. Introdução
O papel do planejamento no exercício de qualquer atividade produtiva, seja
ela de caráter público ou privado, é essencial para que os resultados sejam atingidos
com eficiência e eficácia. Especificamente no setor de saneamento básico,
caracterizado pela escassez de recursos para investimentos e pelo déficit no
atendimento, espera-se que a inserção da cultura do planejamento contribua para a
melhoria da prestação dos serviços e para o alcance das metas de universalização.
É isto que o legislador almejou, ao estabelecer na Lei nº 11.445/2007, de diretrizes
nacionais para o saneamento básico, a necessidade de formulação da política
pública e de elaboração do plano setorial. Mais recentemente o Conselho das
Cidades aprovou a Resolução Recomendada nº 75 de 02 de julho de 2009 que
estabelece orientações relativas a Política de Saneamento Básico e ao conteúdo
mínimo dos planos de saneamento básico.

O cumprimento do plano, inclusive no sentido de se buscar a viabilidade
econômico-financeira, é obrigatório, não só para os prestadores de serviços
concessionados, mas, também, para aqueles serviços prestados diretamente pelo
titular. Com efeito, o planejamento permitirá aos prestadores de serviços elaborar
previamente planos de obras e de investimentos, captar recursos financeiros e
adaptar suas estruturas técnico-operacionais para o atendimento das metas. Já os
usuários terão definidos, com clareza, os horizontes para a ampliação da
infraestrutura, bem como terão diagnosticadas e projetadas soluções para os
problemas específicos de saneamento que lhes afetam diretamente.
Por outro lado, o não atendimento a lei quanto ao planejamento resulta em
severas consequências, notadamente quanto a validade dos contratos e a restrição
ao acesso de recursos financeiros da União, onerosos ou não, por parte dos titulares
e prestadores de serviços.
O Art. 19 da Lei nº 11.445/2007 estabelece que os planos de saneamento
devem abranger um conteúdo mínimo. Um dos tópicos que devem ser atendidos é o
diagnóstico da situação do saneamento básico, objeto a ser apresentado neste
documento.
O diagnóstico representa uma espécie de “fotografia” da situação de um
determinado sistema em dado momento. Considerando o escopo do saneamento
básico no município, cabe avaliar, antes de qualquer outra coisa, o melhor ângulo, a
melhor escala, a abrangência, o nível de detalhamento e, obviamente, os elementos
a serem “fotografados”, ou seja, diagnosticados, para de fato retratar da melhor
forma possível essa realidade local.
Em suma, realizar um diagnóstico é buscar conhecer a realidade, é
empreender uma aproximação daquilo que se quer entender, mediante o emprego
de métodos, técnicas e instrumentos. Ao realizar o diagnóstico de uma localidade,
busca-se compreender, no espaço e no tempo, como o lugar é em função de
determinados aspectos ou variáveis (geomorfologia, população, relações sociais,
saneamento, qualidade ambiental, economia, cultura, etc.).

No contexto do saneamento, a intenção do diagnóstico é obter informações
sobre os inúmeros aspectos envolvidos na prestação de serviços, contemplando as
zonas urbana e rural.
Torna-se fundamental, portanto, conhecer a fundo a realidade local, suas
peculiaridades, carências e experiências de êxito, para então planejar e implementar
ações que busquem minimizar ou corrigir os problemas encontrados. Não há sentido
ou possibilidade de realizar um plano de ações para um lugar ou território quando
não conhecemos a sua realidade, seus problemas, potencialidades e limitações.
Os estudos técnicos do Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico do
município abrangem principalmente os quatro eixos do saneamento:


Abastecimento de Água Potável;



Esgotamento Sanitário;



Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos;



Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas.
Além destes quatro tópicos essenciais, os Termos de Referência exigem o

diagnóstico de alguns outros elementos que contribuem para o perfeito
conhecimento da situação do Município e dos serviços do saneamento básicos do
mesmo, são eles:


Caracterização Geral do Município;



Situação Institucional;



Situação Econômico-financeira dos Serviços de Saneamento Básico e do
Município;



Desenvolvimento Urbano e Habitação;



Meio Ambiente e Recursos Hídricos;



Saúde;



Política do Setor de Saneamento.

Sendo assim, o presente trabalho visa apresentar a situação atual do
Município de Rio Largo procurando atender ao máximo os requisitos abordados nos
Termos de Referência.
3. Objetivo
São objetivos do Plano Municipal de Saneamento Básico promover a saúde, a
qualidade de vida e do meio ambiente, assim como organizar a gestão e estabelecer
as condições para a prestação dos serviços de saneamento básico, de forma a que
cheguem a todo cidadão, integralmente, sem interrupção e com qualidade.
O Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico objetiva analisar a situação
do Município com relação ao saneamento básico visando estabelecer cenários e dar
subsídios para um planejamento adequado à realidade local.
4. Diretrizes Gerais Adotadas
A compreensão da dimensão do PMSB em sua totalidade envolve etapas que
se complementam e que não devem ser vistas de forma fragmentada.
A execução dessas etapas/fases é representada em um Cronograma Físico
destacando-se as ações inerentes a cada uma delas, ou seja:
Formação do Grupo de Trabalho: Compreende a composição do Comitê de
Coordenação e do Comitê de Execução e formalização de Ato público sobre essas
duas instâncias pelo titular dos serviços de saneamento municipal – o(a) prefeito(a)
da cidade.
O Comitê de Coordenação tem caráter consultivo e deliberativo. Trata-se de
uma instância formada por representantes das instituições do Poder Público
municipal, estadual e federal relacionadas ao saneamento. Inclui-se ainda, membros
dos Conselhos municipais e de representantes de organizações da Sociedade Civil,
dentre outras. Suas atribuições estão relacionadas à discussão, avaliação, críticas
sobre o andamento dos trabalhos nos aspectos técnico, operacional, financeiro,
social, ambiental e institucional visando assegurar a integração das ações de
saneamento.

O Comitê de Execução tem caráter executivo. Trata-se de uma instância
formada por técnicos, consultores, representantes das secretarias municipais bem
como pesquisadores, professores, estudantes e outros que possam se inserir no
processo de elaboração do PMSB;
Mobilização Social: Compreende a elaboração do Plano de Mobilização
Social com todo o processo metodológico participativo onde deve prever os
instrumentos técnico-educativos de sensibilização e os eventos que serão
executados nas fases do PMSB, de forma a viabilizar e garantir a participação
social, elemento importante definido na Lei nº 11.445/2007;
Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico: Nessa fase deve ocorrer
a produção de um panorama da realidade municipal consolidando dados sobre cada
um dos componentes do saneamento básico e das percepções sociais sobre o
setor.
Essa fase compõe-se de levantamentos de dados primários e secundários.
Toda a produção de dados passa fazer parte do sistema de informação e divulgação
a ser criado;
Prospectiva e Planejamento Estratégico: Essa fase é composta de
cenários de cada área com alternativas para a universalização dos serviços básicos,
suas diretrizes, objetivos e metas. Trata do estado desejado para o bem-estar da
população. Essa etapa também prevê o detalhamento das medidas a serem
adotadas por meio da estruturação de planos, projetos e ações em um horizonte
temporal de 20 anos após a finalização do PMSB. Dependendo das situações
identificadas, as medidas podem ser emergenciais, de curto, médio e longo prazo.
Desse modo, a prefeitura terá a cada exercício financeiro condições para programar
os orçamentos e as executar. Por fim, são apresentados indicadores de avaliação e
monitoramento das medidas a serem adotadas. Esse plano operacional constituirse-á de instrumento eficaz ao controle social.
Em todas as etapas do PMSB, a metodologia participativa tem como
dimensão trabalhar os conhecimentos, as habilidades e atitudes nos grupos sociais

de cada Setor de Mobilização (Figura 1) que se pressupõem que sejam necessários
para que cada cidadão possa ter um desempenho favorável face à política municipal
de saneamento. A Figura 1 mostra o mapa de setorização confeccionado no Plano
de Mobilização Social, baseado no Plano Diretor de Rio Largo (2009), que serve
para nortear todas as outras etapas de elaboração do Plano Municipal de
Saneamento Básico de Rio Largo.

Figura 1 - Mapa dos Setores de Mobilização Social

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.
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5. Metodologia Adotada
O Diagnóstico foi elaborado mediante a aplicação de métodos objetivos e
subjetivos, de acordo com o Plano de Mobilização Social elaborado (Produto I):
Métodos Objetivos: Aplicação de técnicas de pesquisa que envolvem a
coleta, tratamento e análise de dados, predominantemente quantitativos, gerados a
partir de pesquisas de base amostral, medições de campo, base de dados da
administração e dos prestadores dos serviços.
Métodos Subjetivos: São técnicas da pesquisa social, onde ocorre o
envolvimento dos diversos segmentos da sociedade como sujeitos do processo de
investigação. Os grupos focais, as entrevistas com informantes-chave e as
pesquisas de opinião são técnicas que foram utilizadas. Também foram extraídas
informações de bases de dados de sistemas de atendimento aos cidadãos e aos
usuários dos serviços mantidos pela administração municipal.
O Diagnóstico foi elaborado mediante a união de todos os dados obtidos na
utilização dos dois métodos citados anteriormente. As informações de elementos da
vivência social foram obtidas através de diálogos com a população durante o
reconhecimento territorial e principalmente durante as oficinas realizadas em cada
setor de mobilização social.
As oficinas tiveram como foco a construção de um espaço para o diálogo e a
apresentação das particularidades do PMSB, esta atividade seguiu a seguinte
metodologia:


Apresentação da equipe;



Esclarecimento acerca dos objetivos e metodologia do PMSB;



Informar sobre Encontros Técnicos e a importância da participação da
comunidade nas Audiências Públicas e outros eventos desenvolvidos durante
a elaboração do Plano;



Trabalhos em grupo garantindo a participação de todos os envolvidos;



Reflexão a respeito dos serviços dos quatro eixos do Plano na localidade;
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Incentivo ao grupo para expor suas ideias e deliberar a respeito das soluções
dos problemas, prioridades e ações;



Registro das ações e discussões.
De forma a otimizar e aproveitar espaços, as oficinas desta fase de

diagnóstico foram realizadas em conjunto com as de revisão do Plano Diretor do
Município, que está ocorrendo em paralelo à elaboração do PMSB.
6. Caracterização Geral do Município e do Ambiente
6.1

Informações Gerais Sobre Rio Largo

6.1.1 Informações Gerais
O município de Rio Largo, que teve como sua primeira sede Santa Luzia do
Norte, também recebeu o nome de Outeiro de São Bento durante determinado
período. Inicialmente a região foi reconhecida como vila Santa Luzia do Norte pelo
Decreto de 10 de dezembro de 1830, do Governo Geral, sendo criado o município
judiciário de Santa Luzia do Norte pela Lei nº 282 em 1900 (IBGE, 1959).
O desenvolvimento da região onde hoje é a sede do município ocorreu
devido à construção da estrada de ferro do Estado, que passava pelo local, e sua
proximidade com a capital. Assim, pela Lei Estadual n° 696 de 13 de julho de 1915 a
sede administrativa foi transferida para Rio Largo, data em que hoje se comemora o
aniversário do Município. Este passou ainda por outras divisões em que foram
criados os distritos de Santa Luzia do Norte, Coqueiro Seco e Rio Largo, todos
elevados à categoria de município posteriormente. A divisão territorial de 31 de
dezembro de 1963 definiu que o município é constituído pelo distrito sede, Rio
Largo, permanecendo assim até os dias de hoje (IBGE, 1959).
Conta-se que o nome Rio Largo tem origem de um engenho de açúcar
instalado próximo ao local mais largo do rio Mundaú. No final do século XIX duas
Companhias compraram terras pertencentes ao engenho e instalaram indústrias
têxteis em trechos de pequenos encachoeiramentos do rio Mundaú, favoráveis a
esse tipo de fabricação, atraídas pela passagem da linha férrea na região que
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contribuiu para o crescimento industrial. Hoje as fábricas são pertencentes à
Companhia Alagoana de Fiação e Tecidos (IBGE).
6.1.1.1 Localização do Município no Estado e na Região
Localizado no leste do estado de Alagoas, Rio Largo limita-se ao norte com
os municípios de Murici e Messias, a sul com Satuba e Pilar, a leste com Maceió e a
oeste com Atalaia (Figura 2). De acordo com o Anuário Estatístico do Estado de
Alagoas 2015 a área municipal ocupa 299,11 km² e está inserida na mesorregião do
Leste Alagoano e na microrregião de Maceió (Figura 3).
A sede do Município tem uma altitude de aproximadamente 39 m e
coordenadas geográficas de 9°28’42’’ de latitude sul e 35°51’12’’ de longitude oeste.
O acesso a partir de Maceió é feito através das rodovias pavimentadas BR-104 e
AL-210, com percurso em torno de 30 km.
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Figura 2 - Mapa de Localização do município de Rio Largo

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.
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Figura 3 - Localização de Rio Largo no contexto da Mesorregião Geográfica do Leste
Alagoano

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.
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6.1.1.2 Áreas de Interesse Ambiental
De acordo com o Art. 94, Parágrafo 2°, do Plano Diretor (2009), Rio Largo é
dividido em quatro macrozonas para fins de ordenamento territorial. Dentre essas,
destaca-se a Macrozona de Proteção Ambiental, que corresponde às áreas de
proteção e recuperação ambiental, bem como ao desenvolvimento econômico e
sustentável. Assim, determinaram-se como áreas dessa Macrozona as listadas a
seguir, além de outras a serem definidas por lei posterior:


Cursos de água e faixas de proteção definidas na legislação federal/estadual;



Nascentes e áreas de entorno, definidas na legislação federal e estadual;



Matas protegidas e a serem definidas pela legislação ambiental.
Além dessa divisão, o município também possui o Zoneamento Ecológico,

definido nos incisos do Art. 32 do Código Municipal de Meio Ambiente (2006),
apresentados abaixo:
I - Zonas de Unidades de Conservação - áreas sob regulamento das diversas
categorias de manejo;
II - Zonas de Preservação Ambiental – áreas protegidas por instrumentos legais
diversos devido à existência de remanescentes de Mata Atlântica e
ambientes associados e suscetibilidade do meio a risco relevante;
III - Zonas de Proteção Paisagística – áreas de proteção de paisagem com
características excepcionais de qualidade;
IV - Zonas de Recuperação Ambiental – áreas em estágio significativo de
degradação onde é exercida a proteção temporária e são desenvolvidas
ações visando à recuperação induzida ou natural do ambiente;
V - Zonas de Controle Ambiental – demais áreas do Município submetidas a
normas próprias de controle e monitoramento ambiental, em função de suas
características peculiares.
O Código Municipal de Meio Ambiente (2006) também define, em seu Art. 59,
as Áreas de Interesse Ambiental do município, que são:


As Unidades de Conservação existentes no município;



As áreas de preservação permanente;
35
PMSB Rio Largo/AL – Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico – fevereiro de 2018
www.pmsbriolargo.com



As áreas verdes e espaços públicos, compreendendo: as praças; as áreas de
recreação; as áreas verdes de loteamentos e conjuntos residenciais; as
reservas legais estabelecidas em loteamentos ou parcelamentos do solo
urbano; e as áreas decorrentes do sistema viário, como canteiros, laterais de
viadutos e áreas remanescentes.
A definição dessas áreas visa a proteção dos ecossistemas, da paisagem e

do equilíbrio do meio ambiente, além do desenvolvimento de atividades de lazer, de
cultura ou científicas. Na
Figura 4 são identificadas as Unidades de Conservação do município, em
estudo disponibilizado pela Prefeitura: APA Mata do Cedro e APA do Pratagy.

36
PMSB Rio Largo/AL – Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico – fevereiro de 2018
www.pmsbriolargo.com

Figura 4 - Unidades de Conservação do município de Rio Largo-AL

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.
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6.1.1.3

Áreas

de Risco
Conforme o Plano Diretor de Rio Largo publicado em 2009, atualmente
em período de revisão, foram definidas como moradias situadas em áreas de
risco aquelas:


às margens de rios e outros cursos d’água;



sob linhas de transmissão de energia elétrica;



em locais de preservação ambiental, definidos em lei.
No Plano, também, as seguintes áreas de risco habitacional foram

identificadas:


Rua do Sol;



Rua Centenário;



Travessa da Concórdia;



Rua da Mangueira com a Rua da Concórdia;



Assentamento irregular localizado no Cacaú;



Ilha Angelita;



Grota do Alemão;



Parque Santa Tereza;



Beiju de Coco – Bairro Gustavo Paiva;



Sítio Cumbi, próximo ao Fórum (na volta da Linha).
A Figura 5 apresenta as áreas de risco que são suscetíveis a inundação

e alagamento no perímetro urbano de Rio Largo-AL, em estudo disponibilizado
pela Prefeitura.
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Figura 5 - Áreas
suscetíveis a inundação e alagamento no perímetro urbano de Rio Largo-AL

Fonte: Prefeitura de Rio Largo-AL.
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6.1.1.4 População
A cidade de Rio Largo é a segunda mais populosa da Região Metropolitana
de Maceió, e a quarta maior do estado, estimada em 76.019 habitantes, segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE em 2017. Percebe-se, a partir
da Tabela 1, que há um crescimento populacional constante no município, além de,
nas últimas duas décadas, a taxa de urbanização ter crescido 15,26% (PNUD, IPEA
e FJP, 2013), indicando um provável êxodo do campo para cidade.
Tabela 1 - Evolução populacional e taxa de urbanização de Rio Largo-AL
População

% do total
(1991)

Ano 1991

% do total
(2000)

Ano 2000

% do total
(2010)

Ano 2010

Homens

26.667

49,06

31.096

48,93

33.301

48,63

Mulheres

27.687

50,94

32.453

51,07

35.180

51,37

Urbana

38.525

70,88

50.958

80,19

55.947

81,70

Rural

15.828

29,12

12.591

19,81

12.534

18,30

Total

54.353

100

63.549

100

68.481

100

-

70,88

-

80,19

-

81,70

Taxa de
urbanização

Fonte: PNUD, IPEA e FJP. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013. 2013 (adaptada).

Ainda sobre a taxa de urbanização, apesar desta ter crescido pouco entre
2000 e 2010, a densidade demográfica teve um aumento significativo no período
analisado, conforme indicado na Tabela 2.
Tabela 2 - Indicadores demográficos de Rio Largo-AL
Indicadores

2000

Densidade Demográfica (hab/km²)

2010
266,57

292,03

Razão do Sexo (%)

95,89

94,66

Taxa de urbanização

79,86

81,70

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010. 2010.

Do gráfico apresentado na Figura 6, observa-se também que o município de
Rio Largo possui uma pequena diferença entre o número de habitantes do sexo
masculino e feminino (IBGE, 2010).
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Figura 6 - População residente em Rio Largo, por situação do domicílio e sexo - 2010

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 2010.

Dentre as religiões, a católica predomina no município, com uma população
de 40.538 habitantes de acordo com o Censo Demográfico do IBGE de 2010.
6.1.2 Organização e Estrutura institucional
O município de Rio Largo possui em sua estrutura organizacional 10
secretarias municipais, dentre as quais três se destacam como os principais atores
responsáveis pela gestão do Saneamento Básico no município: a Secretaria de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR, a Secretaria de Saúde – SESAU e a
Secretaria de Infraestrutura – SEINF. Além dessas, também há a atuação do
Conselho Municipal do Meio Ambiente, auxiliando-as na gestão.
6.1.3 Caracterização da Área de Interesse
6.1.3.1 Saúde
De acordo com dados disponibilizados na publicação do Perfil Municipal de
Rio Largo do ano de 2015, elaborada pela Secretaria de Estado do Planejamento,
Gestão e Patrimônio – SEPLAG (SEPLAG, 2015), a partir de informações do
Departamento de Estatística do Sistema Único de Saúde – DATASUS, em 2014 o
município de Rio Largo possuía um total de 258 profissionais de saúde. Desses, 76
são médicos, 38 enfermeiros, 10 dentistas e 134 agentes comunitários (Tabela 3).
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Tabela 3 - Número de profissionais de saúde
Número de
profissionais - 2014

Especialidades médicas
Anestesista

5

Cirurgião Geral

-

Clínico Geral

14

Gineco Obstetra

11

Médico da Família

20

Pediatra

16

Psiquiatra

4

Radiologista

-

Outras especialidades

6

Total

76

Outros profissionais de saúde

Número de
profissionais - 2014

Enfermeiros

38

Dentistas

10

Agentes Comunitários de Saúde

134

Total

182

Fonte: SEPLAG. Perfil Municipal Rio Largo. 2015.

O sistema de saúde do

município conta com uma rede de
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estabelecimentos de serviços de saúde (Tabela 4). Percebe-se que a maior parte da
prestação de serviço é realizada pelo município, com apenas 7% de contribuição
estadual e federal, e 31% do setor privado (Figura 7).
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Tabela 4 - Número de estabelecimentos por tipo segundo esfera jurídica
Esfera Jurídica - 2018

Administração pública
Tipo de Estabelecimento

Demais
Entidades
Empresariais

Pessoas
Físicas

Total

Estadual
ou Distrito
Federal

Municipal

Academia da Saúde

-

1

-

-

1

Centro de Atenção
Psicossocial

-

1

-

-

1

Centro de Saúde/Unidade
Básica de Saúde

-

21

-

-

21

Clínica Especializada/
Ambulatório
Especializado

-

-

4

-

4

Consultório

-

1

3

1

5

Hospital Geral

1

-

-

-

1

Policlínica

-

1

-

-

1

Secretaria de Saúde

-

1

-

-

1

Unidade de Serviço de
Apoio de Diagnose e
Terapia

-

-

5

-

5

Unidade Móvel de Nível
Pré Hospitalar Urgência/Emergência

2

-

-

-

2

Total

3

26

12

1
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Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil CNES.
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Figura 7 - Participação percentual nos estabelecimentos de saúde, segundo esfera
jurídica - 2018

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil CNES.

A Tabela 5 apresenta o número de casos suspeitos ou confirmados de
algumas doenças no município no ano de 2013. Destaque para o número de casos
de dengue registrado.
Tabela 5 - Número de casos suspeitos e/ou confirmados de agravos e/ou doenças
Tipos de doenças

Número de casos - 2013

AIDS

3

Coqueluche

5

Dengue

173

Gestantes HIV+

1

Hanseníase

11

Meningite Meningococica

1

Outras meningites

4

Sífilis Congênita

21

Tuberculose (todas as formas)

37

Crianças expostas ao HIV

2

Hepatite A

9

Hepatite B

2

Hepatite C

1

Fonte: SEPLAG. Perfil Municipal de Rio Largo. 2015.
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Segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas
(SESAU, 2014), em 2013, Rio Largo foi apontado como um dos municípios com
maiores proporções de internações por Doenças Relacionadas ao Saneamento
Ambiental Inadequado – DRSAI, com 7,28% dos casos registrados (Figura 8). O
conceito de DRSAI abrange um pouco além do saneamento básico, incluindo por
exemplo o controle de doenças transmissíveis, mas fornece um bom indicativo da
situação.
Figura 8 - Proporção de internações por Doenças Relacionadas ao Saneamento
Ambiental 2013

Fonte: SESAU, 2014.

Observa-se também que a taxa de mortalidade infantil do município é alta,
atingindo um patamar de 10,2 mortes para cada 1.000 nascidos no ano de 2014
(DATASUS, 2014).
6.1.3.2 Educação
O município de Rio Largo possui um total de 62 escolas espalhas pelos
setores urbano e rural, sendo 44 da rede pública e 18 da rede privada, tendo maior
número de alunos matriculados em escolas municipais e estaduais (Tabela 6).
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Tabela 6 - Número de escolas, matrícula inicial por dependência administrativa e tipos
de ensino
2017
Dependência
administrativa

Matrícula inicial

Escolas

Fundamental

Médio

Federal

1

-

-

Estadual

8

105

2.495

Municipal

35

6.900

-

Privada

18

1.475

175

Total

62

8480

2670

Fonte: INEP.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira – INEP, em 2015, a nota média no Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica – IDEB dos alunos dos anos inicias da rede pública do Município
foi de 4,1, enquanto que os alunos dos anos finais tiveram média mais baixa, de 3,1,
ficando em ambos os casos bem abaixo das médias nacionais (Tabela 7).
Tabela 7 - Indicadores educacionais
2015
Indicadores Educacionais

Ensino Fundamental
Rio Largo

Brasil

IDEB Regular (anos iniciais) - Rede
Pública

4,1

5,5

IDEB Regular (anos finais) - Rede Pública

3,1

4,5

Fonte: INEP.

Observa-se também que as taxas de reprovação no ensino fundamental e
médio ainda são um pouco altas, 11,6% em 2016, e que a taxa de abandono no
ensino médio pode ser considerada muito alta, 18,3% nesse mesmo ano, em
escolas públicas (Tabela 8).
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Tabela 8 - Taxa de rendimento escolar
Indicadores educacionais

2016
Ensino Fundamental

Ensino Médio

80,6

70,1

11,6

11,6

7,8

18,3

Taxa de aprovação (%) na rede
pública
Taxa de reprovação (%) na rede
pública
Taxa de abandono (%) na rede
pública
Fonte: INEP.

6.1.3.3 Emprego
Até 2013, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego – TEM (SEPLAG,
2015), Rio Largo possuía 14.823 pessoas com vínculos empregatícios em
ocupações formais, como pode ser visto na Tabela 9. Ainda de acordo com dados
desse Ministério, observa-se que o setor industrial é o que contribui com a maior
geração de empregos formais no município (Figura 9).
Tabela 9. Pessoas com vínculos empregatícios em ocupações formais
Atividades Econômicas

2012

Agropecuária

2013
272

305

1.391

1.504

323

242

Indústria

9.174

8.758

Serviços

3.588

4.014

14.748

14.823

Comércio
Construção Civil

Total
Fonte: SEPLAG. Perfil Municipal de Rio Largo. 2015.

Figura 9. Pessoas com vínculos empregatícios

Fonte: SEPLAG. Perfil Municipal de Rio Largo. 2015.
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6.1.3.4 Assistência Social
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social – MDS, em janeiro de 2018
Rio Largo possuía 10.561 famílias beneficiadas pelo o programa bolsa família,
aproximadamente 39,83% da população total do município, e 19.750 famílias
pessoas inscritas no Cadastro Único.
6.1.4 Acesso
Rio Largo interliga-se ao Estado por meio da rodovia estadual AL-220, que
atravessa a cidade pelo norte, ligando-a ao sertão. Essa rodovia, por sua vez,
encontra-se com a BR-101, permitindo chegar em Aracaju-SE (271 km). O municício
também é cortado pela BR-104, por onde pode-se chegar a Maceió (30 km), ou
seguir para a BR-101 e chegar a Recife-PE (238 km).
Em relação aos principais centros urbanos do estado de Alagoas, Rio Largo
fica distante 122 km de Palmeira dos Índios, 123 km de Arapiraca, 287 km de
Delmiro Gouveia, 169 km de Penedo, 191 km de Santana do Ipanema e 30 km da
capital Maceió. A localização e distância a alguns muncípios será melhor visualizada
a seguir.
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Figura 10 - Mapa de acesso ao município de Rio Largo

Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB.
49

6.1.5 Infraestrutura Disponível
A seguir podem ser observados alguns dados referentes à infraestrutura do
município de Rio Largo.
6.1.5.1 Serviços de Água e Esgoto
O Sistema de Abastecimento de Água - SAA operado pela CASAL é composto
por 17 captações subterrâneas, 03 captações superficiais, 03 estações de
tratamento de água – ETA, 03 estações elevatórias, bem como toda rede de
distribuição. O município ainda dispõe de 14 poços outorgados com a finalidade de
abastecimento humano bem como inúmeros poços não outorgados que fazem de
forma irregular a distribuição de água em Rio Largo. Vale salientar que parte da
população de Rio Largo não á atendida pelos serviços da CASAL, sendo
abastecidas por poços individuais, nascentes e caminhões pipa.
6.1.5.2 Energia Elétrica
Percebe-se, a partir da Tabela 10 e da Figura 11, que o maior consumo de
energia elétrica no município se dá pelo uso residencial, cerca de 44% segundo
dados da Eletrobrás de 2014 (SEPLAG, 2015). No entanto, destaca-se o elevado
consumo pela do setor industrial que, apesar de ter um número muito menor de
consumidores (Figura 12), gasta quase um terço do total consumido pela classe
residencial (Figura 11).
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Tabela 10 - Energia Elétrica: Consumo e consumidores por classe
Classes

2014
Consumo (Mwh)

Comercial

Consumidores

8.632

1.214

50

2

5.148

2

11.885

68

8.935

138

31.839

22.909

Rural

3.264

45

Serviço Público

2.466

25

72.219

24.403

Consumo Próprio
Iluminação Pública
Industrial
Poder Público
Residencial

Total
Fonte: SEPLAG. Perfil Municipal Rio Largo. 2015.

Figura 11 - Participação percentual no consumo total de energia elétrica segundo as
classes de consumo

Fonte: SEPLAG. Perfil Municipal Rio Largo. 2015.
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Figura 12 - Participação percentual dos consumidores de energia elétrica segundo as
classes dos consumidores

Fonte: SEPLAG. Perfil Municipal Rio Largo. 2015.

6.1.5.3 Instituições Bancárias
Na Tabela 11 pode ser observado o número de agências bancárias existentes
no município de Rio Largo.
Tabela 11 - Instituições bancárias do município de Rio Largo
Bancos

Número de agências - 2018

Banco do Brasil

1

Caixa Econômica Federal

1

Banco do Nordeste do Brasil

1

Outras agências (Privadas/Particulares)

1

Fonte: Instituições Financeiras/Banco Central do Brasil – BACEN.

6.1.5.4 Meios de Hospedagem
Segundo informações do Ministério do Turismo e Secretaria de Estado do
Turismo no Perfil Municipal de Rio Largo (SEPLAG, 2015) em 2012, Rio Largo não
possuía hotéis nem pousadas para hospedagem.
6.1.5.5 Frota de Veículos
A Tabela 12 apresenta distribuição da frota de veículos do município de
acordo com o tipo, segundo informações do Departamento Nacional de Trânsito –
DENATRAN no mês de fevereiro de 2018.
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Tabela 12 - Frota de veículos, por tipo, do município de Rio Largo
Tipo de veículo

Número de veículos –
fevereiro de 2018

Automóvel

7.041

Caminhão

450

Caminhão trator

106

Caminhonete

772

Camioneta

382

Ciclomotor

16

Micro ônibus

192

Motocicleta

3.919

Motoneta

189

Ônibus

206

Reboque

379

Semi-reboque

252

Side-car

4

Triciclo

4

Utilitário

41

Total

13.953

Fonte: Departamento Nacional de trânsito – DENATRAN.

6.1.5.6 Unidades de Governo
A Tabela 13 apresenta as unidades de governo que, dentre elas, existe
apenas uma unidade da Secretaria de Estado da Educação no Estado de Alagoas.
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Tabela 13 - Unidades de governo presentes no muncípio de Rio Largo
Discriminação

2012

Unidades de Secretaria de Estado da Agricultura no Estado de Alagoas
– Gerências Regionais

-

Unidades de Secretaria de Estado da Educação no Estado de Alagoas –
Coordenadoria Regional de Ensino

1

Unidades de Secretaria de Estado da Fazenda no Estado de Alagoas –
Gerências Regionais de Administração Fazendária

-

Unidades de Secretaria de Estado da Fazenda no Estado de Alagoas –
JÁ

-

Unidades de Secretaria de Estado da Fazenda no Estado de Alagoas –
Postos Fiscais

-

Unidades de Secretaria de Estado de Trânsito no Estado de Alagoas –
Ciretrans

-

Unidades de Secretaria de Estado de Trânsito no Estado de Alagoas –
Postos Avançados

-

Fonte: SEPLAG. Perfil Municipal Rio Largo 2015. 2015.

6.1.5.7 Defesa Social – Instituições de Segurança
A Tabela 14 mostra as instituições de segurança existentes no município de
Rio Largo, segundo informações do ano de 2012.
Tabela 14 - Instituições de segurança do município de Rio Largo
Instituições

Quantidade - 2012

Corpo de Bombeiros Militar

0

Polícia Civil - Delegacias

1

Polícia Militar

1

Fonte: SEPLAG. Perfil Municipal Rio Largo 2015. 2015.

6.1.6 Perfil Sócio Econômico
6.1.6.1 Produto Interno Bruto
De acordo com a Tabela 15 e a
Figura 13, verifica-se que o setor de serviços é o que mais contribui para o Produto
Interno Bruto – PIB do município, tendo uma participação de 62,53% no valor total em
2012. Nesse ano, o PIB de Rio Largo foi o sexto maior do estado de Alagoas, com um
valor total arrecadado de aproximadamente R$ 6.036.443,20, já o PIB per capita
municipal ficou mais abaixo no ranking estadual, na 11ª colocação (
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Tabela 16).
Tabela 15 - PIB do município de Rio Largo
2012

Discriminação

Valor

Participação (%)

Valor Adicionado de Serviços – (R$
1.000,00)

334.530,13

62,53

Valor Adicionado da Indústria – (R$
1.000,00)

171.104,45

31,98

Valor Adicionado da Agropecuária –
(R$ 1.000,00)

29.368,66

5,49

535.003,24

100

603.644,32

-

8.754,56

-

Valor Adicionado
1.000,00)

Total

–

(R$

Produto Interno Bruto – (R$ 1.000,00)
PIB per capita municipal – (R$ 1,00)
Fonte: IBGE.

Figura 13 - Participação percentual dos setores de atividades no PIB do município de
Rio Largo

Fonte: SEPLAG. Perfil Municipal Rio Largo 2015. 2015.
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Tabela 16 - Ranking dos municípios alagoanos de acordo com o PIB (esquerda) e com
o PIB per capita (direita), em 2012
PIB - 2012
Ranking

Município

1º

Maceió

2º

PIB per capita - 2012
Valor (x R$
1.000,00)

Ranking

Município

Valor
(R$)

13.694.808

1º

Marechal Deodoro

23.638,29

Arapiraca

2.416.888

2º

São Miguel dos
Campos

15.702,72

3º

Marechal Deodoro

1.122.913

3º

Maceió

14.364,28

4º

São Miguel dos
Campos

884.362

5º

Coruripe

729.741

10º

Feliz Deserto

9.306,68

6º

Rio Largo

603.644

11º

Rio Largo

8.754,56

...

Fonte: IBGE.

6.1.6.2 Agropecuária
Na Tabela 17 pode ser observada a distribuição da produção agropecuária do
município de Rio Largo no ano de 2013. Destaca-se a grande produção de cana-deaçucar na região, esta que é marcada pela presença de duas importantes usinas: a
Usina Santa Clotilde e a Usina Leão.
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Tabela 17 - Produção agropecuária do município de Rio Largo
Agropecuária*

2013

Cana-de-açúcar (t)

1.018.330

Mandioca (t)

153

Coco-da-baía (mil frutos)

16

Maracujá (t)

3

Produção de leite (mil litros)

148

Produção de ovos de galinha – (mil dúzias)

0

Produção de ovos de codorna – (mil dúzias)

0

Produção de mel de abelha – (kg)

0

Bovinos – (cabeças)

3.177

Ovinos – (cabeças)

382

Equinos – (cabeças)

212

Vacas ordenhadas – (cabeças)

58

Fonte: SEPLAG. Perfil Municipal Rio Largo 2015. 2015.
*Considerou-se o ranking dos quatro maiores produtos agrícolas, os produtos de origem animal e o
efetivo de animais, respectivamente.

6.1.6.3 Finanças Públicas: Repasses Estaduais
Segundo informações disponibilizadas pela Secretaria de Estado da Fazenda
de Alagoas, a Tabela 18 apresenta o repasse estadual para o município no ano de
2014, sendo sua distribuição melhor visualizada na Figura 14. Dessas, percebe-se
que a maior participação se dá pelos repasses referentes ao

Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS, 90,39% do total.
Tabela 18 - Repasses estaduais para o município de Rio Largo
Valor (R$) – 2014

Repasses Estaduais
Repasse anual de Impostos – ICMS

11.958.173,76

Repasse anual de Impostos – IPI

17.649,37

Repasse anual de Impostos – IPVA

1.078.169,48

Repasse anual de Impostos – ROYALTIES
Fonte: SEPLAG. Perfil Municipal Rio Largo 2015. 2015.
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174.821,63

Figura 14 - Participação percentual dos repasses estaduais nas finanças municipais

Fonte: SEPLAG. Perfil Municipal Rio Largo 2015. 2015.

6.1.6.4 Finanças Públicas: Receitas e Despesas Municipais
As receitas e despesas do município no ano de 2013 podem ser visualizadas
na Tabela 19.
Tabela 19 - Receitas e despesas municipais
Receitas e Despesas
Capital

2013
Receita Arrecadada (R$)

Despesa Realizada (R$)

1.978.700,00

3.623.160,12

99.808.633,70

82.304.085,72

101.787.333,70
Fonte: SEPLAG. Perfil Municipal Rio Largo 2015. 2015.

85.927.245,84

Corrente
Total

6.1.7 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
Segundo levantamentos e estudos realizados pelos Institutos de Pesquisa da
Fundação João Pinheiro – FJP e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA
juntamente com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD,
agrupados no Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, IPEA e FJP,
2013), o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM de Rio Largo tem
evoluído e, de acordo com dados do Censo Demográfico do IBGE de 2010, é 0,643,
encontrando-se um pouco acima da média dos municípios alagoanos (Figura 15).
Dessa forma, o município se situa na faixa de Desenvolvimento Humano Médio:
entre 0,600 e 0,699.
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Figura 15 - Evolução do IDHM do município de Rio Largo

Fonte: PNUD, IPEA e FJP. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 2013.

Como pode ser observado na Tabela 20, a dimensão que mais contribui para
o IDHM do município é a Longevidade, com índice de 0,788, seguida da Renda, com
índice de 0,616, e de Educação, com índice de 0,547.
Tabela 20 - IDHM
IDH

1991

2000

2010

IDH Educação

0,200

0,333

0,547

IDH Longevidade

0,594

0,713

0,788

IDH Renda

0,496

0,542

0,616

Fonte: PNUD, IPEA e FJP. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 2013 (adaptado).

6.1.8 Política
O município de Rio Largo teve sua emancipação política no dia 13 de julho de
1915. Até março de 2018, segundo o Tribunal Superior Eleitoral – TSE, o município
possuía 53.248 eleitores e atualmente conta com a seguinte configuração política:


Prefeito
o Gilberto Gonçalves da Silva
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Vice-prefeita
o Maria Cristina Cordeiro da Silva



Vereadores
o Daniela dos Santos Araujo
o Ismael Ferreira da Silva
o Izaque Pereira Silva
o Jefferson Alexandre Cavalcante
o Jefferson Rosalvo dos Santos Silva
o Jose Alves de Farias
o Jose Marcio dos Santos da Silva
o Maria Elielza dos Santos Euclides
o Maria Patricia Pinto Santos
o Romildo Elias Calheiros Junior
o Thales Luiz Peixoto Cavalcante

6.2

Meio Físico

6.2.1 Caracterização Climatológica
Diversos fatores naturais influenciam o clima de determinada região. Estes
fatores podem ser de origem natural e geográfica, como a continentalidade,
proximidade do mar, estações do ano, cobertura vegetal, latitude, longitude, entre
outros. E a influência destes fatores se limita pelas interações entre eles e o meio
ambiente local (VIANELLO & ALVES, 1991).
A caracterização e compreensão das interações climatológicas locais assume
papel substancial nos procedimentos de gestão de seus recursos hídricos,
permitindo tecer melhor as diretrizes para o planejamento adequado de seus usos.
O estado de Alagoas é caracterizado por cinco zonas climáticas, são elas:
árido, semiárido, subúmido úmido, subúmido seco e úmido. Segundo dados da
Embrapa (2012), de acordo com a classificação climática de Koppen-Geiger, no
sertão e em parte do agreste alagoano o clima classifica-se como BSh, ou seja,
árido com aspectos climáticos seco e quente e precipitação média entre 380mm e
760mm. Na porção leste do estado observa-se a predominância do clima do tipo Aw,
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classificação característica de um clima tropical com temperaturas médias do ar
superior a 18º e precipitação pluviométrica média anual corriqueiramente entre
1000mm e 1500mm. Ainda nessa região encontra-se uma pequena porção próxima
as divisas com o estado de Pernambuco, a qual ocorre predominância do clima do
tipo Am, também caracterizando como um clima Tropical, porém o volume de
precipitação pluviométrica anual é superior a 1500mm. Na Figura 16 é possível
observar a distribuição da classificação climática nos limites do Estado.
Figura 16 - Classificação Climática de Koppen – Geiger do Estado de Alagoas

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.

O município de Rio Largo se encontra na porção leste do estado de Alagoas
com classificação climática de Koppen-Geiger do tipo Aw. O clima local é do tipo
Tropical Chuvoso, apresentando um verão seco e um período chuvoso entre
fevereiro e outubro. A precipitação média anual se encontra entre 1400mm e
1800mm, o que, aliada as características climáticas, ocasiona um excedente hídrico
médio anual entre 200mm e 400mm (EMBRAPA, 2012). Essa característica pode

61

ser observada no gráfico da Figura 17, onde em apenas 3 anos os valores de
precipitação ficam fora dessa faixa.
Figura 17 - Médias anuais de precipitação e evapotranspiração real do município de
Rio Largo
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Fonte: CPTEC/INPE, 2018.

No gráfico da Figura 18 podemos observar a variação da temperatura média
local, precipitação e evapotranspiração média ao longo dos meses. A temperatura
média é de 24 ºC, ocorrendo os valores máximos no início do ano, e as menores
temperaturas médias ocorrendo no período entre junho e agosto, meses que
apresentam maior volume de precipitação pluviométrica.
Figura 18 - Climograma do município de Rio Largo
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6.2.2 Geologia
O município de Rio Largo está inserido geologicamente na Província
Borborema (CPRM, 2005), sendo caracterizada pela existência de rochas
metamórficas originada de choques tectônicos ocorridos durante o ciclo Brasiliano,
acrescido de material oriundo de processos pós-orogenéticos. Essa região é
caracterizada pelos litótipos dos complexos Nicolau/Campo Grande, do Grupo
Barreiras, da Formação Muribeca – Membro Carmópolis, e de Depósitos FlúvioLagunares (Figura 19) (CPRM, 2005), explanadas a seguir.
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Figura 19 - Mapa de Formações Geológicas do Município de Rio Largo

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.
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Complexo Nicolau - Campo Grande
Datado do Mesoarqueano, o complexo Nicolau Campo Grande engloba a
sequência de micaxistos e paragnaisses com níveis de mármores, calcissilicáticas,
quartzitos,

formações

ferríferas,

anfibolitos,

metaultramáficas/ultrabásicas

e

ortognaisses diversos (An) (CPRM, 2000). No Município aflora principalmente nas
regiões centro-oeste e leste, com uma porção na região sudoeste.
Formação Muribeca – Membro Carmópolis
De origem no Mesozóico, a Formação Muribeca – Membro Carmópolis
caracteriza-se por conglomerados policomposto cinzento e castanho e arenito médio
a grosso (leque aluvial) (CPRM, 2000). Segundo Feijó (1994) os sedimentos
clásticos, carbonáticos e evaporíticos da Formação indicam a deposição em
ambiente transicional para marinho restrito. Nos limites municipais de Rio Largo,
aflora na porção sudeste à sul, localizando-se principalmente no entorno do Rio
Mundaú.
Grupo Barreiras
O Grupo Barreiras tem origem no Cenózoico, repousando sobre os depósitos
marinhos cretácicos, caracteriza-se pela ocorrência de arenito e conglomerado,
intercalações de siltito e argilito (CPRM, 2000). Em Rio Largo, aflora em maior
escala nas porções nordeste e noroeste, e em pequenas porções do sudoeste.
Depósito Flúvio-Lagunares
Decorrente do Cenozóico, aflora numa pequena faixa na porção sudeste do
Município, na planície aluvial do Rio Mundaú. Estão representados por areias,
argilas e materiais orgânicos (CPRM, 2005).
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Figura 20 - Geodiversidade do Município de Rio Largo

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.
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6.2.3 Geomorfologia e Relevo
O município de Rio Largo está, em sua maior parte, inserido na unidade
geoambiental dos Tabuleiros Costeiros, com uma pequena porção pertencente a
unidade de Planícies Deltaicas, Estuarinos e Praias (Figura 21).
A unidade dos Tabuleiros Costeiros, consiste de uma faixa que percorre todo
o litoral brasileiro, se estendendo do Rio de Janeiro até o Amapá. Possuí altitude
média de 50 a 100 metros (CPRM, 2005). E apresenta interflúvios planos,
geralmente entalhados por canais de margens abruptas. Localmente estão
dissecados em forma de colinas convexas de topos concordantes, formando uma
topografia ondulada (Figura 22). Sua superfície é recoberta por areias, argilas e
seixos, tendo na base encouraçamento retrabalhado (FERREIRA, 1999). O seu
contato com a planície litorânea se dá por falésias mortas, ou dissecadas em colinas
(FORMOSO, 2008).
Já a unidade de Planícies Deltaicas, Estuarinos e Praias, se caracteriza por
aglomerações de material de origem marinha, fluviomarinha, e eólica, que se
depositaram devido a influência das condições ambientais adversas do durante o
Quaternário (Projeto Radam,1983 apud Formoso, 2008).
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Figura 21 - Geomorfologia do município de Rio Largo

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.
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Figura 22 - Relevo do município de Rio Largo

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.
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6.2.4 Pedologia
No território do município de Rio Largo, as variações tipológicas dos solos
ocorrem devido à fatores topográficos, litológicos e da vegetação local. De acordo
com dados apresentados pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais –
CPRM (2013), são identificadas a ocorrência de seis tipologias de solos, ocorrendo
Argilossolo amarelo; Argilossolo Vermelho-Amarelo; Gleissolo; Latossolo Amarelo;
Neossolo Flúvico; Neossolo Litólico. O seccionamento do território do município, de
acordo com a ocorrência das tipologias identificadas, pode ser observado na (Figura
23).
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Figura 23 - Mapa dos aspectos Pedológicos do município de Rio Largo

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.
71

A seguir são caracterizadas as tipologias de solo identificadas na região de
acordo com os dados disponibilizados pela CPRM.
Argissolo amarelo
Os argissolos amarelos apresentam coloração amarelada, originados
principalmente de sedimentos do Grupo Barreiras, mas também podem ser
originados de rochas cristalinas ou sob influências destas. Possuem textura que
variam entre arenosa/média e média/muito argilosa, são profundos à muito
profundos, e apresentam com sequência de horizontes A, BA, Bt, A, AB, BA, Bt, Btx,
A, BA, Bt, BC (AGEITEC, 2011).
Ocorrem nas superfícies movimentadas que antecedem o Planalto da
Borborema, e mais comumente em ambientes dos Tabuleiros Costeiros sob florestas
subperenifólia. São solos que apresentam muito baixa à média fertilidade, porém
corriqueiros em ambientes acidentados, recomendando-os para preservação
ambiental e, em ambientes de clima mais úmidos, para fruticultura (AGEITEC, 2011).
Argissolo Vermelho-Amarelo
São solos de cores vermelho-amareladas e amarelo-avermelhadas, que
podem ser originados do Grupo Barreiras, de rochas cristalinas ou sob influência
destas. São solos profundos e muito profundos; bem estruturados e bem drenados;
com sequência de horizontes A, Bt; A, BA, Bt; A, E, Bt etc (EMBRAPA, 2006), sendo
suas cores oriundas da presença da mistura de óxidos de ferro, hematita e goethita
(AGEITEC, 2011).
As cores destes solos situam-se principalmente no matiz 5YR com valores de
4 a 6 e croma de 6 a 8; podendo em menor frequência ocorrer cores no matiz 7,5YR
com valor 4 e croma 6, com a presença ou não de mosqueados, constituindo ou não
coloração variegada, com ou sem plintita e, muito raramente com a presença de
horizonte fragipânico (EMBRAPA, 2006).
Apresentam-se com predominância do horizonte superficial A do tipo
moderado e proeminente, com textura majoritariamente média/argilosa e, em menor
ocorrência, textura média/média e média/muito argilosa (EMBRAPA, 2006).
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São solos de comum ocorrência em ambientes relacionados às rochas
cristalinas das superfícies que antecedem o Planalto da Borborema, em áreas com
clima menos úmido, sob floresta subcaducifólia e variação significativa de relevo
(AGEITEC, 2011). Quando ocorrem em superfícies que precedem o Planalto da
Borborema, podem ter características eutróficas ou distróficas, mas rara saturação
de alumínio, o que indica baixa a média fertilidade natural (EMBRAPA, 2006).
Gleissolo
São solos minerais formados em condições de saturação do solo, exceto
quando são artificialmente drenados. O intenso processo de gleização favorece na
manifestação de colorações pouco vivas, apresentado cores que variam entre
cinzentas até pretas, com maior tendência ao acinzentado (IAC, 2015). Apresentam
horizonte glei, podendo ser um horizonte subsuperficial (C,B ou E) ou superficial A.
Sua textura varia de arenosa à argilosa (AGEITEC, 2018).
Esse tipo de solo comumente ocorre em ambientes em que seus materiais
estão sobre condições hidromórficas, podendo também ocorrer em ambientes de
relevo plano de terraços fluviais, lacustres ou marinhos. Sua fertilidade varia de
baixa à elevada (IAC, 2018), existindo limitações devido a toxidez de algumas
plantas devido a presença de teores elevados de alumínio,enxofre e sódio
(AGEITEC, 2011).
Latossolo Amarelo
São solos minerais, originados de materiais argilosos ou areno-argilosos
sedimentares, que apresentam características homogêneas e pouca diferenciação
entre seus horizontes, sendo a cor amarelada uniforme ao longo da profundidade.
Os latossolos são profundos e bem drenados, apresentando boas condições de
retenção de umidade e boa permeabilidade.
Os latossolos amarelos comumente ocorrem em regiões de relevo plano e ou
ondulado, sendo favoráveis ao cultivo agrícola mecanizado (AGEITEC, 2011).
Apresentam texturas que variam de fina/muito argilosa à média/argilosa, e fertilidade
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baixa. Contudo, suas características favorecem o cultivo de cana-de-açucar e
pastagem (AGEITEC, 2011) (IAC, 2018).
Neossolo Flúvico
Solos derivados de sedimentos aluviais e que apresentam caráter flúvico.
Possuem grande variedade textural e de outras propriedades físicas, porém são
considerados de grande potencialidade agrícola (AGEITEC, 2011).
Apresentam horizonte glei, ou horizontes de coloração pálida, variegada ou
com mosqueados abundantes ou comuns de redução, se ocorrerem abaixo do
horizonte A, devem estar a profundidades superiores a 150cm. Compostos por
material mineral, ou por material orgânico pouco espesso, não apresentando
grandes alterações em relação ao material originário devido à baixa intensidade de
atuação dos processos pedogenéticos, seja em razão de características inerentes
ao próprio material de origem, como maior resistência ao intemperismo ou
composição químico-mineralógica, ou por influência dos demais fatores de formação
(clima, relevo ou tempo), fatores limitantes a evolução dos solos (EMBRAPA, 2006).
De comum ocorrência em rios ou drenagens em relevo plano, sendo
evidentes as camadas de solo depositadas, que se diferenciam pela cor e textura.
Há risco de inundação, que pode ser frequente ou muito frequente (AGEITEC,
2011).
Neossolos Litsólicos
São solos constituídos por material mineral, ou por material orgânico pouco
espesso, apresentando baixo desenvolvimento pedogenético, podendo ser em razão
de características inerentes ao material de origem, ou devido aos fatores de
formação, fatores limitantes a evolução dos solos (EMBRAPA, 2006).
São solos que possuem horizonte A ou hístico, assentando-se diretamente
sobre a rocha ou sobre um horizonte C ou Cr ou sobre material com 90% (por
volume) ou mais de sua massa constituída por fragmentos de rocha com diâmetro
maior que 2mm (cascalhos, calhaus e matacões), que apresentam um contato lítico
típico ou fragmentário dentro de 50 cm da superfície do solo. Assume um horizonte
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B em início de formação, no qual sua espessura não satisfaz qualquer horizonte B
diagnóstico (EMBRAPA, 2006).
Solos de comum ocorrência em regiões muito especificas, onde o relevo é
muito movimentado, como morrarias e serra (EMBRAPA, 2006). Apresentam alta
erodibilidade e baixa aptidão agrícola. Devido à baixa permeabilidade, sulcos são
facilmente formados nestes solos por enxurradas, mesmo quando são usados como
pastagens.
6.2.5 Recursos Hídricos
6.2.5.1 Recursos Hídricos Superficiais
O estado de Alagoas, dentro de sua divisão político-administrativa possui 54
bacias hidrográficas agrupadas em 16 regiões hidrográficas. O município de Rio
Largo se insere em três dessas regiões hidrográficas (Tabela 21) em três bacias
hidrográficas (Figura 24), sendo elas:


Bacia Hidrográfica do Rio Mundaú;



Bacia Hidrográfica do Rio Pratagy;



Bacia Hidrográfica do Rio Rémedio.
Tabela 21 - Regiões Hidrográficas em que se insere o município de Rio Largo
Região
Hidrográfica

Área
2
(km )

Dominialidade

Exutório

%Área inserida

CELMM

654,4

Estadual

Oceano Atlântico

0,45

Mundaú

1951,0

Federal

Lagoa Mundaú

78,67

Pratagy

762,8

Estadual

Oceano Atlântico

20,88

Fonte: SEMARH/AL.

O Rio Mundaú tem nascente no município de Garanhuns e foz na lagoa
homônima localizada no litoral de Alagoas. Em relação a sua hidrográfia, apresenta
cerca de 158,27 km de comprimento, e seus principais afluentes são o Rio Canhoto
(101,81 km) e Inhauma (48,68 km), ambos com suas nascentes no estado de
Pernambuco. Durante a etapa do diagnóstico, foram identificados pontos de
lançamento de efluentes e captação de água em curso d’água, sendo de relevante
papel neste estudo.
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O rio Pratagy tem nascente na Zona da Mata alagoana, próxima a zona
urbana do município de Messias. Apresenta uma área de drenagem de194,5 km²,
extensão de cerca 31,2 km, delimitada entre os municípios de Rio Largo e Maceió, e
tem sua foz no Oceano Atlântico.
A Bacia do Rio Remédio está inclusa na região hidrográfica do Complexo
Estuarino Lagunar Mundaú Manguaba – CELMM. Sua área de drenagem abrange
parte de cinco municípios: Pilar, Santa Luzia do Norte, Marechal Deodoro, Satuba e
Rio Largo.
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Figura 24 - Bacias Hidrográficas em que o município de Rio Largo está inserido
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Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.

6.2.5.2 Recursos Hídricos Subterrâneos
O município de Rio Largo está inserido nos Domínios Hidrogeológicos:
Formações Cenozóicas, Cristalino e Bacias Sedimentares (Figura 25). Segundo a
CPRM (2008) as Formações Cenozóicas são formadas pelo agrupamento de rochas
sedimentares, sendo este domínio representado por depósitos do Quaternário e
Terciário. Nos aspectos hidrogeológicos, comportam-se como aquíferos porosos,
que podem dispor de vazões significativas a depender da relação areia/argila.
O

domínio

Bacias Sedimentares agrega

as sequências de

rochas

sedimentares. Quanta aos aspectos hidrogeológicos, apresenta alta favorabilidade
para o armazenamento, constituindo importe reservatório devido a espessura de
sedimentos e a alta porosidade/permeabilidade de sua litologia (CPRM, 2008).
No domínio Cristalino, ocorrem agrupamentos de granitóides, gnaisses,
granulitos, migmatitos, básicas e ultrabásicas, enquadrando-o como aquífero
fissural. Os aquíferos Porosos/Fissurais apresentam baixa à média favorabilidade
hidrogeológica, com uma quase inexistente porosidade primária, condicionando a
ocorrência de água subterrânea a porosidade secundária derivada da presença de
fendas e fraturas. Essas características refletem na existência de reservatórios
aleatórios, descontínuos e de pequena extensão, que, no geral, apresentam vazões
baixas, e água salinizada, devido à baixa circulação da água e do tipo de rocha
(CPRM, 2008).
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Figura 25 - Domínios Hidrogeológicos do município de Rio Largo
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Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.
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7. Situação Institucional
7.1

Levantamento da Legislação e Análise dos Instrumentos Legais que
Definem as Políticas Nacional, Estadual e Regional de Saneamento
Básico
A questão do Saneamento Básico e todas as preocupações ambientais e de

saúde pública a ele envolvidas, vem ganhando nos últimos anos, finalmente, o
centro das discussões sobre planejamento urbano nas esferas federal, estaduais e
municipais do país. Um dos marcos do ponto de partida deste processo foi o
estabelecimento de diretrizes nacionais para o saneamento básico, através da Lei nº
11.445 de janeiro de 2007, onde definiu-se o conceito de Saneamento Básico como
o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento
público de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos, e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.
Além disso, a lei também definiu as competências dos diversos agentes
envolvidos no planejamento e execução da política federal de Saneamento Básico
no Brasil, atribuindo ao Ministério das Cidades, a responsabilidade pela elaboração
do Plano Nacional de Saneamento Básico - Plansab. Associado a isto, o país
assumiu junto à Organização das Nações Unidas - ONU, entre um dos objetivos de
Desenvolvimento do Milênio o compromisso de reduzir pela metade a proporção de
habitantes que não contam com o serviço de Saneamento Básico até o ano de 2015.
Outros aspectos relevantes também são destacados na Lei 11.445, como a
questão da “sustentabilidade” (tanto ambiental como econômica), a gestão
associada (por convênios de cooperação ou consórcio público, as necessidades de
se estabelecer os deveres e direitos básicos dos usuários, as prioridades de ação e
o controle social dos serviços.
Neste contexto de se estabelecer uma política pública nacional acessível e de
entendimento e participação dos municípios, observamos também a Lei Federal nº
9.795/1999, denominada Política Nacional de Educação Ambiental, onde se destaca
a importância da conscientização junto à população sobre a política nacional
relacionada.
81

Há diversas outras leis federais e resoluções do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA referentes ao Saneamento Básico, mas deve-se mencionar a
Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que
estabelece: as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de
resíduos sólidos (inclusive os perigosos); as responsabilidades dos geradores e do
poder público; e os instrumentos econômicos a serem aplicados.
Entre outros aspectos, a Lei nº 12.305/10 determina que todas as
administrações públicas municipais, indistintamente do seu porte e localização,
deveriam construir aterros sanitários e encerrarem as atividades dos lixões e aterros
controlados no prazo máximo de quatro anos (a partir da data da lei), substituindo-os
por aterros sanitários ou industriais, onde só poderão ser depositados resíduos sem
possibilidade

de

reciclagem

e

reaproveitamento,

obrigando-os

também

a

compostagem de resíduos orgânicos. A Lei ainda obriga o setor da construção civil a
dar destinação final ambientalmente adequada aos resíduos de construção e
demolição - RCD, não podendo mais encaminhá-los aos aterros.
No que se refere aos instrumentos e normativas estaduais, consequentes das
exigências federais, destaca-se a Política Estadual de Recursos Hídricos, criada
pela Lei 5.965/1997, onde a mesma institui o Sistema Estadual de Gerenciamento
Integrado de Recursos Hídricos, cria o Sistema Estadual de Informações sobre
Recursos Hídricos e o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, e ainda institui o
Conselho Estadual de Recursos Hídricos.
Ainda em relação à Gestão de Recursos Hídricos, dentre outras normas e
instrumentos, destaca-se a Lei 7.094 de 02 de setembro de 2009 que dispõe sobre a
conservação e proteção das águas subterrâneas no domínio do Estado de Alagoas
e o Decreto 06 de 23 de janeiro de 2001, que regulamenta a outorga de direito de
uso de recursos hídricos no Estado de Alagoas.
Vale destacar, ainda na esfera estadual, a Lei 3.859/1978 que institui o
Conselho Estadual de Proteção Ambiental – CEPRAM, a Lei 4.090/1979 que dispõe
sobre a proteção do Meio Ambiente no Estado de Alagoas e a Lei 4.986/1988 que
cria o Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas – IMA.
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No âmbito municipal, destaca-se a Lei 1.424 de 19 de abril de 2006 que
institui o Código Municipal de Meio Ambiente e dispões sobre a administração dos
recursos ambientais, da proteção da qualidade do meio ambiente, do controle das
fontes poluidoras e da ordenação do uso do solo do Município.
As Leis e Planos até aqui citados, definem a base normativa que influencia
diretamente a Política de Saneamento Básico em todas as suas esferas. As
próximas Tabelas sintetizam algumas destas leis por abrangência, data e conteúdo.
Tabela 22 - Síntese das Leis, Decretos e resoluções vinculadas ao Saneamento Básico
Abrangência

Federal

Abrangência

Número/Ano
Lei nº 11.445/2007

Estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico

Lei nº 12.305/2010

Institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos.

Lei nº 9.795/1999

Institui a Política Nacional de Educação
Ambiental

Lei nº 9.433/1997

Institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos, cria o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Número/Ano

Conteúdo

Lei nº 5.965/1997

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

Lei nº 7.094/2009

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

Decreto 06 de 2001

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

Lei nº 3.859/78

Institui o Conselho Estadual
Proteção Ambiental – CEPRAM

Lei nº 4.090/79

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

Lei nº 4.986/88

Cria o Instituto de Meio Ambiente do
Estado de Alagoas – IMA e adota outras
providências.

Estadual

Abrangência

Conteúdo

Número/Ano

Conteúdo
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de

Municipal

7.2

Institui o Código Municipal de Meio
Ambiente

Lei nº 1.424/06

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

base para o funcionamento da política de saneamento, é importante ainda destacar
o conjunto de Normas Técnicas existentes que incidem sobre os sistemas de
abastecimento de água, esgotamento sanitário e de resíduos sólidos, permitindo a
leitura técnica específica, lançando padrões de normatização para uso e manuseio
de materiais e dimensionamento que incidem sobre o projeto de infraestrutura.
A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT determina as seguintes
normas vinculadas aos temas específicos:
Sistemas de Abastecimento de Água:


NBR 09650 – Verificação de estanqueidade no assentamento de adutoras e
redes de água.



NBR

10156

–

Desinfecção

de

tubulações

de

sistema

público

de

abastecimento de água


NBR 12211 – Estudo de concepção de sistemas públicos de abastecimento
de água.



NBR 12212 – Projeto de poço para captação de água subterrânea.



NBR 12213 – Projeto de captação de água para o abastecimento público



NBR 12214 – Projeto do sistema de bombeamento de água para o
abastecimento público.



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



NBR 12216 – Projeto de Estação de Tratamento de Água para o
abastecimento público.



NBR 12217 – Projeto de reservatório de distribuição de água para o
abastecimento público.



NBR 12218 – Projeto de rede de distribuição de água para o abastecimento
público.



NBR 12244 – Construção de poço para captação de água subterrânea.
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NBR 12266 – Projeto de execução de valas para assentamento de tubulação
de água, esgoto e drenagem.



NBR 12586 – Cadastro de sistema de abastecimento de água.
Sistema de Esgotamento Sanitário



NBR 5645 – Tubo cerâmico para canalizações.



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



NBR 7367 – Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para
sistema de esgoto sanitário.



NBR 7663 – Tubo de ferro fundido dúctil centrifugado para canalização sob
pressão.



NBR 8409 – Conexão cerâmica para canalização.



NBR 8889 – Tubo de concreto simples, de seção circular, para esgoto
sanitário.



NBR 8890 – Tubo de concreto armado de seção circular para esgoto
sanitário.



NBR 9648 – Estudos de concepção de sistemas de esgoto sanitário.



NBR 9649 – Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário.



NBR 9814 – Execução de rede coletora de esgoto.



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



NBR 12207 – Projeto de interceptores de esgoto sanitário.



NBR 12208 – Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário.



NBR 12209 – Projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário.



NBR 12266 – Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação
de água, esgoto ou drenagem urbana.



NBR 13133 – Execução de levantamento topográfico.
Resíduos Sólidos
Classificação dos resíduos sólidos



NBR 10004 – Resíduos Sólidos



NBR 12807 – Resíduos de Serviços de Saúde, terminologia.
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NBR 12808 – Resíduos de Serviços de Saúde, classificação
Acondicionamento



NBR 9190/1985 – Classificação de sacos plásticos para acondicionamento de
lixo.



NBR 9191/2000 – Classificação de sacos plásticos para acondicionamento de
lixo.



NBR 12810 – Procedimento de coleta de resíduos de saúde.



NBR 9259 – Agulha hipodérmica estéril e de uso único.



NBR 12809 – Resíduos de Serviços de Saúde, Manuseio.



NBR 13853 – Coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou
cortantes, requisitos e métodos de ensaio.



NBR 12235 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos.



NBR 10007 – Amostragem.



NBR 10004 – Classificação.
Coleta



NBR 14725 – Ficha de informações de segurança de produtos químicos –
FISPQ.



NBR 7500 – Símbolos de risco e manuseio para o transporte e
armazenamento de material.



NBR 9191 – Sacos plásticos.



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



NBR 13221 – Transportes de resíduos.
Aterro



NBR 8419 – Apresentação de projetos de aterros sanitários, procedimento.



NBR 8849 – Apresentação de projetos de aterros controlados, procedimentos.



NBR 9690 – Mantas de polímeros para impermeabilização, PVC.
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NBR 10157 – Aterros de resíduos perigosos.



NBR 10703 – Degradação do solo



NBR 7229 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos.
Entulhos



NBR 7211 – Agregado para concreto.
Incineração



NBR 11175 – Incineração de resíduos sólidos perigosos, padrões de
desempenho.

7.3

Projetos Relacionados ao Saneamento Básico em Andamento no
Município de Rio Largo
As tabelas a seguir mostram os projetos e o valor do convênio liberado para o

Município de Rio Largo através do Ministério das Cidades no período de 1996 a
2018. Observa-se que o último convênio liberado para o município relacionado
diretamente com saneamento básico foi em 2003 com o convênio nº 443527 para a
execução de sistema de abastecimento de água (projeto alvorada) no valor de R$
600.000,00. Este dado deixa claro o motivo da deficiência que o saneamento básico
enfrente atualmente em Rio Largo.
Tabela 23 - Total da verba dos convênios de Rio Largo com o Ministério das Cidades
UF

AL

Município

Rio Largo

Período

01/01/1996 a 15/04/2018

Total conveniado com o Município

R$ 33.728.670,84

Fonte: Portal da Transparência, 2018.

87

Tabela 24 - Convênios por órgãos concedentes e valores

Fonte: Portal da Transparência, 2018.
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Tabela 25 - Convênio por órgão concedente e valores

Fonte: Portal da Transparência, 2018.

89

Tabela 26 - Convênio por órgão concedente e valores

Fonte: Portal da Transparência, 2018.
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Tabela 27 - Convênio por órgão concedente e valores

Fonte: Portal da Transparência, 2018.
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Tabela 28 - Convênio por órgão concedente e valores

Fonte: Portal da Transparência, 2018.

Tabela 29 - Convênio por órgão concedente e valores

Fonte: Portal da Transparência, 2018.

Como pode ser observado ao longo dos anos, Rio Largo teve poucos
convênios diretamente ligado ao saneamento básico. Para ser mais preciso, foram
08 convênios contemplados, totalizando uma receita de R$ 1.674.000,00, o que é
praticamente insignificante para a demanda de um município deste porte e
principalmente quando comparado à verba total de R$ 33.728.670,84.
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7.4

Instrumentos e Mecanismos de Participação e Controle Social na Gestão
Política de Saneamento Básico
Para execução do PMSB foi criado o comitê de coordenação do Plano

Municipal de Saneamento Básico de Rio Largo e este se constitui como mecanismo
de participação e controle social do atual processo de elaboração do PMSB, além de
constituir-se como mecanismo para o futuro controle social de acompanhamento da
política local.
A Portaria nº 06 de Janeiro de 2018 que institui o Comitê de Coordenação,
que atualmente acompanha o desenvolvimento deste PMSB, e dispõe sobre o
Processo de Elaboração da Política Pública de Saneamento e do respectivo Plano
Municipal de Saneamento Básico Sustentável e adota providências correlatas.
7.5

Sistema de Informações Sobre os Serviços de Saneamento Básico
Atualmente não existe sistema de informação municipal sobre o saneamento

local, cabendo aos gestores locais o abastecimento estatístico via dados do IBGE e
do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento – SNIS.
Conforme previsto no planejamento para a elaboração do PMSB de Rio
Largo, está em atual desenvolvimento a estruturação e implantação de um sistema
de informações municipais sobre saneamento. Além de uma exigência legal,
definida no inciso VI, art. 9º da Lei 11.445/2007, o sistema representa uma
ferramenta essencial para a gestão do saneamento no município.
8. Situação dos Serviços de Abastecimento de Água Potável

8.1

Rede Geral de Abastecimento

8.2

Caracterização da Prestação dos Serviços
A Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL detém a concessão de

operação e manutenção do sistema de abastecimento de água do município de Rio
Largo bem como também é responsável pela gestão comercial dos serviços,
estando inserida na Unidade de Negócios do Leste – U.N Leste. O escritório geral
da U.N Leste localiza-se no próprio município de Rio Largo e é responsável pela
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gestão comercial de 22 municípios: Rio Largo, Barra de São Miguel, Colônia
Leopoldina, Coqueiro Seco, Flexeiras, Ibateguara, Jacuípe, Japaratinga, Joaquim
Gomes, Jundiá, Matriz de Camaragibe, Messias, Murici, Novo Lino, Paripueira,
Passo de Camaragibe, Pilar, Porto de Pedras, Santa Luzia do Norte e Satuba. Sua
sede e abrangência do atendimento podem ser identificadas na Figura 26.
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Figura 26 - Localização da sede e abrangência do atendimento da Casal - Unidade de Negócios Leste

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.
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A população atendida com abastecimento de água é de 48.681 habitantes de
um total de 75.645 habitantes no município (SNIS, 2015). Ou seja, o índice de
atendimento de abastecimento de água de Rio Largo é de 64,35% (Figura 27). Ainda
segundo o SNIS, a CASAL abastece somente a zona urbana do município, todo
abastecimento da zona rural se dá através de soluções individuais.
Figura 27 - Porcentagem de atendimento de água de Rio Largo
População total atendida com serviço de água da CASAL
População total não atendida com serviço de água da CASAL

36%

64%

Fonte: SNIS, 2015.

Segundo a CASAL, Rio Largo possui 23.590 ligações de abastecimento de
água, porém apenas 16.723 com economias ativas.
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Tabela 30 - Resumo das ligações e economias de Rio Largo
RESUMO DAS LIGAÇÕES E ECONOMIAS DE RIO
LARGO
Nº de Ligações

Ramais Ligados

23.590

Com Hidr.

15.140

Sem Hidr.

1.269

Total

Ramais Desligados

Ramais Desligados /
Suprimidos

16.409

Com Hidr.

5.498

Sem Hidr.

1.683

Total

7.181

%

30,44

Suprim.

1.121

Desl. + Suprim.

8.302

Suprim. %

4,54

Inativas %

33,6

Economias ligadas

16.723

Economias Lig. + Desl.

24.116

Fonte: CASAL, 2017.

8.2.1 Índice de Perdas
Um serviço adequado de abastecimento de água deve levar em conta as
perdas no sistema, de modo que o elevado índice de perdas de água reduz o
faturamento das empresas e, consequentemente, sua capacidade de investir e obter
financiamentos. Além disso, gera danos ao meio ambiente na medida em que obriga
a empresa responsável pelo abastecimento de água a buscar novos mananciais
para abastecimento da cidade.
As perdas no sistema de abastecimento de água podem ser entendidas como
perdas físicas (vazamentos) e perdas de faturamento (não físicas). As perdas físicas
referem-se à água perdida e não consumida pelos usuários; as perdas de
faturamento são entendidas como todo o volume de água consumido por usuários e
não faturado pelas empresas.
O índice de perdas de água está intimamente relacionado ao índice de
hidrometração (ligações de águas medidas/total de ligações de água) e com o
volume de água micromedido (volume médio de água apurado pelos medidores de
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vazão instalados nos ramais prediais). A partir do volume de água micromedido,
obtém-se

o

volume

de

micromedição

relativo

à

produção

(volume

micromedido/volume produzido) e o volume de micromedição de consumo (volume
micromedido/volume consumido). A relação entre esses diversos índices fornece um
quadro mais preciso sobre as perdas de água de uma empresa de saneamento
básico.
Segundo a CASAL (2017), o serviço de abastecimento de água de Rio Largo
apresenta um índice de perda de 70,30%, ou seja, apenas 29,70% do volume de
água captada e tratada é disponibilizada a população e faturada (Tabela 31).
Segundo o SNIS, em 2013 o índice de perdas médio no Brasil era de 39%,
valor muito abaixo dos 70% apresentado pela CASAL em 2017. Os altos índices de
perdas em Rio Largo mostram a fragilidade da gestão de recursos hídricos, falta de
manutenção e mau operação na distribuição de água do município. Segundo
informações obtidas pela companhia de abastecimento, a rede de distribuição de
água de Rio Largo é muito antiga, construídas de ferro e cimento amianto,
justificando parte desse alto índice de perdas.
Tabela 31 - Índice de perdas
CÁLCULO DO ÍNDICE DE PERDAS
U.N LESTE

RIO LARGO

Volume Distribuído (m³)

447.882

Volume Utilizado (m³)

133.060

Perda (m³)

314.822

IPD (%)

70,30

Fonte: CASAL, 2017.

8.2.2 Sistema Tarifário
Para cobrança pelo serviço de abastecimento de água a CASAL possui tarifas
diferenciadas segundo as categorias de usuários e as faixas de consumo (Tabela
32) de forma que os grandes consumidores subsidiam os pequenos e as demais
categorias subsidiam a categoria residencial. A última estrutura tarifária da CASAL
entrou em vigor em julho de 2017 com ajuste de 9,76 % e é atualizada anualmente.

98

Tabela 32 - Estrutura Tarifária da CASAL
ESTRUTURA TARIFÁRIA DA CASAL - 2017
CATEGORIA

FAIXAS

TARIFA (R$/m³)

Até 10 m³

4,42

Excedente (m³):

RESIDENCIAL

COMERCIAL

ÁGUA

INDUSTRIAL

PÚBLICA

11-15

8,45

16-20

9,76

21-30

10,43

31-40

10,77

41-50

10,91

51-90

10,98

91-150

11,05

> 150

11,06

Até 10 m³

10,22

Excedente

16,25

Até 10 m³

11,48

Excedente

20,97

Até 10 m³

8,63

Excedente

22,18

Até 10 m³

2,31 (50% TMR)

Excedente (m³):
TARIFA
SOCIAL

11-15

4,22 (50% TR da faixa)

16-20

4,88 (50% TR da faixa)

> 20

Aplicar a tarifa residencial da faixa

Até 10 m³

2,4

Excedente

8,12 (50% x TEC)

CARRO PIPA

Qualquer
Consumo

10,22 = (TMC)

FILANTRÓPICA

Qualquer
Consumo

1,76 = (40,0% x TMR)

ÁGUA BRUTA

Fonte: CASAL, 2017.
TR – Tarifa Residencial
TMR – Tarifa Mínima Residencial
TEC – Tarifa Excedente Comercial
TMC – Tarifa Mínima Comercial
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8.3

Visão Geral dos Sistemas

8.3.1 Captações Superficiais
O município de Rio Largo possui três captações superficiais operadas pela
CASAL

com

a

finalidade

de

abastecimento

100

humano

(Figura

28)

Figura 28 - Sistemas de Captação e Tratamento de Água operados pela CASAL

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.
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8.3.1.1 Sistema de Abastecimento da Mata do Rolo
A água é proveniente de um conjunto de aproximadamente dez nascentes
que drenam por gravidade até uma barragem de concreto com vertedouro de
superfície (Figura 29). O barramento tem 3 metros de altura e 10 metros de
comprimento com capacidade de acumulação estimada de 3.000.000 m³. Já o
vertedor tem 1 metro de altura e 3 metros de comprimento com uma vazão
regularizada estimada de 0,15 m³/s.
A captação na barragem abastece os bairros do Centro, Mata do Rolo e o
Conjunto Residencial Jarbas Oiticica e é realizada através de uma captação de água
por gravidade que segue até um poço de sucção, onde é recalcada através de uma
motobomba na Estação Elevatória de Água Bruta - EEAB, localizada a
aproximadamente 30 metros da barragem.
O acesso a captação é feito através de estrada de barro, o que dificulta o
acesso durante o inverno. A vegetação onde localizam-se as nascentes é cercada,
porém a população do bairro Mata do Rolo descarta resíduos sólidos nas encostas a
montante das nascentes.
Segundo informações dos técnicos da CASAL a água verte durante todo ano,
desaguando no rio Mundaú. Ainda segundo relatos dos técnicos, durante o período
chuvoso, há o aumento da turbidez da água devido ao assoreamento das nascentes
a montante da barragem, dificultando seu tratamento.
Figura 29 - Barragem da Mata do Rolo
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Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.

O volume de água bruta captado na barragem é de aproximadamente 324
m³/h que segue para Estação de Tratamento de Água – ETA da Mata do Rolo
através de uma tubulação de ferro fundido de 350 mm de diâmetro.
A captação nas nascentes da Mata do Rolo possui outorga de direito de uso
de recursos hídricos, autorizada pela Portaria SEMARH 521/2008, publicada no
Diário Oficial do Estado de Alagoas – DOEAL no dia 16 de junho de 2008, válida até
16 de junho de 2028. A referida outorga autoriza a CASAL a captar água com uma
vazão máxima de 324 m³/h, durante 24 h/d, de janeiro a dezembro, totalizando um
volume anual de 2.838.240 m³.
Figura 30 - Motobomba da EEAB
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Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.

A ETA foi construída em meados de 1990 e é do tipo convencional composta
pelas seguintes etapas: floculação, decantação e filtração (Figura 31). Além disso,
dispõe de um pequeno laboratório onde são realizadas análises físico-química
semanalmente.
A ETA possui capacidade de tratamento de 252 m³/h e, após tratamento, a
água segue para um reservatório com capacidade de 250 m³. A medição de vazão é
realizada por meio de um medidor ultrassônico, localizado no medidor do tipo calha
parshall. A calha parshall também funciona como dispositivo de mistura rápida em
seu ressalto hidráulico, onde são adicionados produtos químicos, como cal e sulfato
de alumínio, para floculação da água bruta. Após adição do sulfato de alumínio para
floculação, a água em tratamento segue para os floculadores hidráulicos horizontais.
Já floculada, a água segue para os decantadores retangulares de fluxo horizontal,
nos quais estão instaladas quatro calhas de coleta que encaminham a água
decantada para quatro filtros do tipo rápido. Depois de passar pelo processo de
filtração, a água é submetida a dosagem pelo sistema de cloração a gás (CASAL,
2017).
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Diariamente é realizada a retro lavagem para limpeza dos filtros, utilizando
cerca de 30 mil litros de água. A água proveniente do retro lavagem não é
recirculada no sistema e não existe a reutilização do lodo proveniente da limpeza.
Figura 31 - Etapas da ETA - Mata do Rolo
a.Calha parshall
b. Floculação

c. Decantação

d.Filtração

e. Reservação

f. Laboratório

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.
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Após o tratamento na ETA Mata do Rolo, a água é encaminhada por
gravidade até um conjunto de dois reservatórios, localizados na Avenida Intendente
Júlio Calheiros (Figura 32). A tubulação da adutora é em ferro fundido com diâmetro
de 150 mm, com extensão aproximada de 1.000 metros.
Os reservatórios estão em bom estado de manutenção, possuem escada
de acesso e extravasor, porém é de difícil acesso devida a cobertura vegetal do
terreno.
Figura 32 - Reservatório Progresso

Fonte: CASAL, 2017

Toda operação do sistema de captação e tratamento é manual e precisa
sempre de operadores. No caso de falta de energia elétrica, o sistema não dispõe de
gerador, acarretando na intermitência do abastecimento.
O sistema de captação e tratamento da Mata do Rolo encontra-se em estado
de conservação muito ruim, com pontos de vazamento e de corrosão. Vale salientar
que esse sistema é bastante antigo, apresentando riscos aos funcionários e
operadores do sistema. Nesse sentido, é de suma importância a realização de
reformas e manutenções.
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Figura 33 - Estrutura da ETA - Mata do Rolo

Fonte: CASAL, 2017.

Figura 34 - Estruturas da ETA - Mata do Rolo

Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB.

A relação dos parâmetros monitorados e seus padrões, tem como referência
a Portaria MS n° 2914 de 12 de dezembro de 2011. A CASAL monitora o
funcionamento da ETA Mata do Rolo através da análise dos seguintes parâmetros:
pH, cor aparente, turbidez, condutância específica, acidez, alcalinidade, dureza total,
dureza, cálcio, magnésio, cloretos, sílica, sulfato, amônia, nitrato, nitrito, ferro total,
sódio, potássio, CO2, sólidos totais, cloro e coliformes. A Tabela 33 apresenta a
análise da água bruta e a Tabela 34 apresenta a análise da água tratada do ano de
2015.
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Tabela 33 - Análise da água bruta da ETA da Mata do Rolo
Parâmetros
Nº
1 pH
2 Cor Aparente
3 Turbidez
4 Condutância Específica
5 Acidez
6 Alcalinidade OH‾
7 Alcalinidade CO₃ ̿
8 Alcalinidade HCO₃ ‾
9 Dureza Total
10 Dureza (carbonatos)
11 Dureza (n/carbonatos)
12 Cálcio
13 Magnésio
14 Cloretos
15 Sílica
16 Sulfato
17 Amônia
18 Nitrato
19 Nitrito
20 Ferro Total
21 Sódio
22 Potássio
23 CO₂ (graficamente)
24 Sólidos Totais
Análise:
Parâmetro
Nº
25 Cloro Residual Livre
Análise:
Parâmetros
Nº
26 Coliformes Totais
27 Escherichia Coli
Referências Normativa:
CONCLUSÃO

Notas:

Método/Referência

VMP/VR

Resultado

Conclusão

Potenciometro Digital

6,0 a 9,5

Colorímetro Digital

15,0 UC

Turbidímetro Digital

5,0 NTU

6,03
2,0
6,37
136,7
10,0
0,0
0,0
28,0
26,0
26,0
0,0
10,0
16,0
31,0
4,2
0,5
0,02
4,28
0,01
0,94
12,0
14,0
53,0
NR

Recom endado

Condutivímetro Digital

µhms/cm

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

500,0 mg/L CaCO₃

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

250,0 mg/L Cl‾

Espectrofotômetro Digital

mg/L SiO₂

Espectrofotômetro Digital

250,0 mg/L SO₄̿

Espectrofotômetro Digital

1,5 mg/L NH₃

Espectrofotômetro Digital

10,0 mg/L N

Espectrofotômetro Digital

1,0 mg/L N

Espectrofotômetro Digital

0,30 mg/L Fe

Fotômetro de Chama

200,0 mg/L Na⁺

Fotômetro de Chama

mg/L K⁺

Fórmula de Tillman

mg/L CO₂

Evaporação-Pesagem

1000,0 mg/L

NO MOMENTO DA COLETA

Início:

Comparador Colorimétrico

0,2 a 2,0 mg/L

MICROBIOLOGIA

Início:

Satisfatório
Insatisfatório
Sem Referência
Sem Referência
Sem Referência
Sem Referência
Sem Referência
Satisfatório
Sem Referência
Sem Referência
Sem Referência
Sem Referência
Satisfatório
Sem Referência
Satisfatório
Satisfatório
Satisfatório
Satisfatório
Insatisfatório
Satisfatório
Sem Referência
Sem Referência
Sem Dados

Término:
Recom endado

Término:

Tubo s M últiplo s/Substrato Enzimático A usência em 100mL

Satisfatório

Tubo s M últiplo s/Substrato Enzimático A usência em 100mL

Satisfatório

Portaria MS Nº 2914 de 12 de Dezembro de 2011

1 - VMP: Valor Máximo Permitido na rede de distribuição; VR: Valor de Referência
2 - SAA: Sistema de Abastecimento de Água
3 - São de responsabilidade do requerente o plano amostral, os dados da coleta, e a coleta
4 - Este laudo não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou fins comerciais
5 - NR: Não Realizado

Fonte: CASAL, 2015.
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Tabela 34 - Análise da água tratada da ETA da Mata do Rolo
Parâmetros
Nº
1 pH
2 Cor Aparente
3 Turbidez
4 Condutância Específica
5 Acidez
6 Alcalinidade OH‾
7 Alcalinidade CO₃ ̿
8 Alcalinidade HCO₃ ‾
9 Dureza Total
10 Dureza (carbonatos)
11 Dureza (n/carbonatos)
12 Cálcio
13 Magnésio
14 Cloretos
15 Sílica
16 Sulfato
17 Amônia
18 Nitrato
19 Nitrito
20 Ferro Total
21 Sódio
22 Potássio
23 CO₂ (graficamente)
24 Sólidos Totais
Análise:
Parâmetro
Nº
25 Cloro Residual Livre
Análise:
Parâmetros
Nº
26 Coliformes Totais
27 Escherichia Coli
Referências Normativa:
CONCLUSÃO
Notas:

Método/Referência

VMP/VR

Resultado

Conclusão

Potenciometro Digital

6,0 a 9,5
15,0 UC

Turbidímetro Digital

5,0 NTU

Condutivímetro Digital

µhms/cm

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

500,0 mg/L CaCO₃

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

250,0 mg/L Cl‾

Espectrofotômetro Digital

mg/L SiO₂

Espectrofotômetro Digital

250,0 mg/L SO₄̿

Espectrofotômetro Digital

1,5 mg/L NH₃

Espectrofotômetro Digital
Espectrofotômetro Digital

10,0 mg/L N
1,0 mg/L N

Espectrofotômetro Digital

0,30 mg/L Fe

Fotômetro de Chama

200,0 mg/L Na⁺

6,21
0,0
2,20
150,80
12,0
0,0
0,0
16,0
20,0
16,0
4,0
12,0
8,0
32,0
3,80
0,20
0,17
NR
0,00
0,80
15,0
21,0
20,03
96,0

Recom endado

Colorímetro Digital

Fotômetro de Chama

mg/L K⁺

Fórmula de Tillman

mg/L CO₂

Evaporação-Pesagem

1000,0 mg/L

NO MOMENTO DA COLETA

Método/Referência

Início:
VMP/VR

Comparador Colorimétrico

0,2 a 2,0 mg/L

MICROBIOLOGIA
Método/Referência

Início:
VMP/VR

Satisfatório
Satisfatório
Sem Referência
Sem Referência
Sem Referência
Sem Referência
Sem Referência
Satisfatório
Sem Referência
Sem Referência
Sem Referência
Sem Referência
Satisfatório
Sem Referência
Satisfatório
Satisfatório
Sem Dados
Satisfatório
Insatisfatório
Satisfatório
Sem Referência
Sem Referência
Satisfatório

Término:
Conclusão
Resultado
Recom endado

Resultado

Término:
Conclusão

Tubo s M últiplo s/Substrato Enzimático A usência em 100mL
Tubo s M últiplo s/Substrato Enzimático A usência em 100mL

Portaria MS Nº 2914 de 12 de Dezembro de 2011

1 - VMP: Valor Máximo Permitido na rede de distribuição; VR: Valor de Referência
2 - SAA: Sistema de Abastecimento de Água
3 - São de responsabilidade do requerente o plano amostral, os dados da coleta, e a coleta
4 - Este laudo não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou fins comerciais
5 - NR: Não Realizado

Fonte: CASAL, 2015.

Como não foi disponibilizada uma série histórica para as análises de água
bruta e água tratada, não foi possível avaliar de maneira conclusiva a qualidade do
tratamento da ETA. De maneira pontual o que pode ser concluído é que apesar da
turbidez da água bruta do sistema Mata do Rolo estar com valor elevado, o sistema
de tratamento está sendo efetivo e está conseguindo reduzir esse parâmetro até
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valores permitidos pela portaria. O mesmo não acontece com o ferro, que mesmo
após o tratamento apresentou níveis insatisfatórios. Um ponto de atenção com
relação ao relatório se dá por conta da falta de análise do parâmetro Coliformes
Totais, em todas as amostras fornecidas, esse parâmetro não é avaliado. Por se
tratar de um fator importante para análise do tratamento e qualidade da saúde
pública, essa análise não pode deixar de ser feita (CASAL, 2017).
8.3.1.2 Sistema de Abastecimento do Tabuleiro do Pinto
A água é proveniente do rio Cacimbinho que drena por gravidade até uma
barragem com vertedouro de superfície (Figura 35). O barramento tem 3 metros de
altura e 10 metros de comprimento com capacidade de acumulação estimada de
3.000.000 m³. Já o vertedor tem 1 metro de altura e 3 metros de comprimento com
uma vazão regularizada estimada de 0,1 m³/s (SEMARH, 2007).
A captação está situada em uma bacia hidrográfica com área de drenagem de
aproximadamente 2 km², alimentada por nascentes de grande potencial hídrico, com
escoamento de base proveniente da formação barreiras. A referida captação
abastece o bairro do Tabuleiro do Pinto e é realizada através de uma captação de
água por gravidade que segue até um poço de sucção, onde é recalcada através de
duas bombas centrifugas (uma reserva) na Estação Elevatória de Água Bruta EEAB, localizada a aproximadamente 30 metros da barragem. A operação da EEAB
da barragem do Tabuleiro do Pinto é manual e não possui gerador de energia
elétrica. A barragem encontra-se em bom estado de conservação, porém é de difícil
acesso no inverno.
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Figura 35 - Barragem do Tabuleiro do Pinto

Fonte: CASAL, 2017.

A captação nas nascentes do rio Cacimbinho possui outorga de direito de uso
de recursos hídricos, autorizada pela Portaria SEMARH 520/2008, publicada no
Diário Oficial do Estado de Alagoas – DOEAL no dia 16 de junho de 2008, válida até
16 de junho de 2028. A referida outorga autoriza a CASAL a captar água com uma
vazão máxima de 288 m³/h, durante 24 h/d, de janeiro a dezembro, totalizando um
volume anual de 2.522.880 m³.
A vazão captada é de aproximadamente 129 m³/h e segue para ETA –
Tabuleiro do Pinto através de uma tubulação de 250 mm de ferro fundido. A ETA é
do tipo compacta e é composta por seis filtros de areia de fluxo ascendente.
Previamente a entrada da água bruta nos filtros é dosado sulfato de alumínio para
melhor eficiência de filtração. Após filtrada a água ainda é clorada.
A ETA possui capacidade de tratamento de 105 m³/h e após tratada a água é
armazenada em um reservatório elevado de concreto com capacidade de 150 m³.
Toda operação do sistema de captação e tratamento é manual e precisa sempre de
operadores. No caso de falta de energia elétrica, o sistema dispõe de gerador e
bombas reservas.

De modo geral, a estação encontra-se em bom estado de

conservação, com equipamentos novos e sem vazamentos.
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Figura 36 - ETA - Tabuleiro do Pinto

Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB.

Figura 37 - Estruturas da ETA - Tabuleiro do Pinto
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Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB.

A relação dos parâmetros monitorados e seus padrões, tem como referência
a Portaria MS n° 2914 de 12 de dezembro de 2011. A CASAL monitora o
funcionamento da ETA através da análise dos seguintes parâmetros: pH, cor
aparente, turbidez, condutância específica, acidez, alcalinidade, dureza total, dureza,
cálcio, magnésio, cloretos, sílica, sulfato, amônia, nitrato, nitrito, ferro total, sódio,
potássio, CO2, sólidos totais, cloro e coliformes. A Tabela 35 apresenta a análise da
água bruta e a Tabela 36 apresenta a análise da água tratada do ano de 2015.
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Tabela 35 - Análise da água bruta da ETA do Tabuleiro do Pinto
Parâmetros
Nº
1 pH
2 Cor Aparente
3 Turbidez
4 Condutância Específica
5 Acidez
6 Alcalinidade OH‾
7 Alcalinidade CO₃ ̿
8 Alcalinidade HCO₃ ‾
9 Dureza Total
10 Dureza (carbonatos)
11 Dureza (n/carbonatos)
12 Cálcio
13 Magnésio
14 Cloretos
15 Sílica
16 Sulfato
17 Amônia
18 Nitrato
19 Nitrito
20 Ferro Total
21 Sódio
22 Potássio
23 CO₂ (graficamente)
24 Sólidos Totais
Análise:
Parâmetro
Nº
25 Cloro Residual Livre
Análise:
Parâmetros
Nº
26 Coliformes Totais
27 Escherichia Coli
Referências Normativa:
CONCLUSÃO

Notas:

Método/Referência

VMP/VR

Resultado

Conclusão

Potenciometro Digital

6,0 a 9,5
15,0 UC

Turbidímetro Digital

5,0 NTU

Condutivímetro Digital

µhms/cm

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

500,0 mg/L CaCO₃

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

250,0 mg/L Cl‾

Espectrofotômetro Digital

mg/L SiO₂

Espectrofotômetro Digital

250,0 mg/L SO₄̿

Espectrofotômetro Digital

1,5 mg/L NH₃

Espectrofotômetro Digital
Espectrofotômetro Digital

10,0 mg/L N
1,0 mg/L N

Espectrofotômetro Digital

0,30 mg/L Fe

Fotômetro de Chama

200,0 mg/L Na⁺

Fotômetro de Chama

mg/L K⁺

6,18
0,0
1,61
112,3
6,0
0,0
0,0
18,0
22,0
18,0
4,0
6,0
16,0
28,0
4,8
0,0
0,00
5,14
0,00
0,39
17,0
0,0
24,1
NR

Recom endado

Colorímetro Digital

Fórmula de Tillman

mg/L CO₂

Evaporação-Pesagem

1000,0 mg/L

NO MOMENTO DA COLETA

Início:

Comparador Colorimétrico

0,2 a 2,0 mg/L

MICROBIOLOGIA

Início:

Satisfatório
Satisfatório
Sem Referência
Sem Referência
Sem Referência
Sem Referência
Sem Referência
Satisfatório
Sem Referência
Sem Referência
Sem Referência
Sem Referência
Satisfatório
Sem Referência
Satisfatório
Satisfatório
Satisfatório
Satisfatório
Insatisfatório
Satisfatório
Sem Referência
Sem Referência
Sem Dados

Término:
Recom endado

Término:

Tubo s M últiplo s/Substrato Enzimático A usência em 100mL

Satisfatório

Tubo s M últiplo s/Substrato Enzimático A usência em 100mL

Satisfatório

Portaria MS Nº 2914 de 12 de Dezembro de 2011

1 - VMP: Valor Máximo Permitido na rede de distribuição; VR: Valor de Referência
2 - SAA: Sistema de Abastecimento de Água
3 - São de responsabilidade do requerente o plano amostral, os dados da coleta, e a coleta
4 - Este laudo não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou fins comerciais
5 - NR: Não Realizado

Fonte: CASAL, 2015
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Tabela 36 - Análise da água tratada da ETA do Tabuleiro do Pinto
Parâmetros
Nº
1 pH
2 Cor Aparente
3 Turbidez
4 Condutância Específica
5 Acidez
6 Alcalinidade OH‾
7 Alcalinidade CO₃ ̿
8 Alcalinidade HCO₃ ‾
9 Dureza Total
10 Dureza (carbonatos)
11 Dureza (n/carbonatos)
12 Cálcio
13 Magnésio
14 Cloretos
15 Sílica
16 Sulfato
17 Amônia
18 Nitrato
19 Nitrito
20 Ferro Total
21 Sódio
22 Potássio
23 CO₂ (graficamente)
24 Sólidos Totais
Análise:
Parâmetro
Nº
25 Cloro Residual Livre
Análise:
Parâmetros
Nº
26 Coliformes Totais
27 Escherichia Coli
Referências Normativa:
CONCLUSÃO

Notas:

Método/Referência

VMP/VR

Resultado

Conclusão

Potenciometro Digital

6,0 a 9,5
15,0 UC

Turbidímetro Digital

5,0 NTU

Condutivímetro Digital

µhms/cm

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

500,0 mg/L CaCO₃

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

mg/L CaCO₃

Titulometria

250,0 mg/L Cl‾

Espectrofotômetro Digital

mg/L SiO₂

Espectrofotômetro Digital

250,0 mg/L SO₄̿

Espectrofotômetro Digital

1,5 mg/L NH₃

Espectrofotômetro Digital
Espectrofotômetro Digital

10,0 mg/L N
1,0 mg/L N

Espectrofotômetro Digital

0,30 mg/L Fe

Fotômetro de Chama

200,0 mg/L Na⁺

Fotômetro de Chama

mg/L K⁺

4,95
0,0
0,79
104,1
6,0
0,0
0,0
8,0
18,0
8,0
10,0
2,0
16,0
32,0
5,1
0,0
0,00
NR
0,00
0,53
28,0
5,0
182,2
84,0

Recom endado

Colorímetro Digital

Fórmula de Tillman

mg/L CO₂

Evaporação-Pesagem

1000,0 mg/L

NO MOMENTO DA COLETA

Início:

Comparador Colorimétrico

0,2 a 2,0 mg/L

MICROBIOLOGIA

Início:

Satisfatório
Satisfatório
Sem Referência
Sem Referência
Sem Referência
Sem Referência
Sem Referência
Satisfatório
Sem Referência
Sem Referência
Sem Referência
Sem Referência
Satisfatório
Sem Referência
Satisfatório
Satisfatório
Sem Dados
Satisfatório
Insatisfatório
Satisfatório
Sem Referência
Sem Referência
Satisfatório

Término:
Recom endado

Término:

Tubo s M últiplo s/Substrato Enzimático A usência em 100mL

Satisfatório

Tubo s M últiplo s/Substrato Enzimático A usência em 100mL

Satisfatório

Portaria MS Nº 2914 de 12 de Dezembro de 2011

1 - VMP: Valor Máximo Permitido na rede de distribuição; VR: Valor de Referência
2 - SAA: Sistema de Abastecimento de Água
3 - São de responsabilidade do requerente o plano amostral, os dados da coleta, e a coleta
4 - Este laudo não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou fins comerciais
5 - NR: Não Realizado

Fonte: CASAL, 2015.

Como não foi disponibilizada uma série histórica para as análises de água
bruta e água tratada, não foi possível avaliar de maneira conclusiva a qualidade do
tratamento da ETA. De maneira pontual o que pode ser concluído, com relação ao
ferro, é que o sistema de tratamento não está sendo efetivo, já que não está
conseguindo reduzir esse parâmetro até valores permitidos pela portaria. Um ponto
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de atenção com relação ao relatório, se dá por conta da falta de análise do
parâmetro Coliformes Totais, em todas as amostras fornecidas, esse parâmetro não
é avaliado. Por se tratar de um fator importante para análise do tratamento e
qualidade da saúde pública, essa análise não pode deixar de ser feita (CASAL,
2017).
8.3.1.3 Sistema de Abastecimento do Conjunto Jarbas Oiticica
A água é proveniente do rio Messias que drena por gravidade até uma
barragem de concreto com vertedouro de superfície (Figura 38). A captação na
barragem abastece os Conjuntos habitacionais Jarbas Oiticica e Antônio Lins, além
de complementar o abastecimento da Mata do Rolo e da Vila Rica.
A captação no rio Messias possui outorga de direito de uso de recursos
hídricos, autoziada pela Portaria SEMARH 219/2015, publicada no Diário Oficial do
Estado de Alagoas – DOEAL no dia 28 de setembro de 2015, válida até 28 de
setembro de 2019. A referida outorga autoriza a Sanco Engenharia Ltda a captar
água com uma vazão máxima de 253 m³/h, durante 24 h/d, de janeiro a dezembro,
totalizando um volume anual de 2.216.280 m³.
A água é recalcada através de uma tubulação de ferro fundido de 300 mm por
uma extensão de 300 m até a ETA do Conjunto Jarbas Oiticica. A EEAB dispõe de
um conjunto de 3 bombas. A barragem encontra-se em bom estado de conservação,
e é de fácil acesso.
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Figura 38 - Barragem do Conjunto Jarbas Oiticica

Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB.

A ETA é do tipo compacta e é composta por oito filtros, sendo quatro de fluxo
ascendente e quatro de fluxo descendente. Previamente a entrada da água bruta
nos filtros, é dosado sulfato de alumínio para melhor eficiência de filtração. Após
filtrada a água ainda é clorada.
Figura 39 - ETA do Conjunto Jarbas Oiticica

Fonte: CASAL, 2017
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Figura 40 - Estrutura da ETA do Conjunto Jarbas Oiticica

Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB.

A ETA possui capacidade de tratamento de 250 m³/h e após tratada a água é
armazenada em um reservatório. Toda operação do sistema de captação e
tratamento é manual e precisa sempre de operadores. No caso de falta de energia
elétrica, o sistema dispõe de gerador.
Diariamente é realizada a retro lavagem para limpeza dos filtros, porém o
sistema de recirculação encontra-se desativado por falta de uma bomba, nesse
sentido, a água proveniente da retro lavagem é lançada em uma lagoa que segue
para rede de drenagem.
O sistema de captação e tratamento do Conjunto Jarbas Oiticica encontra-se
em estado de conservação bom, porém possuem pontos de vazamento nas bombas
e nas tubulações. Vale salientar que esse sistema é novo e é de suma importância a
sua manutenção.
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O conjunto habitacional Jarbas Oiticica possui dois reservatórios elevados de
alvenaria com capacidade de 700 m³ cada, responsáveis pelo armazenamento e
distribuição de água tratada ao referido conjunto habitacional. Os referidos
reservatórios estão em boa situação de manutenção, possuem escada de acesso,
A relação dos parâmetros monitorados e seus padrões, tem como referência
a Portaria MS n° 2914 de 12 de dezembro de 2011. A CASAL monitora o
funcionamento da ETA através da análise dos seguintes parâmetros: pH, cor
aparente, turbidez, condutância específica, acidez, alcalinidade, dureza total, dureza,
cálcio, magnésio, cloretos, sílica, sulfato, amônia, nitrato, nitrito, ferro total, sódio,
potássio, CO2, sólidos totais, cloro e coliformes. A Tabela 37Tabela 33 apresenta a
análise da água bruta e a Tabela 38 apresenta a análise da água tratada do ano de
2015.

119

Tabela 37 - Análise da água bruta da ETA do Conjunto Jarbas Oiticica
Parâmetros
Método/Referência
Conclusão
Nº
VMP/VR Resultado
Potenciometro Digital
6,0 a 9,5
Recom endado
3,98
1 pH
Colorímetro Digital
15,0 uH
Insatisfatório
27,0
2 Cor Aparente
Turbidímetro Digital
5,0 UT
Insatisfatório
18,70
3 Turbidez
Condutivímetro Digital
µhms/cm
Sem Referência
1473,0
4 Condutância Específica
Titulometria
mg/L CaCO₃
Sem Referência
3200,0
5 Acidez
Titulometria
mg/L
CaCO₃
Sem Referência
0,0
6 Alcalinidade OH‾
Titulometria
mg/L
CaCO₃
Sem Referência
0,0
7 Alcalinidade CO₃ ̿
Titulometria
mg/L
CaCO₃
Sem Referência
28,0
8 Alcalinidade HCO₃ ‾
Titulometria
500,0
mg/L
CaCO₃
Satisfatório
140,0
9 Dureza Total
Titulometria
mg/L
CaCO₃
Sem
Referência
28,0
10 Dureza (carbonatos)
Titulometria
mg/L
CaCO₃
Sem
Referência
112,0
11 Dureza (n/carbonatos)
Titulometria
mg/L CaCO₃
Sem Referência
60,0
12 Cálcio
Titulometria
mg/L CaCO₃
Sem Referência
80,0
13 Magnésio
Titulometria
250,0 mg/L Cl‾
Insatisfatório
400,0
14 Cloretos
Espectrofotômetro Digital
mg/L SiO₂
Sem Referência
4,0
15 Sílica
Espectrofotômetro Digital
250,0 mg/L SO₄̿
Insatisfatório
496,0
16 Sulfato
Espectrofotômetro Digital
Satisfatório
1,5 mg/L NH₃
0,09
17 Amônia
Espectrofotômetro Digital
NR
10,0 mg/L N
NR
18 Nitrato
Espectrofotômetro Digital
Satisfatório
1,0 mg/L N
0,01
19 Nitrito
Espectrofotômetro Digital
Insatisfatório
0,30 mg/L Fe
2,52
20 Ferro Total
Fotômetro de Chama
200,0 mg/L Na⁺
Satisfatório
16,0
21 Sódio
Fotômetro
de
Chama
mg/L
K⁺
Sem
Referência
Potássio
4,0
22
Fórmula
de
Tillman
mg/L
CO₂
Sem
Referência
5951,9
23 CO₂ (graficamente)
Evaporação-Pesagem
1000,0
mg/L
Insatisfatório
Sólidos
Totais
2014,0
24
Análise:
NO MOMENTO DA COLETA
Início:
Término:
Parâmetro
Nº
Comparador Colorimétrico
Recom endado
0,2 a 2,0 mg/L
25 Cloro Residual Livre
Análise:
MICROBIOLOGIA
Início:
Término:
Parâmetros
Nº
Tubo s M últiplo s/Substrato Enzimático A usência em 100mL
26 Coliformes Totais
Tubo s M últiplo s/Substrato Enzimático A usência em 100mL
27 Escherichia Coli
Referências Normativa:
Portaria MS Nº 2914 de 12 de Dezembro de 2011
CONCLUSÃO A amostra ora analisa não se encontra dentro dos padrões de potabilidade, segundo a portaria 2914/2011
para os parâmetros: Turbidez, Amônia, Nitrato e Ferro Total.
Notas:
1 - VMP: Valor Máximo Permitido na rede de distribuição; VR: Valor de Referência
2 - SAA: Sistema de Abastecimento de Água
3 - São de responsabilidade do requerente o plano amostral, os dados da coleta, e a coleta
4 - Este laudo não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou fins comerciais
5 - NR: Não Realizado

Fonte: CASAL, 2015.
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Tabela 38 - Análise da água tratada da ETA do Conjunto Jarbas Oiticica
Parâmetros
Método/Referência
Conclusão
Nº
VMP/VR
Resultado
Potenciometro
Digital
6,0
a
9,5
Recom
endado
6,24
1 pH
Colorímetro
Digital
15,0
UC
Satisfatório
11,0
2 Cor Aparente
Turbidímetro Digital
5,0 NTU
Insatisfatório
5,04
3 Turbidez
Condutivímetro
Digital
µhms/cm
Sem
Referência
100,9
4 Condutância Específica
Titulometria
mg/L
CaCO₃
Sem
Referência
Acidez
4,0
5
Titulometria
mg/L
CaCO₃
Sem
Referência
0,0
6 Alcalinidade OH‾
Titulometria
mg/L
CaCO₃
Sem
Referência
0,0
7 Alcalinidade CO₃ ̿
Titulometria
mg/L
CaCO₃
Sem
Referência
14,0
8 Alcalinidade HCO₃ ‾
Titulometria
500,0
mg/L
CaCO₃
Satisfatório
Dureza
Total
12,0
9
Titulometria
mg/L CaCO₃
Sem Referência
12,0
10 Dureza (carbonatos)
Titulometria
mg/L CaCO₃
Sem Referência
0,0
11 Dureza (n/carbonatos)
Titulometria
mg/L CaCO₃
Sem Referência
2,0
12 Cálcio
Titulometria
mg/L CaCO₃
Sem Referência
10,0
13 Magnésio
Titulometria
250,0 mg/L Cl‾
Satisfatório
20,0
14 Cloretos
Espectrofotômetro Digital
mg/L SiO₂
Sem Referência
1,2
15 Sílica
Espectrofotômetro Digital
250,0 mg/L SO₄̿
Satisfatório
3,9
16 Sulfato
Espectrofotômetro Digital
Satisfatório
1,5 mg/L NH₃
0,12
17 Amônia
Espectrofotômetro Digital
Sem Dados
10,0 mg/L N
NR
18 Nitrato
Espectrofotômetro Digital
Satisfatório
1,0 mg/L N
0,00
19 Nitrito
Espectrofotômetro Digital
Insatisfatório
0,30 mg/L Fe
0,42
20 Ferro Total
Fotômetro de Chama
200,0 mg/L Na⁺
Satisfatório
17,0
21 Sódio
Fotômetro de Chama
mg/L K⁺
Sem Referência
9,0
22 Potássio
Fórmula de Tillman
mg/L CO₂
Sem Referência
16,4
23 CO₂ (graficamente)
Evaporação-Pesagem
1000,0 mg/L
Satisfatório
84,0
24 Sólidos Totais
Análise:
NO MOMENTO DA COLETA
Início:
Término:
Parâmetro
Nº
Comparador Colorimétrico
Recom endado
0,2 a 2,0 mg/L
25 Cloro Residual Livre
Análise:
MICROBIOLOGIA
Início:
Término:
Parâmetros
Nº
Tubo s M últiplo s/Substrato Enzimático A usência em 100mL
Satisfatório
26 Coliformes Totais
Tubo s M últiplo s/Substrato Enzimático A usência em 100mL
27 Escherichia Coli
Satisfatório
Referências Normativa:
Portaria MS Nº 2914 de 12 de Dezembro de 2011
CONCLUSÃO A amostra analisada apresentou os parâmetros Turbidez e Ferro Total com valores acima do Máximo
Permitido pela Portaria MS Nº 2914 de 12 de Dezembro de 2011.
1 - VMP: Valor Máximo Permitido na rede de distribuição; VR: Valor de Referência
2 - SAA: Sistema de Abastecimento de Água
3 - São de responsabilidade do requerente o plano amostral, os dados da coleta, e a coleta
Notas:
4 - Este laudo não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou fins comerciais
5 - NR: Não Realizado

Fonte: CASAL, 2015.

Como não foi disponibilizada uma série histórica para as análises de água
bruta e água tratada, não foi possível avaliar de maneira conclusiva a qualidade do
tratamento da ETA. De maneira pontual o que pode ser concluído é que apesar da
cor aparente, dos níveis de sulfato e dos sólidos totais da água bruta do sistema do
Rio Messias estar com valor elevado, o sistema de tratamento está sendo efetivo e
está conseguindo reduzir esses parâmetros até valores permitidos pela portaria. O
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mesmo não acontece com o ferro e turbidez que mesmo após o tratamento
apresentaram níveis insatisfatórios. Um ponto de atenção com relação ao relatório
se dá por conta da falta de análise do parâmetro Coliformes Totais, em todas as
amostras fornecidas, esse parâmetro não é avaliado. Por se tratar de um fator
importante para análise do tratamento e qualidade da saúde pública, essa análise
não pode deixar de ser feita (CASAL, 2017).
8.3.2 Captações Subterrâneas
O município de Rio Largo possui 17 sistemas de captações subterrâneas
operadas pela CASAL com a finalidade de abastecimento humano, sendo 11 poços
no Conjunto Habitacional Barnabé e seis no Bairro Cruzeiro do Sul.
Poço 1 – Bairro Cruzeiro do Sul
O Poço 1 está localizado no bairro Cruzeiro do Sul (Figura 41), na cota
geométrica de 114 m, a aproximadamente 20 metros do Colégio Estadual Claudizete
Lima Eleutério. Está em local cercado, não identificado e de fácil acesso. O sistema
não conta com nenhum tipo de tratamento químico. Possui um reservatório elevado
na mesma cota geométrica, em alvenaria, do qual não foram disponibilizadas
informações operacionais. Não dispõe de macromedição, selo sanitário ou proteção
elétrica. Segundo informações disponibilizadas pela CASAL, são coletadas amostras
e realizadas análises da água com frequência.
A operação da bomba é manual e no caso de falta de energia elétrica não há
nenhum gerador ou equipamento similar que mantenha o sistema em operação, por
conta disso foi instalada uma válvula de retenção no barrilete da bomba impedindo o
retorno de água para a mesma. A área está sem manutenção e em péssimo estado
de conservação, necessitando da remoção da cobertura vegetal em excesso. Não
conta com iluminação para serviços noturnos (CASAL, 2017). O poço não possui
outorga na modalidade de captação subterrânea.
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Figura 41 - Poço 1 no Cruzeiro do Sul

Fonte: CASAL, 2017.

Poço 2 – Bairro Cruzeiro do Sul
O Poço 2 está localizado no bairro Cruzeiro do Sul (Figura 42), na cota
geométrica de 115 m, a próximo à Rua Língua de Ouro. Está em local cercado, não
identificado e de fácil acesso. O sistema dispõe de laje sanitária, porém não conta
com selo sanitário, proteção elétrica e macromedição, além de não possuir nenhum
tipo de tratamento químico. Segundo informações da CASAL, são coletadas
amostras e realizadas análises da água com frequência. A área está sem
manutenção, em precário estado de conservação e não conta com iluminação para
serviços noturnos (CASAL, 2017). O poço não possui outorga na modalidade de
captação subterrânea.
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Figura 42 - Poço 2 no Cruzeiro do Sul

Fonte: CASAL, 2017.

Poço 3 – Bairro Cruzeiro do Sul
O Poço 3 está localizado no bairro Cruzeiro do Sul (Figura 43), na cota
geométrica de 114 m, próximo à Rua Dez. Está em local cercado, não identificado,
porém de fácil acesso. O sistema dispõe de laje sanitária, porém não conta com selo
sanitário, proteção elétrica e macromedição, além de não possuir nenhum tipo de
tratamento químico. Segundo informações da CASAL, são coletadas amostras e
realizadas análises da água com frequência. A área está sem manutenção e em
mau estado de conservação, necessitando da remoção da cobertura vegetal. Não
conta com iluminação para serviços noturnos. O poço não possui outorga na
modalidade de captação subterrânea.
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Figura 43 - Poço 3 no Cruzeiro do Sul

Fonte: CASAL, 2017.

Poço 4 – Bairro Cruzeiro do Sul
O Poço 4 está localizado no bairro Cruzeiro do Sul, na cota geométrica de
114 m, próximo à Rua Dez e Rua da Solidão. Está em local cercado, não
identificado e de acesso por meio de rua de terra. O sistema não conta com nenhum
tipo de tratamento químico. Não dispõe de macromedição, selo sanitário ou proteção
elétrica. Segundo informações disponibilizadas pela CASAL, são coletadas amostras
e realizadas análises da água com frequência. A área externa está sem manutenção
e em mau estado de conservação, necessitando da remoção da cobertura vegetal.
Não conta com iluminação para serviços noturnos. O poço não possui outorga na
modalidade de captação subterrânea.
Poço 5 – Bairro Cruzeiro do Sul
O Poço 5 está localizado no bairro Cruzeiro do Sul (Figura 44), na cota
geométrica de 113 m, próximo à Rua Dez. Está em local cercado de fácil acesso,
porém não identificado. Segundo informações disponibilizadas, a área foi invadida e
nela existe uma residência unifamiliar. O sistema não conta com nenhum tipo de
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tratamento químico. Possui um reservatório elevado na mesma cota geométrica, em
alvenaria, do qual não foram disponibilizadas informações operacionais. Não dispõe
de macromedição, selo sanitário ou proteção elétrica. Segundo informações da
CASAL, são coletadas amostras e realizadas análises da água com frequência. A
área externa está sem manutenção e em péssimo estado de conservação, tomada
por objetos diversos pertencentes à família que invadiu a área. O poço não possui
outorga na modalidade de captação subterrânea.
Figura 44 - Poço 5 no Cruzeiro do Sul

Fonte: CASAL, 2017.

Poço 6 – Bairro Cruzeiro do Sul
O Poço 6 está localizado no bairro Cruzeiro do Sul, na cota geométrica de
115 m, próximo à Rua Língua de Ouro. Está em local aberto de fácil acesso, porém
não identificado.O sistema dispõe de macromedição e laje sanitária, porém não
conta com selo sanitário e proteção elétrica, além de não possuir nenhum tipo de
tratamento químico. Segundo informações da CASAL, são coletadas amostras e
realizadas análises da água com frequência. A área encontra-se em estado regular
de conservação e não conta com iluminação para serviços noturnos. O poço não
possui outorga na modalidade de captação subterrânea.
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Figura 45 – Poço 6 no Cruzeiro do Sul

Fonte: CASAL, 2017

Poço 7 – Conjunto Habitacional Barnabé
O Poço 7 está localizado no Conjunto Habitacional Barnabé (Figura 46), na
cota geométrica de 134 m. Está em local aberto, não identificado e de fácil acesso.
O sistema não conta com nenhum tipo de tratamento químico. Possui um
reservatório elevado na mesma cota geométrica, em fibra de vidro, do qual não
foram disponibilizadas informações operacionais. Não dispõe de macromedição,
selo sanitário ou proteção elétrica. Segundo informações da CASAL, são coletadas
amostras e realizadas análises da água com frequência. A área externa está sem
manutenção e em mau estado de conservação, necessitando da remoção da
cobertura vegetal. Não conta com iluminação para serviços noturnos. O poço não
possui outorga na modalidade de captação subterrânea.
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Figura 46 - Poço 7 no Conjunto Habitacional Barnabé

Fonte: CASAL, 2017.

Poço 8 – Conjunto Habitacional Barnabé
O Poço 8 está localizado no Conjunto Habitacional Barnabé (Figura 47), na
cota geométrica de 133 m. Está em local cercado, não identificado e de fácil acesso.
O sistema dispõe de macromedição e laje sanitária, porém não conta com selo
sanitário e proteção elétrica, além de não possuir nenhum tipo de tratamento
químico. Segundo informações da CASAL, são coletadas amostras e realizadas
análises da água com frequência. A área externa está sem manutenção e em mau
estado de conservação, necessitando da remoção da cobertura vegetal. Não conta
com iluminação para serviços noturnos. O poço não possui outorga na modalidade
de captação subterrânea.
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Figura 47 - Poço 8 no Conjunto Habitacional Barnabé

Fonte: CASAL, 2017.

Poço 9 – Conjunto Habitacional Barnabé
O Poço 9 está localizado no Conjunto Habitacional Barnabé (Figura 48), na
cota geométrica de 135 m. Está em local cercado, identificado e de fácil acesso. O
sistema dispõe de macromedição e laje sanitária, porém não conta com selo
sanitário e proteção elétrica, além de não possuir nenhum tipo de tratamento
químico. Segundo informações da CASAL, são coletadas amostras e realizadas
análises da água com frequência. A área está sem manutenção e em mau estado de
conservação, necessitando da remoção da cobertura vegetal. Não conta com
iluminação para serviços noturnos. O poço não possui outorga na modalidade de
captação subterrânea.
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Figura 48 - Poço 9 no Conjunto Habitacional Barnabé

Fonte: CASAL, 2017

Poço 10 – Conjunto Habitacional Barnabé
O Poço 10 está localizado no Conjunto Habitacional Barnabé, na cota
geométrica de 134 m. Está em local cercado, identificado e de fácil acesso.O
sistema dispõe de laje sanitária, porém não conta com selo sanitário e proteção
elétrica, além de não possuir nenhum tipo de tratamento químico. Segundo
informações da CASAL, são coletadas amostras e realizadas análises da água com
frequência. A área está em estado regular de conservação, porém, necessita de
remoção da cobertura vegetal em excesso. Não possui iluminação para serviços
noturnos. O poço não possui outorga na modalidade de captação subterrânea.
Poço 11 – Conjunto Habitacional Barnabé
O Poço 11 está localizado no Conjunto Habitacional Barnabé (Figura 49), na
cota geométrica de 133 m. Está em local cercado, identificado e de fácil acesso. O
sistema dispõe de macromedição e laje sanitária, porém não conta com selo
sanitário e proteção elétrica, além de não possuir nenhum tipo de tratamento
químico. Segundo informações da CASAL, são coletadas amostras e realizadas
análises da água com frequência. A área está em estado regular de conservação,
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porém, necessita de remoção da cobertura vegetal em excesso. Não possui
iluminação para serviços noturnos. O poço não possui outorga na modalidade de
captação subterrânea.
Figura 49 - Poço 11 no Conjunto Habitacional Barnabé

Fonte: CASAL, 2017.

Poço 12 – Conjunto Habitacional Barnabé
O Poço 12 está localizado no Conjunto Habitacional Barnabé (Figura 50), na
cota geométrica de 132 m. Está em local cercado, identificado e de fácil acesso. O
sistema dispõe de macromedição e laje sanitária, porém não conta com selo
sanitário e proteção elétrica, além de não possuir nenhum tipo de tratamento
químico. Segundo informações da CASAL, são coletadas amostras e realizadas
análises da água com frequência. A área está em estado regular de conservação,
porém, necessita de remoção da cobertura vegetal em excesso. Não possui
iluminação para serviços noturnos. O poço não possui outorga na modalidade de
captação subterrânea.
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Figura 50 - Poço 12 no Conjunto Habitacional Barnabé

Fonte: CASAL, 2017.

Poço 13 – Conjunto Habitacional Barnabé
O Poço 13 está localizado no Conjunto Habitacional Barnabé (Figura 51), na
cota geométrica de 131 m. Está em local cercado, identificado e de fácil acesso. O
sistema dispõe de macromedição e laje sanitária, porém não conta com selo
sanitário e proteção elétrica, além de não possuir nenhum tipo de tratamento
químico. Segundo informações da CASAL, são coletadas amostras e realizadas
análises da água com frequência. A área está em estado regular de conservação e
não conta com iluminação para serviços noturnos. O poço não possui outorga na
modalidade de captação subterrânea.
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Figura 51 - Poço 13 no Conjunto Habitacional Barnabé

Fonte: CASAL, 2017.

Poço 14 – Conjunto Habitacional Barnabé
O Poço 14 está localizado no Conjunto Habitacional Barnabé (Figura 52), na
cota geométrica de 130 m. Está em local cercado, identificado e de fácil acesso. O
sistema dispõe de macromedição e laje sanitária, porém não conta com selo
sanitário e proteção elétrica, além de não possuir nenhum tipo de tratamento
químico. Segundo informações da CASAL, são coletadas amostras e realizadas
análises da água com frequência. A área está em estado regular de conservação,
porém, necessita de remoção da cobertura vegetal em excesso. Não possui
iluminação para serviços noturnos. O poço não possui outorga na modalidade de
captação subterrânea.
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Figura 52 - Poço 14 no Conjunto Habitacional Barnabé

Fonte: CASAL, 2017.

Poço 15 – Conjunto Habitacional Barnabé
O Poço 15 está localizado no Conjunto Habitacional Barnabé (Figura 53), na
cota geométrica de 130 m. Está em local cercado, identificado e de fácil acesso. O
sistema dispõe de macromedição e laje sanitária, porém não conta com selo
sanitário e proteção elétrica, além de não possuir nenhum tipo de tratamento
químico. Segundo informações da CASAL, são coletadas amostras e realizadas
análises da água com frequência. A área está em estado regular de conservação,
porém, necessita de remoção da cobertura vegetal em excesso. Não possui
iluminação para serviços noturnos. O poço não possui outorga na modalidade de
captação subterrânea.
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Figura 53 - Poço 15 no Conjunto Habitacional barnabé

Fonte: CASAL, 2017.

Poço 16 – Conjunto Habitacional Barnabé
O Poço 16 está localizado no Conjunto Habitacional Barnabé (Figura 54), na
cota geométrica de 130 m. Está em local cercado, identificado e de fácil acesso. O
sistema dispõe de macromedição e laje sanitária, porém não conta com selo
sanitário e proteção elétrica, além de não possuir nenhum tipo de tratamento
químico. Segundo informações da CASAL, são coletadas amostras e realizadas
análises da água com frequência. A área está em estado regular de conservação,
porém, necessita de remoção da cobertura vegetal em excesso. Não possui
iluminação para serviços noturnos. O poço não possui outorga na modalidade de
captação subterrânea.
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Figura 54 - Poço 16 no Conjunto Habitacional Barnabé

Fonte: CASAL, 2017.

Poço 17 – Conjunto Habitacional Barnabé
O Poço 17 está localizado no Conjunto Habitacional Barnabé (Figura 55), na
cota geométrica de 131 m. Está em local cercado, identificado e de fácil acesso. O
sistema dispõe de macromedição e laje sanitária, porém não conta com selo
sanitário e proteção elétrica, além de não possuir nenhum tipo de tratamento
químico. Segundo informações da CASAL, são coletadas amostras e realizadas
análises da água com frequência. A área está em estado regular de conservação,
porém, necessita de remoção da cobertura vegetal em excesso. Não possui
iluminação para serviços noturnos. O poço não possui outorga na modalidade de
captação subterrânea.
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Figura 55 - Poço 17 no Conjunto Habitacional Barnabé

Fonte: CASAL, 2017.

Além dos poços operados pela casal, existem diversos poços particulares
com a finalidade de abastecimento humano para suprir a necessidade dos bairros e
conjuntos habitacionais. Muitos desses poços operam na ilegalidade, sem outorga
de direito de uso de recursos hídricos e atribuindo a cobrança pelo uso da água de
forma ilegal. Esses poços, muita das vezes ficam dentro da propriedade de terceiros
e são de difícil acesso por parte dos órgão fiscalizadores.
Segundo o cadastro da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos de Alagoas – SEMARH/AL, apenas 14 poços estão devidamente
outorgados dentro do prazo de validade (Tabela 39) e 14 estão vencidas (Tabela
40). Muitos desses poços são perfurados e regularizados pelas construtoras que
realizam as obras dos conjuntos habitacionais e depois transferem a titularidade
para o orgão competente pelo abastecimento para operar.
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Tabela 39 - Outorgas de captações subterrâneas na modalidade de abastecimento
humano válidas em Rio Largo
OUTORGAS DE CAPTAÇÕES SUBTERRÂNEAS - ABASTECIMENTO HUMANO (VÁLIDAS)
VZ
CONC.
3
(m /h)

HORA
FUNCION.

CONSTRUTORA
ROCHA LTDA

10,00

16

20/08/2019

SOLIDEZ
ENGENHARIA LTDA
EPP

9,00

16

2015

20/08/2019

SOLIDEZ
ENGENHARIA LTDA
EPP

15,00

16

155

2015

20/08/2019

SOLIDEZ
ENGENHARIA LTDA
EPP

15,00

16

5

157

2015

20/08/2019

SOLIDEZ
ENGENHARIA LTDA
EPP

12,00

16

6

212

2015

24/09/2019

JB CONSTRUÇÕES
E ENGENHARIA
LTDA

12,00

16

7

214

2015

24/09/2019

JB CONSTRUÇÕES
E ENGENHARIA
LTDA

16,00

16

8

216

2015

24/09/2019

JB CONSTRUÇÕES
E ENGENHARIA
LTDA

7,00

16

9

218

2015

24/09/2019

JB CONSTRUÇÕES
E ENGENHARIA
LTDA

12,00

16

12,00

16

ITEM

Nº
PORTARIA

ANO
PORTARIA

DATA
VENCIMENTO

REQUERENTE/
USUÁRIO (NOME)

1

147

2014

17/06/2018

2

151

2015

3

153

4

10

290

2016

27/05/2020

ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA DOS
MORADORES DO
PARQUE DOS
EUCALIPTOS

11

460

2016

19/10/2020

CONSTRUTORA
ROCHA LTDA

7,50

8

12

280

2017

08/06/2021

PODIUM
ENGENHARIA LTDA
EPP

1,00

12

3,00

5

4,00

15

13

319

2017

07/08/2025

EMPRESA
BRASILEIRA DE
INFRA ESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA INFRAERO

14

321

2017

07/08/2025

EMPRESA
BRASILEIRA DE
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INFRA ESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA INFRAERO
Fonte: SEMARH/AL.

Tabela 40 - Outorgas de captações subterrâneas na modalidade de abastecimento
humano vencidas em Rio Largo
OUTORGA DE CAPTAÇÕES SUBTERRÂNEAS - ABASTECIMENTO HUMANO (VENCIDAS)
ITEM

1

Nº
PORTARIA

195

ANO
PORTARIA

2005

DATA
VENCIMENTO

REQUERENTE/
USUÁRIO (NOME)

VZ
CONC.
3
(m /h)

HORA
FUNCION.

12/09/2009

FLECHA SA
TURISMO
COMÉRCIO E
INDÚSTRIA

6,88

12

9,07

12

2

196

2005

12/09/2009

FLECHA SA
TURISMO
COMÉRCIO E
INDÚSTRIA

3

108

2012

05/06/2016

CONSTRUTORA
ROCHA LTDA

2,00

16

4

114

2012

11/06/2016

RENOVE ENERGIA
DE BIOMASSA LTDA

3,00

2

5

231

2012

21/09/2016

CONSTRUTORA
ASSUMPÇÃO LTDA

11,00

11

6

253

2012

10/10/2016

NORDESTE MÓVEIS
LTDA

1,00

1

7

296

2012

03/12/2016

SOMART
ENGENHARIA LTDA

9,38

16

8

299

2012

10/12/2016

REALIZE
CONSTRUÇÕES
LTDA EPP

4,00

16

9

306

2012

17/12/2016

SOMART
ENGENHARIA LTDA

9,36

16

10

313

2012

10/12/2016

REALIZE
CONSTRUÇÕES
LTDA EPP

4,00

4

5,00

4

11

17

2013

24/01/2017

EMPRESA
BRASILEIRA DE
PESQUISA
AGROPECUÁRIA

12

242

2013

13/05/2017

PODIUM
ENGENHARIA LTDA
EPP

10,00

14

13

342

2013

18/09/2017

SOMART
ENGENHARIA LTDA

7,50

16

14

353

2013

03/10/2017

SOMART
ENGENHARIA LTDA

7,50

16
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Figura 56 - Localização dos poços outorgados na zona urbana de Rio Largo

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.
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9. Situação dos Serviços de Esgotamento Sanitário
9.1

Caracterização da Cobertura
O município de Rio Largo possui apenas seis conjuntos habitacionais que

dispõem de sistema de esgotamento sanitário – SES com rede coletora e Estação
de Tratamento de Efluentes - ETE. Contudo, três ETEs foram depredadas pela
população e apenas três se encontram em funcionamento (Figura 57). Nas demais
localidades, os efluentes são dispostos em sistemas individuais compostos por
fossas sépticas ou lançados sem nenhum tratamento no meio ambiente.
Os

conjuntos que

possuem

sistema

de

esgotamento sanitário

em

funcionamento são:


Conjunto habitacional Jarbas Oiticica;



Conjunto habitacional Antônio Lins;



Conjunto habitacional Barnabé II;
Os conjuntos habitacionais nos quais os sistemas de esgotamento sanitário

foram depedrados são:


Conjunto habitacional Demorisvaldo (dois sistemas);



Conjunto habitacional Barnabé I.
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Figura 57 - Estações de Tratamento de Efluentes

Fonte:

Equipe

elaboradora
142

do

PMSB.

9.2

Visão Geral dos Sistemas

9.2.1 Sistema de Esgotamento Sanitário do Conjunto Habitacional Jarbas
Oiticica
O Sistema de tratamento de esgotamento sanitário do conjunto habitacional
Jarbas Oiticica é do tipo compacto e consiste em tratamento preliminar, primário,
secundário e terciário (Figura 58). Porém, além de possuir tanque de desinfecção,
não está sendo realizada está etapa de tratamento por questões operacionais. O
sistema de esgotamento sanitário do Conjunto Jarbas Oiticica dispõe de gerador
(Figura 59).
Figura 58 - Sistema de esgotamento sanitário do Conjunto Jarbas Oiticica

Fonte: CASAL, 2017.
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Figura 59 - Gerador da ETE do Conjunto Jarbas Oiticica

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.

Figura 60 - Gradeamento da ETE do Conjunto Jarbas Oiticica

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.

O tratamento primário é realizado através de dois reatores anaeróbios de
fluxo ascendente de fibra de vidro para redução da matéria orgânica em suspensão
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e dissolvida presente no efluente. Após esse processo, o efluente é encaminhado ao
reator aeróbio de lodo ativado, com intuído de aumentar a eficiência de redução da
matéria orgânica do efluente.
O efluente passa então ao tanque do decantador secundário, onde são
removidos os sólidos decantáveis. O excesso de lodo gerado nessa etapa é
encaminhado aos seis leitos de secagem e são encaminhados ao aterro sanitário
periodicamente. Por fim, o efluente tratado passa pelo tratamento final, onde recebe
dosagem de cloro para desinfecção antes de ser lançado ao corpo receptor. Vale
salientar que esta etapa não está sendo realizada por questões operacionais. O
efluente tratado segue por um emissário e deságua no Rio Mundaú.
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Figura 61 - Etapas de Tratamento da ETE do Conjunto Jarbas Oiticica
a. Caixa de areia
b. Reator anaeróbio

c. Reator aeróbio

d. Tanque de decantação

e. Dosador de cloro

f. Tanque de desinfecção

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.

9.2.2 Sistema de Esgotamento sanitário do conjunto habitacional Antônio
Lins
O Sistema de tratamento de esgotamento sanitário do conjunto habitacional
Antônio Lins é do tipo compacto e consiste em tratamento preliminar, primário,
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secundário e terciário. O sistema de esgotamento sanitário do Conjunto Antônio Lins
dispõe de gerador.
Figura 62 - ETE do conjunto Antônio Lins

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.

O efluente bruto chega por gravidade na ETE através da rede coletora do
conjunto e segue para o tratamento preliminar que é composto por gradeamento e
caixa de areia para retirada dos sólidos grosseiros. Essa etapa do tratamento é de
suma importância para não danificar as tubulações e o sistema de bombeamento. A
limpeza da grade é realizada diariamente e os resíduos são coletados pela
Prefeitura.
O tratamento primário é realizado através de dois reatores anaeróbios de
fluxo ascendente de fibra de vidro para redução da matéria orgânica em suspensão
e dissolvida presente no efluente. Após esse processo, o efluente é encaminhado ao
reator aeróbio de lodo ativado, com intuito de aumentar a eficiência de redução da
matéria orgânica do efluente.
O efluente passa então ao tanque do decantador secundário, onde são
removidos os sólidos decantáveis. O excesso de lodo gerado nessa etapa é
encaminhado aos seis leitos de secagem e são encaminhados ao aterro sanitário
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periodicamente. Por fim, o efluente tratado passa pelo tratamento final, onde recebe
dosagem de cloro para desinfecção antes de ser lançado ao corpo receptor. O
efluente tratado segue por um emissário e deságua no Rio Mundaú.
Figura 63 - Leito de secagem de lodo da ETE do Conjunto Antônio Lins

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.

9.2.3 Sistema de esgotamento sanitário do conjunto Barnabé II
O Sistema de tratamento de esgotamento sanitário do conjunto habitacional
Barnabé II é do tipo fossa séptica e consiste em tratamento preliminar, primário e
secundário.
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Figura 64 - ETE do Conjunto Barnabé II

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.

O efluente bruto chega por gravidade na ETE através da rede coletora do
conjunto e segue para o tratamento preliminar que é composto por gradeamento e
caixa de áreia para retirada dos sólidos grosseiros. Essa etapa do tratamento é de
suma importância para não danificar as tubulações e o sistema de bombeamento. A
limpeza da grade é realizada periodicamente e os resíduos são coletados pela
Prefeitura.
O tratamento primário é realizado através de um sistema anaeróbio do tipo
fossa séptica de fluxo ascendente que encontra-se em péssimas condições de
manutenção. O excesso de lodo gerado nessa etapa é encaminhado aos dois leitos
de secagem e são encaminhados ao aterro sanitário periodicamente. Em seguida o
efluente segue para um decantador secundário antes de ser lançando no corpo
receptor. Vale salientar que não é realizada a desinfecção do efluente.
Segundo informações dos técnicos que operam a ETE, o efluente tratado
segue por um emissário e deságua no Rio Mundaú, porém o referido lançamento,
segundo a base da Agência Nacional de Águas – ANA, não dispõe de outorga em
nome da CASAL.
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Figura 65 - Etapas da ETE do conjunto habitacional Barnabé II
a. Gradeamento e caixa de areia
b. Fossa séptica

c. Fossa eptica

d. Fossa septica

e. Decantador

f. Caixa de areia

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.

9.2.4 Sistemas de Esgotamento Sanitário Desativados
De acordo com as informações disponibilizadas, existem 02 estações de
tratamento de esgoto abandonadas no Conjunto Habitacional Demorisvaldo e 01 no
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Conjunto Habitacional Barnabé. Essas estações foram depedradas pela população
local e nunca foram reformadas. Os efluentes domésticos desses conjuntos estão
sendo

lançados

na

antiga

rede

de

esgoto

e

na

rede

de

drenagem,

consequentemente o seu lançamento está sendo in natura no meio ambiente,
deseguando no rio Mundaú.
Figura 66 - Efluente doméstico in natura nas ruas do Conjunto Demorisvaldo

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.
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Figura 67 - ETE abandonada no Conjunto Demorisvaldo

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.

Figura 68 - ETE abandonada no Conjunto Demorisvaldo

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.
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Figura 69 - ETE abandonada no Conjunto Demorisvaldo

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.

9.3

Corpos Receptores
Segundo o cadastro da Agência Nacional de Águas – ANA, orgão

responsável pelos recursos hídricos de dominialidade da União, os efluentes
tratados das ETEs dos conjuntos habitacionais Jarbas Oiticica e Antônio Lins são
transportados por um emissário único e lançados no rio Mundaú cuja outorga foi
emitida através da Resolução da ANA de nº 494 de 17 de maio de 2016 em nome de
Sanco Engenharia Ltda, válida até 19 de maio de 2018 (Anexo 1). A referida outorga
autoriza o lançamento do efluente (esgoto doméstico tratado), com vazão de 337,4
m³/h durante 24 h/dia nos 12 meses do ano, totalizando um volume anual de
2.955.624,00 m³.
Já segundo o cadastro da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos de Alagoas – SEMARH/AL, orgão responsável pela gestão dos
recursos hídricos de dominialidade do Estado de Alagoas, apenas 01 lançamento de
efluente está devidamente outorgado e dentro do prazo de validade, e 03 estão
vencidas (Tabela 41). Esses efluentes são lançados em corregos afluentes do rio
Mundaú e, consequentemente, drenam para o rio principal. Muitos desses
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lançamentos são regularizados pelas construtoras que realizam as obras dos
conjuntos habitacionais, porém depois não transferem a titularidade para o orgão
competente pela operação do esgotamento sanitário do município.
Tabela 41 - Outorgas na modalidade de lançamento de efluentes em Rio Largo
OUTORGAS DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES EM CORPOS HÍDRICOS DE DOMÍNIO DO
ESTADO
ITEM

Nº
PORTARIA

ANO
PORTARIA

VALIDADE

DATA
VENCIMENTO

REQUERENTE/USUÁRIO
(NOME)

1

234

2012

4,0

24/09/2016

CONSTRUTORA
ASSUMPÇÃO LTDA

2

103

2013

4,0

25/02/2017

J.B. CONSTRUÇÕES E
ENGENHARIA LTDA

3

272

2013

4,0

25/06/2017

SOMART ENGENHARIA
LTDA

4

236

2015

4,0

16/10/2019

J GUSMÃO & COMPANHIA
LTDA - ME

OUTORGAS DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES EM CORPOS HÍDRICOS DE DOMÍNIO DA
UNIÃO
ITEM

Nº
PORTARIA

ANO
PORTARIA

VALIDADE

DATA
VENCIMENTO

REQUERENTE/USUÁRIO
(NOME)

1

494

2016

2

19/05/2018

SANCO ENGENHARIA LTDA
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Figura 70 - Outorgas de Lançamento de Efluentes em Rio Largo

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.
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No trecho rural do município de Rio Largo foi identificado o lançamento in
natura de efluentes nos córregos e a existência de pontos de descarte irregular de
lixo originados da população ribeirinha. Já na zona urbana, o rio Mundaú margeia o
centro da cidade e são notórios os impactos ambientais que este rio vem sofrendo
ao longo dos anos, com difusos lançamentos de efluentes domésticos, comerciais e
industriais, uma vez que o bairro do centro não possui sistema de tratamento de
efluentes.
Assim, as cargas de poluentes orgânicos lançados no Rio Mundaú
combinadas com sua baixa vazão nos meses de setembro a fevereiro, associado ao
uso irracional da água para irrigação de atividades agrícolas de cidades a montante,
têm comprometido a diluição e transporte dos esgotos lançados no rio na área
urbana, ocasionando o decréscimo no teor de oxigênio na água pela decomposição
da matéria orgânica e consequente redução da fauna aquática.
Figura 71 - Rio Mundaú no trecho do centro de Rio Largo

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.
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Figura 72 - Esgoto doméstico no corrégo afluente do Rio Mundaú

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.

Figura 73 - Esgoto doméstico em rua no centro de Rio Largo

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.
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10. Situação dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
Para entendimento do conteúdo deste tópico, consideramos “Limpeza urbana
e manejo de resíduos sólidos” os serviços definidos de acordo com o Plano Nacional
de Saneamento Básico como: coleta, transbordo e transporte de resíduos sólidos;
de triagem para fins de reuso ou reciclagem; de tratamento, inclusive por
compostagem; e de disposição final dos resíduos; além de varrição, capina e poda
de árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais serviços pertinentes à
limpeza pública urbana.
Quanto aos Resíduos Sólidos, constituem-se basicamente em: recicláveis,
como metais, papéis, vidros, papelão e outros; resíduos orgânicos, que podem se
transformar em composto apto a enriquecer solo agrícola; entulho, resíduos de
materiais de obras de construção civil e que também podem se reciclar; e, de saúde,
que merece especial cuidado, por conter material nocivo. Todos estes materiais
devem ter sistemas próprios de coleta, tratamento e destinação.
No que se refere à Limpeza Urbana, o principal serviço é o de varrição de
espaços públicos, além da capina e poda de árvores, como colocado acima.
10.1 Descrição da Situação dos Resíduos Sólidos, Incluindo a Origem, o
Volume e sua Caracterização (Domiciliares, Construção Civil, Industrial,
Hospitalares e de Serviços de Saúde)
Por se tratar de uma cidade de porte considerável, Rio Largo apresenta uma
grande variedade de resíduos sólidos produzidos diariamente. Além do lixo
domiciliar, pode-se verificar entulho, resíduos da parte comercial e de instituições
públicas, serviços de saúde, industrial e agropecuário.
Os resíduos sólidos são assim classificados e divididos:


Domiciliar: originário das residências, diariamente produzidos, constituídos
predominantemente de restos de alimentos (orgânicos) e embalagens.
Podem conter material de risco à saúde das pessoas e ao meio ambiente,
assim como atrair animais não desejados, como ratos e baratas, caso não
sejam bem vedados. Também acabam por trazer problemas devido sua
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quantidade crescente gerada pelo crescimento das cidades, algo também
verificado em Rio Largo, que teve um aumento populacional significativo nos
últimos 10 anos;


Comercial: advindo de estabelecimentos comerciais, como supermercados,
bares, lojas em geral, restaurantes, entre outros, caracterizando-se, assim,
como diversificado quanto a sua composição química (papel, papel higiênico,
embalagens, orgânicos, etc.);



Público: oriundos dos serviços de limpeza pública, como varrição, podas de
árvores, feiras livres, galerias e bocas de lobo, córregos, etc;



Saúde: advindos de hospitais, postos de saúde, clínicas, farmácias,
veterinárias, que contém ou podem conter germes patológicos, em agulhas,
seringas, gazes, etc;



Agropecuário: vindo de atividades agropecuárias, como embalagens de
adubo, pesticidas e rações;



Industrial: oriundos do segmento industrial, pode conter substâncias
perigosas e tóxicas, tais como ácidos. A maioria dos resíduos Classe I
(perigosos), estão nessa categoria;



Entulho: advindos da construção civil, muitos materiais poderiam ser
reutilizados, como blocos e tijolos moídos. Há materiais tóxicos também,
como solventes e tintas.

10.1.1 Mercado Público Municipal de Rio Largo
Inaugurada no dia 23 de março de 2018, a feira municipal de Rio Largo,
Figura 74, abriga 450 feirantes na área externa, 60 comerciantes na área interna e
possui área total de 18,5 mil.
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Figura 74 - Feira municipal de Rio Largo

Fonte: Site oficial prefeitura de Rio largo.

A feira municipal de Rio Largo configura-se como uma grande fonte geradora
de resíduos, merecendo, portanto, uma atenção especial quanto ao gerenciamento
de resíduo.
Desta forma, sugere-se que a Prefeitura Municipal de Rio Largo, através da
sua Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR elabore um Plano
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos específico para esta área a fim de promover
ações de segregação, disposição e destinação correta deste resíduos. Além disto,
sugere-se a criação de ações de reutilização do resíduos orgânico gerado neste
local, haja vista que é um grande volume e pode ser aproveitado em outras
atividades do município, como por exemplo em adubação de praças e canteiros.
Todavia, estas sugestões serão desenvolvidas de forma mais detalhadas no próximo
produto deste PMSB.
Por fim, observa-se que o município não possui um cadastro das feiras livres
existentes no município, o que dificulta entender e planejar ações para melhor gerir
estas áreas no que diz respeito ao manejo de resíduos sólidos. Diante disto,
sugerimos um cadastramento de todas as feiras livres do município para que estes
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dados sejam inseridos no projetos, programas e ações a serem desenvolvidas neste
setor.
10.2 Caracterização dos Resíduos Sólidos
A SEMARH, através do instrumento norteador para a gestão dos resíduos
sólidos na região metropolitana do estado de Alagoas, o PIGIRS Metropolitano,
realizou a caracterização gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos de Rio largo. A
caracterização

gravimétrica é fundamental no

planejamento

da

gestão

e

gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, influenciando na determinação das
alternativas tecnológicas para a coleta, transporte, reaproveitamento, reciclagem e a
destinação final dos rejeitos em aterros sanitários (PIGIRS, 2017).
A Tabela 42 traz a quantificação, em porcentagem, da caracterização
gravimétrica do RSU do município de Rio Largo, fragmentando-a nos seguintes
componentes: matéria orgânica, plásticos, papéis e papelão, metais e outros. Onde
62,57% dos resíduos urbanos gerados é matéria orgânica.
Tabela 42 - Estimativa da gravimetria dos resíduos sólidos realizada em 2015
Município

Rio Largo

Metal
(%)

Papel
Papelão
(%)

4,34

3,62

Plástico
(%)
10,85

Vidro
(%)

Matéria
Orgânica
(%)

11,75

Outros
(%)

62,57

6,87

Fonte: FLORAN, 2015 apud PIGRS.

No entanto, para um gerenciamento eficiente dos resíduos, a caracterização
gravimétrica dos resíduos sólidos deve ser realizada, no mínimo, duas vezes ao ano.
Objetivando uma melhor compreensão da composição dos RSU e suas variações
sazonais.
10.3 Coleta de Resíduos Sólidos e Demais Serviços de Limpeza Pública
Estima-se que a região metropolitana do estado de Alagoas gere diariamente
1.263,64 toneladas de resíduo. A Tabela 43 apresenta a estimativa do cenário de
coleta do município de Rio Largo, conforme Anexo 2 a Anexo 10.
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Tabela 43 - Estimativa da quantidade de RSu coletados em Rio Largo
Quantide de RSU coletados

q per capita

Período
ton/mês

ton/dia

kg/dia.hab

jul/17

1204,36

38,85

0,63

ago/17

1821,09

58,74

0,95

set/17

2079,52

69,32

1,12

out/17

1510,15

48,71

0,79

nov/17

1645,38

54,85

0,89

dez/17

1723,73

55,60

0,89

jan/18

1777,12

57,33

0,93

fev/18

1755,1

62,68

1,01

mar/18

2077,44

67,01

1,08

Média

57,01

0,92

A Tabela 44 apresenta a estimativa do cenário geral de geração, serviço de
coleta de resíduos bem como o déficit de coleta.
Tabela 44 - Estimativa do cenário de geração e coleta de resíduos sólidos no
município de Rio Largo
Domicílios
particulares
permanentes urbanos
com acesso à coleta
de resíduos (%)
(IBGE)

Domicílios
particulares
permanentes rurais
com acesso à coleta
de resíduos (%)
(IBGE)

RSU
gerados
(t/dia)

87,85

82,51

N.I

RSU
coletados
(t/dia)

57,01

Déficit de
coleta de
RSU (t/dia)

N.I

Fonte:IBGE (2010); PERS(2014).

As próximas tabelas apresentam dados quanto aos demais serviços de
limpeza publica prestados: tipos de serviços ofertado, frequência quantidade de
trabalhadores, responsabilidade, etc.
Tabela 45 - Cenário dos serviços de limpeza pública prestados do município de Rio
Largo
Serviços locais
de limpeza
urbana

Existência
de coleta

Frequência
de coleta

Tipo de
veículo
coletor
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Cobrança
pelos
serviços
de
manejo
de RSU

Responsável
pelo serviço
de coleta

Varrição,
coleta
diariamente.
Sim
Demais
serviços,
eventualmente
Fonte: FLORAN 2015 apud PIGIRS 2017.
Varrição, Coleta,
Capina e
Roçagem,
Limpeza de
canais/drenagem

Caminhão
compactador,
caminhão
basculante,
carrinho de
mão

CONSERG e
Prefeitura

Sim

Conforme dados forcecidos pelo SNIS (2016), é possível observar que a
responsabilidade dos serviços de limpeza publica do município são dividos entre a
prefeitura e a empresa privada.
Tabela 46 - Informações sobre a varrição no Município de Rio Largo
Município

Existência de varrição

Percentual de
Atendimento da Varrição
(%)

Rio Largo

Sim

70

Fonte: SEMARH, 2011.

Tabela 47 - Varrição de sarjeta em Rio Largo
Quantidade de
Varredores

Público

Privado

Total

Público

Privado¹

Ocorrência de
varrição
mecanizada²

N.I

N.I

N.I

0

30

SIM

Extensão de Sarjeta varrida (Km)

Fonte: SNIS (2016); PERS (2014).
N.I. Não informado

Paralelamente

ao

serviço

de

varrição,

outros

serviços

comumente

empregados pelas prefeituras municipais são os de poda e capina.
Tabela 48 - Serviço de poda e capina em Rio Largo
Serviço de capina e roçada
Existência¹

Sim

Quantidade de Trabalhadores

Tipos
Manual

Mecanizada

Química

N.I.

N.I.

N.I.

Público¹

Privado¹

10

20

Fonte: SNIS, 2016.
N.I.: Não Informado

A Tabela 49 apresenta os resultados quanto às despesas e receitas para a
execução das atividades de limpeza pública. Segundo o Plano Estadual de
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Resíduos Sólidos de Alagoas, em Rio Largo o custo médio para a coleta de resíduos
é de R$ 26,00/tonelada.
Tabela 49 - Despesas e receitas municipais com os serviços de limpeza pública
Despesas
per capita
com RSU
(R$/
habitante)

Gasto da
Prefeitura
com os
serviços de
manejo de
RSU (R$/ano)¹

133,67

110.000.000,00
Fonte: SNIS (2016); PERS (2014).

Arrecadação
da Prefeitura
com os
serviços de
manejo RSU
(R$/ano)²

Orçamento
para as
atividades
de RSU²

Valor Anual
Orçado (R$)²

Arrecadação
do Município
por receitas
próprias
(R$)²

90.415,90

sim

5.000.000,00

8.500.000,00

Além dos serviços acima citados, conforme dados do PERS (2014), a
prefeitura municipal de Rio Largo executa outros serviços como lavação de vias e
praças poda de árvores, limpeza de bocas de lobo e limpera de feiras e mercados.
10.4 Coleta Seletiva, Reciclagem e cooperativa de catadores de Rio Largo
Até 2017 o município de Rio Largo não possuía, oficialmente, coleta seletiva e
nem reciclagem, consequentemente, também não possuía associação de catadores.
No ano de 2018, em notícia divulgada no site oficial site oficial da prefeitura, o
município informou a formalização da Cooperativa dos catadores e recicladores,
denominada Cooperativa dos Catadores de Rio Largo - COOCRIL.
Segundo o PERS (2014), Rio Largo conta com 252 catadores de material
recicláveis, sendo os principais materiais coletados o PET, alumínio, papelão e papel
branco. A Tabela 50 sintetiza as informações sobre essa atividade.
Tabela 50 - Informações sobre a COOCRIL
Município

Quantidade de
catadores

Principais materiais
coletados

Material coletado
por catador
(kg/mês-média
mensal)

Renda
média
mensal
(R$/mês)

Rio Largo

252

PET, alumíno,
papelão e papel
branco

506,09

582

Fonte: PERS, 2014.

A Figura 75, mostra um galpão independente de reciclagem, situado no
Tabuleiro do Pinto.
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Figura 75 - Galpão de coleta seletiva Tabuleiro do Pinto- Rio Largo

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.

10.5 CONSERG Coleta de Resíduos
10.5.1 Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares
Conforme dados do SNIS (2016), a prefeitura do município de rio largo conta
com:


7 caminhões carroçeiras



0 caminhões compactadores



Privado



3 caminhões compactadores



3 caminhões baús



1 caminhão poliguindaste

10.5.2 Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Inertes
Conforme dados do SNIS (2016), a prefeitura de Rio Largo executa o serviço
de coleta e transporte de RCD. A Tabela 51 caracteriza esse seriço execudado pela
prefeitura.
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Tabela 51 - Informações sobre coleta de resíduos sólidos da construção civil
Serviço executado pela
preitura

Existência de serviços
de coleta de RCD feita
com

Existência

Cobrança

Caminhões
tipo
basculante
ou
carroceria

Sim

Não

Sim

Carroças
ou outro
tipo de
veículo de
pequena
capacidade
Sim

Quantiade coletada
(ton)

Prefeitura

Autônomos
contratados
pelo
gerador

Próprio
gerador

3.600

500

N.I.

Fonte: SNIS (2016)

10.6 Local da Destinação Final dos Resíduos Sólidos de Rio Largo
Legalmente, os lixões já deveriam ser extintos desde 2014, período em que a
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010), determinou seu
fechamento. Porém, o município de Rio Largo, assim como outros do estado,
realizava a disposição de seus resíduos em um lixão a céu aberto até quando este
local foi definitivamente fechado em ação conjunta do Instituto do Meio Ambiente –
IMA e o Ministério Público Estadual – MPE. Após esta data, o município passou a
destinar seus resíduos à Central de Tratamento de Resíduos - CTR Metropolitana
localizada no Município de Pilar-AL.
10.7 Antigo Lixão
Lixão é uma forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos, que se
caracteriza pela simples descarga sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio
ambiente ou à saúde pública.
Os resíduos assim lançados a céu aberto acarretam problemas de saúde
pública, como proliferação de vetores de doenças (moscas, mosquitos, baratas e
ratos, etc.), geração de maus odores e principalmente, a poluição do solo e das
águas superficiais e subterrâneas através do chorume (líquido de cor preta, mau
cheiroso e de elevado potencial poluidor produzido pela decomposição da matéria
orgânica contida no lixo), comprometendo os recursos hídricos. Em termos
ambientais, os lixões agravam a poluição do ar, do solo e das águas e ainda
provocam poluição visual.
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O chorume, que surge pela decomposição dos resíduos, acaba se infiltrando
no solo causando sua poluição, devido à geração de líquidos percolados. Se ocorrer
a contaminação do lençol freático, pela infiltração desses líquidos, poderá resultar na
poluição de poços alimentando endemias e desenvolvendo surtos epidêmicos.
Acrescenta-se a esta situação o total descontrole quanto aos tipos de resíduos
recebidos nestes locais, verificando-se até mesmo a disposição de dejetos
originados dos serviços de saúde principalmente dos hospitais, como também das
indústrias.
Comumente ainda se associam aos lixões fatos altamente indesejáveis, como
a presença de animais, e problemas sociais e econômicos com a existência de
catadores, os quais retiram do lixo o seu sustento, e muitas vezes residindo no
próprio local.
No caso de Rio Lago existe mais um agravante quanto ao uso desta prática, a
presença de um Aeroporto, que apesar de estar distante aproximadamente 11 Km
do mesmo, fica localizado na rota de pouso dos aviões, o que pode ser considerado
um risco para a atividade de aviação, haja vista que lixões provocam o acúmulo de
aves na região, aumentando assim os riscos de acidentes.
10.7.1 Localização
Como dito anteriormente, Rio Largo destinava seus resíduos em um lixão
localizado sob as coordenadads 9° 28' 15,07" de Latitude Sul e 35° 54' 22,09" de
Longitude Oeste.
Como pode ser visto no mapa a seguir, o lixão tem acesso através da AL-220,
cruzando

a

BR-101

e

seguindo
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Figura 76 - Mapa de localização do antigo Lixão do município de Rio Largo

Fonte: Equipe elabradora do PMSB.
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10.7.2 Situação Atual
O antigo lixão de Rio Largo apresentava, até o momento do seu
encerramento, 8 hectares de área coberta com resíduos das mais variadas
tipologias (Figura 77).
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Figura 77 - Localização e área do antigo Lixão

Fonte: Equipe elabradora do PMSB.
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Atualmente, após o seu encerramento, observa-se que a área está sendo
tomada por vegetações rasteiras. Todavia, sabe-se que embaixo desta camada
vegetal, existem várias camadas de resíduos que irão levar milhares de anos para
ter sua decomposição.Desta forma, é importante que a Prefeitura Municipal de Rio
Largo, através de sua Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos,
providencie um Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, mesmo que de
forma simplificada, para que este local receba minimamente as ações necessárias
para uma área de antigo lixão. Serão apresentadas no próximo produto sugestões
mais detalhadas acerca do tema.
Em vistia in loco, observou-se no dia da visita ao local (08/03/2018) a
presença de duas pessoas no local, não foi possível identificar se estas pessoas
ainda sobrevivem do resíduo no local, todavia, sabe-se que o município acaba de
criar a Associação Municipal dos Catadores de Resíduos Sólidos de Rio Largo de
forma a realizar a inclusão social das famílias que sobreviviam em meio ao lixo até o
encerramento do vazadouro municipal.
Para melhor ilustração da situação atual do local, observar as imagens a
seguir.
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Figura 78 - Situação atual da entrada do antigo lixão de Rio Largo.

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.

Figura 79 - Resíduos perigosos identificados no local

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.
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Figura 80 - Região central do antigo lixão

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.
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Figura 81 - Presença de suposto catador no local

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.
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Figura 82 - Presença de suposta catadora no local

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.

Figura 83 - Animais presentes no local

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.
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10.8 Central de Tratamento de Resíduos Metropolitana
Após o encerramento do lixão de Rio Largo, o município passou a destinar
seus resíduos, com exceção dos Resíduos dos Serviços de Saúde – RSS, para a
Central de Tratamento de Resíduos Metropolitana.
A CTR Metropolitana foi inaugurada em novembro de 2015 e possui 104
hectares disponíveis para as diversas atividades executadas por esta unidade ao
longo dos seus 20 anos de vida útil.
A Central opera com duas células, sendo uma para resíduos domiciliar e
orgânicos (Classe II); e outra para resíduos industriais perigosos (Classe I).
10.8.1 Localização
A CTR fica localizada sob as coordenadas 9°33'43,91" de Latitude Sul e
35°56'18,01" de Longitude Oeste.
Como pode ser visto no mapa a seguir, a CTR tem acesso através da BR-316
seguindo

através

de
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estrada

vicinal.

Figura 84 - Rotas de acesso à CTR – Pilar a partir do município de Rio Largo.

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.
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10.8.2 Situação Atual
A CTR conta com as seguintes unidades:


Balança de Entrada;



Prédio Administrativo;



Área Recreativa;



Galpão para tratamento de lâmpadas;



Célula de Resíduos Classe II;



Máquina para triturar resíduos da construção civil;



Máquina para triturar materiais de poda e realização de compostagem;



Célula de Resíduos Classe I;-



Área em intervenção para inclusão de uma Estação para tratamento do
chorume.

10.9 Consórcio Regional de Resíduos Sólidos Metropolitano
As dificuldades financeiras e a fragilidade da gestão de grande parte dos
municípios brasileiros para a solução dos problemas relacionados aos resíduos
sólidos abrem espaço para que as cidades se organizem coletivamente visando a
construção de planos intermunicipais de gestão integrada de resíduos sólidos. A
Política Nacional de Resíduos Sólidos incentiva a formação de associações
intermunicipais que possibilitem o compartilhamento das tarefas de planejamento,
regulação, fiscalização e prestação de serviços de acordo com tecnologias
adequadas à realidade regional.
O Governo Federal tem priorizado a aplicação de recursos na área de
resíduos sólidos por meio de consórcios públicos, constituídos com base na Lei nº
11.107/2005, visando fortalecer a gestão de resíduos sólidos nos municípios. É uma
forma de induzir a formação de consórcios públicos que congreguem diversos
municípios para planejar, regular, fiscalizar e prestar os serviços de acordo com
tecnologias adequadas a cada realidade, com um quadro permanente de técnicos
capacitados, potencializando os investimentos realizados, e profissionalizando a
gestão.
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Quando comparada ao modelo atual, no qual os municípios manejam seus
resíduos sólidos isoladamente, a gestão associada possibilita reduzir custos. O
ganho de escala no manejo dos resíduos, conjugado à implantação da cobrança
pela prestação dos serviços, garante a sustentabilidade econômica dos consórcios e
a manutenção de pessoal especializado na gestão de resíduos sólidos.
Os estudos de regionalização são importantes para viabilizar a constituição de
consórcios públicos, pois fornecem uma base de dados capaz de facilitar o
entendimento ou as negociações entre os diferentes gestores municipais, agilizando
o processo de constituição de consórcios. O Estudo de Regionalização consiste na
identificação de arranjos territoriais (microrregiões) entre municípios, contíguos ou
não, com o objetivo de compartilhar serviços, ou atividades de interesse comum,
permitindo, dessa forma, maximizar os recursos humanos, de infraestrutura e
financeiros existentes em cada um deles, gerando economia de escala.
Neste âmbito, o município de Rio Largo se encontra inserido no Consórcio
Regional de Resíduos Sólidos Metropolitano.
Pode-se observar que o consórcio já está regularizado como pessoa jurídica,
sendo formado pelos municípios de Barra de Santo Antônio, Coqueiro Seco,
Marechal Deodoro, Messias, Paripueira, Pilar, Rio Largo, Santa Luzia do Norte,
Satuba. Atendendo uma população de aproximadamente 232.911 habitantes e uma
geração

em

torno

de
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122,52

t/dia.

Figura 85 - Abragência do Consórcio Regional de Resíduos Sólidos Metropolitano

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.
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O Consórcio Regional de Resíduos Sólidos Metropolitano deverá executar as
tarefas de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços públicos de resíduos
sólidos bem como prestar parte desses serviços e delegar sua prestação por meio
de contrato de programa ou contrato de concessão. Tal iniciativa qualificará as
relações entre os municípios desta região com seus prestadores, resultando em um
forte estimulo para a universalização do atendimento, e, assim, beneficiando a
população mais pobre e desassistida dessa região.
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Figura 86 - CNPJ – Consórcio Regional Metropolitano

10.10 Resíduos dos Serviços de Saúde - RSS
No município de Rio Largo, os serviços de coleta, transporte e tratamento dos
Resíduos dos Serviços de Saúde são de responsabilidade da empresa SERQUIP –
Tratamento de Resíduos. A tabela a seguir sintetiza com principais dados do serviço
de coleta dos RSS.
Tabela 52 - Informações sobre serviço de coleta do RSS do município de Rio Largo
Quantidade de RSS coletados

Cobrança
pela coleta
diferenciada

Não

Total

32,0

Prefeitura
ou
contratados

Geradores
ou
contratados

24,0

8,0

Coleta de RSS em unidades públicas
de saúde tercerizada

Tratamento
de RSS
terceirizado

Ocorrência

Valor
contratual

Inclui
tratamento

Valor
contratual

Sim

450,00

Sim

N.I.

Fonte: SNIS, 2016.
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Apesar do município possuir uma coleta regular dos RSS, não foi identificado
nas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde do Município de Rio Largo um
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS. Sendo
assim, fica indicado a produção desses documentos para cada Unidade segundo o
manual de Gerenciamento dos Resíduos de Serviço de Saúde da ANVISA.
O manual da ANVISA apresenta 8 passos para a elaboração de um PGRSS,
estas etapas serão apresentadas a seguir para ser seguida como base na
elaboração desses documentos.
10.10.1

PASSO 1: Identificação do Problema

Abrange o reconhecimento do problema e a sinalização positiva da
administração para início do processo.


O que fazer:
o Definir, provisoriamente, um responsável pelas tarefas;
o Analisar os contextos local, estadual e nacional no qual deverá se
inserir o PGRSS, nos aspectos econômico, social, político, jurídico
etc;
o Identificar as políticas nacionais em vigor no campo de resíduos
sólidos;
o Levantar o que já é realizado na gestão de resíduos nos serviços
públicos, Ongs, grupos de base, iniciativas locais;
o Estudar a documentação existente: relatórios internos, literatura
sobre o assunto, estatísticas oficiais, alvarás, autos, licenciamento,
etc;
o Realizar uma avaliação preliminar dos resíduos de serviços de
saúde – RSS gerados pelo estabelecimento e da gestão destes;
o Mapear todas as áreas do estabelecimento envolvidas com RSS;
o Elaborar uma estratégia de trabalho;
o Obter o respaldo da direção da instituição;
o Discutir com a direção todas as etapas de trabalho.
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10.10.2

PASSO 2: Definição da Equipe de Trabalho

Abrange a definição de quem faz o que e como


O que fazer:
o Designar profissional para a elaboração e implantação do PGRSS.
Os requisitos para a função são:


Ter registro ativo junto ao seu conselho de classe;



Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, ou
o Certificado de Responsabilidade Técnica, ou documento
similar quando couber;



Compor uma equipe de trabalho, de acordo com a tipificação
dos resíduos gerados.

10.10.3

PASSO 3: Mobilização da Organização

Abrange o envolvimento da organização para a realização do PGRSS.
Objetiva sensibilizar os funcionários sobre o processo que será iniciado,
disseminando informações gerais e específicas sobre RSS e o PGRSS.


O que fazer:
o Promover reuniões com os vários setores para apresentar a ideia, o
possível esquema de trabalho e o que é esperado de cada unidade.
o Promover atividades de sensibilização sobre a temática, como, por
exemplo, conferências, oficinas, filmes e outras.
o Criar formas permanentes de comunicação com os funcionários,
como, por exemplo, um painel que seja regularmente atualizado com
informações sobre temáticas ambientais e o desenvolvimento do
PGRSS.
o Organizar campanhas de sensibilização sobre necessidade do
PGRSS.
o Preparar

um

questionário

para

levantar

a

percepção

dos

funcionários sobre o meio ambiente, de forma a identificar eventuais
questões chaves relacionadas aos resíduos de serviços de saúde.
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o Divulgar os resultados da pesquisa a todos os funcionários, por meio
de cartazes, folhetos e outros meios disponíveis na organização.
10.10.4

PASSO 4: Diagnóstico da Situação dos RSS

Abrange o estudo da situação do estabelecimento em relação aos RSS. A
análise identifica as condições do estabelecimento, as áreas críticas. Fornece os
dados necessários para a implantação do plano de gestão.


O que fazer:
o Levantamento das Atividades:


Proceder

ao

levantamento

de

todas

as

atividades

do

estabelecimento, com visitas às áreas administrativas, setores
ou unidades especializadas e outras.
o Identificação dos Resíduos:


Identificar os resíduos, classificados nos grupos definidos - A, B,
C, D, E, recicláveis (papel, plástico, metal, vidro, matéria
orgânica). É importante verificar detalhes sobre os tipos de
resíduos, bem como condições específicas em que são gerados
no estabelecimento.

o Acondicionamento dos Resíduos:


Identificar que tipos de recipientes são utilizados como
contenedores dos RSS.



Identificar os tipos de embalagens: sacos, plásticos, bombonas,
caixa de papelão, caixa para perfuro cortantes etc.



Verificar se a quantidade de embalagens é compatível com os
resíduos gerados.



Identificar e verificar se existe definição e padronização dos
contenedores e embalagens.



Verificar se estão sendo respeitados os limites de preenchimento
dos contenedores e embalagens.



Verificar a adequação das embalagens para os resíduos
químicos perigosos, em função das suas propriedades físicas.
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Verificar a existência de acondicionamento em recipiente
adequado para os perfuro cortantes.



Verificar se os contenedores são de material lavável, resistente à
punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema
de abertura, com cantos arredondados e resistentes ao
tombamento.

o Coleta e Transporte Interno:


Verificar se a coleta está sendo feita separadamente de acordo
com o grupo de resíduos e em recipientes específicos a cada
grupo de resíduos.



Descrever as coletas abordando sua forma em função do grupo
de resíduos, tipos de recipientes, carros de coleta, equipe,
quantidade, frequência, fluxos de resíduos etc.



Verificar se o dimensionamento da coleta está adequado ao
volume gerado, número de funcionários disponíveis, número de
carros de coletas, equipamentos de proteção individual - EPIs
necessários conforme as normas de saúde e segurança do
trabalho e demais ferramentas e utensílios utilizados na coleta.



Verificar se existe padronização de turnos, horários e frequência
de coleta para os diferentes tipos de resíduos.



Verificar a técnica do manuseio da coleta: fechamento dos
sacos, transporte dos sacos, uso de EPIs.



Verificar se o tipo de resíduo está compatível com a cor do saco.



Verificar se, para o transporte manual, os recipientes estão
adequados.



Verificar o transporte mecânico e uso de carro de coleta.



Verificar se os carros de coleta estão devidamente identificados
com símbolos de segurança.



Verificar o estado de conservação dos carros de coleta.

o Fluxo da Coleta Interna:


Verificar o traçado e desenhar os roteiros (itinerários) das
coletas até o abrigo externo.
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Levantar as frequências, fluxo, nível de ruído e horário das
coletas.



Levantar e sistematizar as características de cada roteiro para
os diversos resíduos.



Verificar a compatibilidade de roteiros previamente definidos
para cada tipo de resíduo e horários das coletas em função da
distribuição de roupas, alimentos e medicamentos, períodos de
visita ou de maior fluxo de pessoas ou de atividades.

o Quantificação dos RSS:


Levantar a quantidade de cada tipo de resíduo gerado por setor,
por meio de volume ou pesagem;



Estabelecer um período de coleta dos dados, ou seja,
turno/dia/semana/mês.

o Armazenamento Interno e Externo:


Verificar as condições de armazenamento existentes.



Verificar o armazenamento dos resíduos de acordo com a regra
de segregação por tipo de resíduo.



Verificar se as embalagens com resíduos estão contidas em
recipientes devidamente fechados.



Verificar se o número de contenedores é compatível com a
quantidade e tipos de resíduos gerados.



Verificar se os ambientes disponíveis para guarda temporária
atendem

aos

requisitos

mínimos

de

dimensionamento,

equipamentos e segurança.


Verificar se as salas de resíduos e abrigos estão compatíveis
com tipos de resíduos gerados e sua quantidade.



Verificar como

é efetuada

a

limpeza do

ambiente

de

armazenamento interno e externo.


Verificar como é realizado o processo de coleta externa.



Verificar quais os tipos de contenedores existentes no abrigo de
resíduos.



Verificar se a construção do local de armazenamento externo é
exclusiva para resíduos.
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Verificar se os abrigos possuem símbolo de identificação, em
local de fácil visualização, de acordo com a natureza do resíduo.



Verificar a existência de abrigos com separação para os
diferentes tipos de resíduos.



Verificar o armazenamento dos resíduos químicos perigosos
considerando as medidas de segurança recomendadas.



Verificar a existência de resíduos sem identificação.



Verificar se o abrigo de resíduo químico do grupo B perigoso
está projetado, construído e é operado de acordo com as
normas de segurança e higiene.



Verificar para onde está sendo encaminhado o efluente da
lavagem do abrigo e da área de higienização.

o Área de Higienização:


Verificar se o abrigo possui área de higienização para carros de
coleta interna e demais equipamentos utilizados, dotada de
ventilação, cobertura, iluminação artificial, ponto de água
(preferencialmente quente e sob pressão), piso impermeável,
drenagem e ralo sifonado.

o Coleta e Transporte Externo:


Verificar quais são as empresas coletoras e se as mesmas
emitem urbana.



Verificar o sistema de coleta adotado, se em contenedores
basculháveis mecanicamente ou manualmente, frequência de
coleta, se ocorre disponibilização dos contenedores pela
empresa.



Verificar os tipos de veículos utilizados de acordo com sua
adequação às normas.



Verificar se o veículo possui sistema de contenção para líquidos.



Verificar o procedimento da coleta pelos funcionários da equipe
de coleta, quanto ao rompimento de sacos, liberação de líquidos
ou contaminação do ambiente.



Verificar o uso de EPIs pelos funcionários da empresa.

o Tratamento:
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Verificar se o estabelecimento possui tratamento prévio ou
tratamento interno ou se o serviço é terceirizado.



Verificar quais são os tipos de tratamento dispensados aos
resíduos.



Verificar se os resíduos do grupo A, que requerem tratamento
prévio à disposição final, estão sendo tratados em equipamentos
adequados e licenciados e quais não estão sendo tratados.



Identificar as empresas tratadoras de resíduos de serviços de
saúde e se as mesmas emitem certificação de conformidade
com as orientações do órgão ambiental.



Verificar se as empresas terceirizadas que cuidam do tratamento
dos resíduos estão licenciadas pelo órgão ambiental.



Verificar quais resíduos químicos perigosos estão sendo
submetidos a tratamento, quais estão sendo dispostos em
aterro, e quais estão sendo submetidos a processo de
reutilização, recuperação ou reciclagem.



Verificar a existência de rede coletora com tratamento de esgoto.



Verificar o processo para decaimento de rejeitos radioativos (se
houver).

o Disposição Final:


Verificar quais os tipos de disposição final existentes.



Caso a disposição final seja o aterro sanitário ou célula especial
de RSS, verificar se os mesmos possuem licenciamento
ambiental.

o Política de Gestão Ambiental:


Verificar a existência de política de gestão ambiental no
estabelecimento.



Verificar a existência de gestão de riscos ambientais.



Verificar a existência de Sistema de Gestão Ambiental - SGA.



Verificar a necessidade de adequação do espaço físico do
estabelecimento para atender normas, legislações e facilitar o
correto gerenciamento dos RSS.

o Capacitação e Treinamento:
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Levantar cursos, treinamentos e campanhas voltados a todos os
envolvidos no gerenciamento, bem como suas frequências, onde
o foco é a questão ambiental (abastecimento de água, resíduos
sólidos, esgotos, poluição do ar, sustentabilidade e outros).

o Avaliação Global dos Dados Levantados:


Elaborar um relatório baseado em fatos comprobatórios e na
pesquisa realizada seguindo os passos acima listados.



Abordar, no relatório, as seguintes questões: a descrição de
todos os procedimentos relacionados à gestão dos RSS; os
aspectos

problemáticos;

as

referências

às

legislações,

regulamentos, normas etc.


Apresentar formalmente o relatório de diagnóstico ao gestor do
estabelecimento para o esclarecimento de dúvidas e ajustes
pertinentes.

10.10.5
PASSO 5: Definições de Metas, Objetivos, Período de Implantação
e Ações Básicas
Corresponde à organização e sistematização de informações e ações que
serão a base para a implantação contínua do PGRSS.


O que fazer:
o Delimitar o quadro de intervenção e a dotação financeira preliminar
para a sequência dos trabalhos.
o Decidir quais as metas a serem atingidas.
o Indicar o momento adequado para se dar início à execução do plano
e definir cronograma.
o Construir os objetivos que levarão ao atingimento das metas.
o Dimensionar a equipe de trabalho, relacionando número de
empregados, cargos, formação e responsabilidade técnica.
o Dimensionar espaços necessários, materiais e equipamentos.
o Investimentos Econômico-financeiros:


Relacionar e quantificar os investimentos necessários para a
implantação e avaliação do PGRSS.
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o Cronograma de Implantação e Execução do PGRSS:


Ordenar as propostas de ação em função de sua prioridade.



Definir, para todas, o que fazer, quando e como.

o Definir os recursos necessários para implantar as ações, como
compra de contenedores e outras que não dependem de obras.
o Elaborar projetos para as obras civis necessárias, de acordo com
especificações técnicas e orientações de normas técnicas do
Ministério do Trabalho, do órgão de vigilância, do órgão de controle
ambiental e da legislação sanitária e ambiental em vigor, assim
como das normas e padrões estabelecidos pelos serviços públicos
(por exemplo, de água e esgoto).
o Obter, dos órgãos públicos, aprovação para construção de abrigos,
ampliação de sala de resíduos, tratamento e outras obras
estabelecidas no plano de ação.
o Obter os recursos necessários.
10.10.6

PASSO 6: Elaboração do PGRSS

Abrange o plano para o gerenciamento contínuo dos resíduos de serviços de
saúde.


O que fazer:
o Hierarquizar

os

problemas

diagnosticados,

verificando:

sua

gravidade ou urgência; os custos de sua resolução (financeiros,
humanos e materiais); o prazo e o esforço necessários para isso; a
facilidade de envolvimento da organização no processo de mudança.
o Verificar a efetividade dos programas de prevenção ambiental e
promoção da saúde existentes.
o Seguir um roteiro para a construção do plano de acordo com as
legislações sanitárias e ambientais.
o Dados sobre o estabelecimento:


Informar os dados gerais do estabelecimento.
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Informar os componentes da equipe e/ou empresa que elabora e
implementa o PGRSS, com identificação da ART e números de
registro dos conselhos de classe, quando for o caso.



Informar a caracterização do estabelecimento.



Informar quais são as atividades e serviços predominantes no
estabelecimento.

o Caracterização dos aspectos ambientais:


Abastecimento de água



Informar qual o sistema de abastecimento (rede pública ou
solução alternativa - poço, caminhão-pipa etc.). No caso de
poço, informar a licença de uso e outorga.



Informar se existe aplicação de produtos químicos na água para
o abastecimento.



Informar se existe o controle interno ou externo de qualidade da
água.



Efluentes líquidos



Informar a forma de esgotamento sanitário dos efluentes.



Informar se existe tratamento ou não dos efluentes no
estabelecimento ou na rede coletora.



Emissões gasosas



Informar se existe geração de vapores e gases, identificar e
localizar os pontos de geração.

o Tipos e quantidades de resíduos gerados


Identificar e quantificar os tipos de resíduos gerados ou a serem
gerados no estabelecimento em cada setor (unidade) gerador.

o Segregação


Informar as formas de segregação que serão adotadas para os
grupos A, B, C, D, incluindo os recicláveis, e E.



Informar quais os EPIs e EPCs a serem utilizados.

o Tipos de acondicionamentos


Descrever os tipos de acondicionamento que serão adotados em
função dos grupos de resíduos, suas quantidades diárias e
mensais.
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Identificar a forma de acondicionamento que será adotada para
a segregação proposta.



Informar quais os EPIs e EPCs necessários.



Descrever como e onde serão acondicionados os resíduos dos
grupos A, B, C, D e E, considerando os tipos de contenedores,
sacos plásticos, bombonas, salas de resíduos, abrigo e suas
identificações em função do tipo de resíduos nas áreas internas
e externas do estabelecimento.



Informar as cores e símbolos padronizados para cada tipo de
resíduos.

o Coleta e transporte interno do RSS


Coleta interna



Informar o método de coleta e transporte que será adotado.



Descrever as formas de coleta em função dos grupos de
resíduos, tipos de recipientes, carros de coleta, equipe,
frequência e roteiros adotados.



Informar se a coleta adotará o armazenamento temporário.



Determinar a rotina e frequência de coleta para cada unidade ou
setor do estabelecimento.



Informar os EPIs e EPCs utilizados para realizar a coleta do
resíduo.



Informar como serão higienizados os carros coletores, produtos
utilizados e frequência.



Roteiro de coleta



Determinar os roteiros de coleta, de acordo com o volume de
resíduos gerados por tipo de grupo.



Informar a rotina e frequência de coleta para cada unidade ou
setor do estabelecimento.



Transporte interno



Informar como serão os transportes internos de resíduos, se
separadamente em caros ou recipientes coletores específicos a
cada grupo de resíduos.
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Definir os tipos de quantidades de carros coletores que serão
utilizados para o transporte de cada grupo de resíduos,
capacidade dos carros, identificação, cores, etc.

o Armazenamento temporário


Caso seja adotado, identificar a localização, tipos de resíduos a
serem armazenados e frequência de coleta.



Informar os tipos e quantidades de coletores para a guarda
temporária de resíduos e as sinalizações para identificação
dessas áreas.



Informar como serão higienizados esses espaços e frequência
de limpeza.

o Armazenamento para a coleta externa dos RSS


Informar a quantidade de contenedores a ser utilizada para cada
grupo de RSS, capacidade volumétrica de cada um e disposição
na área.



Informar a rotina do armazenamento externo do estabelecimento
de saúde.



Descrever a rotina de recepção dos RSS das coletas internas.



Informar como são higienizados o abrigo, os contenedores,
carros coletores e com que frequência.



Informar os EPIs e EPCs a serem utilizados.

o Coleta e transporte externo dos RSS


Informar se a coleta externa é realizada pelo setor público ou
empresa contratada sob concessão.



Informar o tipo de veículo utilizado para o transporte.



Informar

a

rotina

e

frequência

de

coleta

externa

do

estabelecimento para os diferentes tipos de resíduos gerados.


Informar o destino dos resíduos coletados, por tipo.



Anexar os documentos comprobatórios (licenças, alvarás e
outros) das empresas coletoras, dos transbordos, quando
houver.

o Tratamento dos RSS
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Descrever o tratamento interno para os resíduos, especificados
por tipo de resíduo.



Descrever o sistema de decaimento de rejeitos radioativos.



Descrever os tipos de tratamento externo adotados para cada
grupo de resíduos e quais os equipamentos e instalações de
apoio,

incluindo

os

seguintes

aspectos:

tecnologias

de

tratamento adotadas; nome da empresa responsável pela
operação do sistema; localização das unidades de tratamento,
endereço e telefone; responsável técnico pelo sistema de
tratamento, nome, RG, profissão e registro profissional.


Informar os EPIs e EPCs necessários.



Anexar os documentos comprobatórios (licenças, alvarás,
documentos de monitoramento definidos pelo órgão ambiental)
dos sistemas e tecnologias adotados.

o Disposição Final dos RSS


Informar as formas de disposição final dos RSS e especificar por
tipo de resíduos.



Informar quais as empresas que executam a disposição final dos
RSS.



Anexar os documentos comprobatórios (licença ambiental,
documentos de monitoramento, definidos pelo órgão ambiental)
de que a empresa está apta a realizar o serviço.



Indicar a localização das unidades de disposição final adotadas
para cada grupo de resíduos e seus respectivos responsáveis
técnicos (nome, RG, profissão, registro profissional, empresa ou
instituição responsável e telefone).

o Outras avaliações de risco


Informar o mapa de risco do estabelecimento, se houver.

o Serviços especializados


Informar se o estabelecimento possui SESMT, CIPA, PPRA e
PCMSO.

o Recursos

humanos,

CCIH,

Biossegurança
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CIPA,

SESMT

e

Comissão

de



Abordar as inter-relações entre as diversas estruturas existentes
no estabelecimento (CCHI, CIPA, etc.).



Fazer um resumo das responsabilidades e qualificação de cada
um.

o Capacitação


Descrever as capacitações a serem realizadas, nas formas
inicial e de educação continuada.

o Controle de insetos e roedores


Informar e descrever as medidas preventivas e corretivas do
programa de controle de insetos e roedores.

o Situação de emergência e de acidentes


Descrever as ações a serem adotadas em situações de
emergência e acidentes. Por exemplo: procedimento adotado
em caso de derramamento, greve de funcionários etc.

o Identificação e locação em esquemas ou fluxogramas


Informar os locais de geração de resíduos por grupo, os fluxos e
os roteiros a serem executados por tipo de resíduos, locais de
armazenamento, contenedores etc.

o Indicadores de execução e avaliação


Especificar o que se quer avaliar, quais as mudanças propostas
e mensuráveis, levando em conta o objetivo ou resultado fixado.



Informar

quais

os

indicadores

para

acompanhar

a

execução/implementação do PGRSS e medição do impacto do
plano.
o Validação


Após a redação de todo o plano, obter a validação deste pelo
gesto do estabelecimento ou instituição.

10.10.7

PASSO 7: Implementação do PGRSS

Abrange as ações para a implementação do PGRSS, com base no
documento contendo o plano validado pelo gestor do estabelecimento ou instituição.


O que fazer:
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o Estabelecer, das ações, procedimentos e rotinas concebidos no
PGRSS, os prioritários, indispensáveis ao início da operação.
o Estabelecer um plano de contingência até que todas as ações
necessárias para implantar o plano estejam prontas.
o Executar as obras planejadas.
o Fazer o acompanhamento estratégico e operacional das ações.
10.10.8

PASSO 8: Avaliação do PGRSS

Estabelece os períodos e formas de avaliação do PGRSS, de acordo com
indicadores.


O que fazer:
o Verificar se os resultados esperados foram ou serão atingidos e, se
existirem diferenças, quais as razões.
o Verificar se outros indicadores, com melhor desempenho e mais
pertinentes que os estabelecidos, podem ser utilizados na
continuidade do plano.
o Elaborar um quadro de acompanhamento apontando o resultado da
avaliação.
o Propor adaptações ao PGRSS, onde for necessário, considerando a
avaliação feita e outras auditorias internas e externas.
o Discutir com a equipe e o setor responsável pelas adaptações
propostas e considerá-las no orçamento.

Para mais informações acerca da elaboração de um PGRSS todo o material
na

íntegra

do

manual

da

ANVISA

pode

ser

adquirido

no

link:

https://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_gerenciamento_residuos.p
df
10.11 Considerações Finais
A situação dos Serviços de Limpeza e Manejo de Resíduos Sólidos do
município de Rio Largo é semelhante à maioria dos municípios. Há a coleta regular
em praticamente todo o município, todavia, observou-se a necessidade da melhora
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em alguns pontos específicos, principalmente na zona rural, mais precisamente na
comunidade Utinga.
Observa-se que apesar de ter ocorrido o encerramento do lixão, este ato
ainda não foi definitivamente formalizado, haja vista que não foi observado nenhum
decreto municipal, tampouco qualquer indicativo no local do vazadouro que informe
que aquela local está interditado e sem possibilidade de uso para destinação de
qualquer tipo de resíduo.
O ponto positivo é que atualmente os resíduos gerados no município
possuem destinação adequada. Todavia, observa-se que esta atividade é onerosa
para o município, precisando, portanto, que haja a participação efetiva da
administração do consórcio para estudar as possibilidades e promover ações em
conjunto com os outros municípios de forma a baratear esta atividade, seja com a
criação de um novo aterro, seja com políticas públicas de educação ambiental e
incentivo à coleta seletiva e investimentos nas Associações dos catadores.
Um dos pontos a ser destacado é a necessidade do investimento em
educação, principalmente no que se refere à educação ambiental de forma que
incentive a conscientização da população, haja vista que apesar de existir uma
coleta satisfatória no município, ressalvada algumas situações específicas, observase a presença de resíduos destinados em locais errados, de forma errada e em
horários indevidos, comprometendo a limpeza urbana, os serviços de drenagem e a
saúde pública, como pode ser observado nas imagens a seguir.

198

Figura 87 - Queima de resíduos na zona rural do município

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.
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Figura 88 - Disposição irregular de resíduos em canais naturais de drenagem

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.

200

Figura 89 - Disposição de resíduos em sacos no chão próximos à rede de drenagem

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.

Figura 90 - Ponto de lixo na zona urbana de Rio Largo

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.
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Figura 91 - Resíduos em grande volume às margens do Rio Mundaú

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.

Figura 92 - Disposição irregular de resíduos na zona urbana do município

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.
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Figura 93 - Disposição irregular de resíduos na drenagem urbana

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.

Figura 94 - Disposição irregular de entulho da construção civil às margens de rodovia
do município

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.
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11. Situação dos Serviços de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais
De acordo com a Lei Federal Nº 11.445/07, que estabelece diretrizes
nacionais para o saneamento básico, a drenagem e manejo das águas pluviais
urbanas são definidos como:
“o

conjunto

de

atividades,

infraestrutura

e

instalações

operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de
transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de
vazões de cheias,e tratamento de disposição final das águas
pluviais drenadas nas áreas urbanas.”
Esse sistema compõe-se pelo conjunto de melhorias da infraestrutura pública
que são destinadas a facilitar o escoamento do excesso de águas pluviais, além de
consideração de medidas destinadas à atenuar os riscos e prejuízos devido a
ocorrência de inundações (Cardoso Neto, 1998).
Neste contexto, o sistema de drenagem é classificado em micro e macro
drenagem, sendo estes definidos por:


Microdrenagem é o conjunto de sistemas de condutos pluviais nível
de loteamento ou de rede primária urbana, compostos por guias,
sarjetas, bocas de lobo, galerias de águas pluviais e também canais de
pequenas dimensões (Tucci & Genz, 1995);



Macrodrenagem é o sistema de drenagem que compreende,
basicamente, os principais canais de veiculação das vazões,
recebendo ao longo do seu percurso contribuições laterais e a rede
primária urbana, provenientes da microdrenagem. Em suma, é
caracterizada pela rede de natural pré-existente nos terrenos antes da
ocupação, sendo construída pelos córregos, riachos e rios localizados
nos talvegues e vales (Tucci e Genz, 1995).

A descrição da situação observada de ambos subsistemas no município de
Rio Largo foram sumarizadas nos itens apresentados a seguir.
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11.1 Fatores Analisados do Sistema de Manejo de Águas Pluviais
A base metodológica empregada na avaliação da situação corrente do
sistema de drenagem no município de Rio Largo, se baseou na avalação técnica das
características ambientais que o permeiam e o levantamento de dados via entidades
públicas e a população. Essa avaliação viabilizou a recognição de regiões de risco
considerável, que impactam na dinâmica socioeconomica da população e trazem
riscos a vida da mesma.
A etapa da caracterização do Sistema de Drenagem de Rio Largo foram
divididos em dois grupos:


Fatores ambientais;



Fatores tecnológicos.

Os fatores ambientais considerados mais significativos para o sistema em
estudo foram os seguintes:


Aspectos gerais referentes à localização do perímetro urbano;



Usos do solo.

Os fatores tecnológicos levados em conta foram os a seguir apresentados:


As vias públicas como instrumento de drenagem;



Adequação (distribuição espacial, dimensão e padrão construtivo) dos
dispositivos existentes;



Manutenção e conservação da rede.

11.1.1 Fatores ambientais
11.1.1.1

Caracterização Pluviométrica e Favorabilidade de Ocorrência de

Alagamentos
Para fins de dimensionamento de projetos hidráulicos de drenagem, é
essencial a caracterização de precipitações de maior intensidade. Em suma, os
estudos hidrológicos voltadas a está caracterização, objetivam prover conhecimento
da intensidade, duração e frequência destes eventos de precipitação (TUCCI, 2012).
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Segundo Collischon e Tassi (2010) a problemática enfrentada na tipificação
destes eventos, é definir qual a precipitação que atinge uma área com determinada
duração e com a uma probabilidade de ocorrência qualquer (em geral, analisada
como Tempo de Retorno – TR), sendo uma forma de relacionar estas variáveis a
calibração da Curva Intensidade – Duração – Frequência (IDF) do local.
Partindo deste pressuposto, Santos (2018) calibrou um conjunto de Curvas
IDF para o município de Rio Largo. Para tal, ele utilizou uma série de dados horários
no período entre os anos de 2003 e 2017, do posto situado na Universidade Federal
de Alagoas (UFAL), operado pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). A
partir destes dados, o autor desenvolveu a curva IDF dada pela Equação 1, para as
durações de 60, 120,180, 240, 360, 720 e 1.440 min.

(1)

onde i é a intensidade (mm/h), T é o tempo de retorno (anos), t é a duração
(min). Por ser válida somente para durações maiores ou iguais a 1 h, a utilidade
desta equação é restrita à macrodrenagem.
Com o intuito de se obter uma equação para durações menores que 1 h,
Santos (2018) testou diversos métodos de desagregação de chuva, sendo o de
Chen (1983) o que resultou na curva que melhor se aproximou daquela resultante da
aplicação da Equação 1. A Equação 2 é, segundo o autor, a IDF para durações
menores que 1h.

, para t < 60 min

(2)

onde i é a intensidade (mm/h), T é o tempo de retorno (anos), t é a duração
(min).
Para este Plano Municipal de Saneamento Básico, recomenda-se que bacias
de contribuição de pontos de interesse com tempo de concentração maiores ou
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iguais a 1h, se utilize a Equação 1. Para bacias de contribuição de pontos de
interesse com tempos de concentração menores que 1h, seja utilizada a Equação 2.
A Figura 95 - Curva IDF para o posto INMET situado na UFALFigura 95
mostra os gráficos para as duas curvas, sendo aquela correspondente à equação 1
denominada IDF macro e aquela correspondente à equação 2 denominada IDF
micro. Percebe-se que, para durações menores, a IDF fornece intensidades
maiores, tanto para tempo de retorno de 2 anos quanto para tempo de retorno de 50
anos.
Figura 95 - Curva IDF para o posto INMET situado na UFAL
TR 2 anos IDF macro

TR 2 anos IDF micro

TR 50 anos IDF macro

TR 50 anos IDF micro
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11.1.1.2

Caracterizaçao do Escoamento Superficial e Riscos de Ocorrência

de Alagamentos
A intensificação do processo de urbanização no município de Rio de Largo,
traz consigo alterações do uso e ocupação do solo do município, aumentando a
impermeabilização, devido a construção de novas residências, ruas e calçamentos,
dentre outras. O aumento de áreas impermeabilizadas implica em menores áreas de
infiltração das águas de chuva o que ocasionando
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o aumento do escoamento

destas superficialmente e favorecendo a ocorrência de inundações e alagamentos
nas regiões urbanas.
O

escoamento

superficial

provocado

por

chuvas

intensas

e

pela

impermeabilização do solo, se direciona para regiões mais baixas da cidade. E que
diante

do

processo

de

impermeabilização,

o

volume

escoado

se

eleva

consideravelmente. Este volume de água produzido se direciona a rede de
drenagem, que pode não ter capacidade de suporte devido ao subdimensionamento
ou por obstruções que podem ser causadas por resíduos sólidos dispostos
inadequademante, causando alagamentos.
Uma forma de avaliar o comportamento do escoamento superficial é estimar o
volume de água precipitada que se escoa superficialmente e posteriormente definir o
coeficiente de escoamento superficial (C).
A metodologia comumente adotada para aferir o volume de escoamento
superficial é o metódo SCS, que foi desenvolvido pelo National Resources
Conservation Center dos EUA (antigo Soil Conservation Service – SCS) (Tucci,
2013). O método é definido pelo seguinte conjunto de equações:

para P > Ia, e Q = 0 para P < Ia

(3)

(4)
onde Q é o volume de escoamento dividido pela área da bacia (mm), P é a
precipitação durante o evento (mm), S é um parâmetro que depende da capacidade
de infiltração e armazenamento do solo e Ia é uma estimativa das perdas iniciais de
água, dada por Ia/5.
Diante disto, como produto deste Plano, foram desenvolvidos mapas que
caracterizam os valores CN e C para a zona urbana do município de Rio Largo. Para
tal, foi desenvolvido o mapa de uso e ocupação do solo do perimetro urbano,
consideradando o abairramento proposto pela Equipe de Revisão do Plano Diretor
(Figura 96).
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Figura 96 - Mapas de abairramento e Uso e Ocupação do solo do perimetro urbano do município de Rio Largo.

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.
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Os tipos de solos identificados (Figura 23) na região urbana, foram
classificados nos tipos A,B,C e D de acordo com a proposta de Sartori et al (2005).
Em seguida, de acordo com os usos e tipo de solo, foram realizadas as estimativas
de valores para C e CN considerando como referência os valores apresentados por
Tucci (2005) e Chow (1964), sendo está classificação e os mapas gerados dipostos
a seguir.
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Tabela 53 - Valores de coeficiente C e CN adotados como referência.
Uso/Corbetura de
Referência (Tucci, 2005,
p.286-287)
Plantações regulares terraceamento em nível
Áreas residênciais < lotes
500m²
Espaços Abertos - Matos
ou gramas cobrem 75%
ou mais da área
Floresta Normal

Nomeclatura
adotada
Plantações
Construções
Vegetação rasteira
(Gramineas)
Floresta/Árvores
Urbanas

Arruamento e estradas
de asfalto

Asfalto

Arruamento e estradas
de terra

Solo
Exposto/Arruamento
de terra

A

Coeficiente CN
Tipo de Solo
B
C

D

Uso/Corbetura de
Referência (Adaptado
de Chow, 1964)

A

Coeficienet C
Tipo de Solo
B
C
Adotado

64

76

84

88

Culturas

0.2

0.4

0.5

-

77

85

90

92

Zonas Residênciais

0.3

-

0.7

0.6

49

69

79

77

Relvados

0.05

-

0.35

0.2

36

60

70

76

0.1

0.3

0.4

-

98

98

98

98

Bosques e Florestas
Ruas e estradas
asfaltadas

0.7

-

0.9

0.8

94

Ruas e estradas
asfaltadas

0.1

-

0.3

0.2

77

86

91
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Figura 97 - Mapas de Coeficientes C e CN para o perímetro urbano de Rio Largo.

Fonte: Equipe elaboradora do PMSB.
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Consideramento o abairramento proposto (Figura 96) e os valores obtidos no
processamento dos mapas anteriores, foram estimados os valores médios do
coeficiente de escoamento superficial (C) para cada bairro, esses valores são
apresentados na Tabela a seguir.
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Tabela 54 - Valores do coeficiente de escoamento superficial médio por bairro.
Corbetura e Uso do Solo
(km²)
Bairros

Distrito Industrial

Área Total
(km²)

Plantações

Construções

Vegetação
rasteira
(Gramineas)

Floresta/
Árvores
Urbanas

Solo Exposto/
Asfalto Arruamento
de terra

C
Médio

28.82

9.20

2.24

7.58

4.85

1.54

3.41

0.28

Mata do Rolo
Jarbas Oiticica e Antônio
Lins

5.93

1.14

0.64

0.93

0.62

0.70

1.90

0.32

7.45

2.21

0.34

2.34

1.54

0.46

0.57

0.27

Edson Novaes

2.58

0.74

0.22

0.76

0.42

0.06

0.37

0.26

Gustavo Paiva

1.41

0.37

0.14

0.54

0.15

0.05

0.17

0.27

São Sebastião

18.20

7.07

1.95

3.03

1.25

1.84

3.06

0.32

Centro

0.88

0.08

0.43

0.09

0.04

0.07

0.18

0.45

Alto de São Miguel

0.83

0.20

0.21

0.23

0.05

0.02

0.13

0.32

Destilaria

1.77

0.21

0.25

0.33

0.08

0.02

0.89

0.27

Vila Rica

1.10

0.09

0.38

0.13

0.09

0.06

0.35

0.37

Lourenço de Albuquerque

0.97

0.28

0.15

0.34

0.08

0.02

0.10

0.29

10.26

1.61

1.01

2.02

4.39

0.47

0.76

0.27

Utinga
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11.2 Desenvolvimento Urbano e Habitação
11.2.1 Uso e Ocupação do Solo
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descrição
Projeto - Tabuleiro do Pinto

Projeto - Tabuleiro do Pinto (Bar Nosso)
Projeto - Bosque dos Palmares

Projeto - Lagoa de Drenagem (Vila Rica)
Projeto - Conjunto Mutirão
Projeto - Brasil Novo
Ponto de Erosao - Vila Rica
Ponto de Erosao - Vila Rica
Lançamento

Como pode ser visto na imagem anterior, Rio Largo possui atualmente 6
projetos de drenagem a serem implantados no município. Todavia, observa-se que
são projetos pontuais para solucionar problemas específicos.
Apesar de serem poucas áreas contempladas, estes sistemas promoverão o
escoamento das águas pluviais destas áreas e evitarão o alagamentos destas e de
áreas adjacentes deste que executados da forma correta. É importante analisar os
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pontos de lançamentos destas águas para evitar a geração de novos problemas
como erosões, assoreamento de fundo de vales, riachos e rios, alagamentos em
áreas mais baixas, degradação de APPs e destruição de nascentes.
11.2.2 Identificação de Ocupações de Áreas Irregulares em APP’s
De acordo com a Lei 12.651 de 25 de maio de 2012, Áreas de Proteção
Permanente são área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e
a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar
o bem-estar das populações humanas.
Ainda segundo esta Lei, considera-se Área de Preservação Permanente, em
zonas rurais ou urbanas:
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente,
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima
de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de
largura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a
200 (duzentos) metros de largura;
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior
a 600 (seiscentos) metros;
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura
mínima de:
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20
(vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
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III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de
barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença
ambiental do empreendimento;
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer
que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente
a 100% (cem por cento) na linha de maior declive;
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
VII - os manguezais, em toda a sua extensão;
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo,
em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de
100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da
curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação
sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado
por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do
ponto de sela mais próximo da elevação;
X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer
que seja a vegetação;
Dentre outras.
Observa-se que em rio largo pouco existe ocupação irregular quando se trata
de APPs devido ao relevo, vegetação ou outra característica. Todavia, é notório que
quando se trata de APP de recurso hídrico, principalmente de faixas marginais de
cursos d’água, Rio Largo possui uma importante parte do seu meio urbano inserido
nestas áreas, haja vista que o Rio Mundaú se enquadra em curso d’água entre 50 e
200 metros de largura, o que implica em uma APP de faixa marginal de 100 metros
a partir da borda da calha do leito regular, ou seja, boa parte do centro da cidade,
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incluindo o bairro comumente conhecido como “cachoeira” estão ocupando uma
Área de Preservação Permanente.
11.3 Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas de Rio Largo
11.3.1 Caracterização da Drenagem Urbana de Rio Largo
Como dito anteriormente, a Drenagem Urbana é o conjunto de atividades,
infraestrutura e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de
transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias,e
tratamento de disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. Este
sistema é classificado em micro e macrodrenagem.
Visitas ao território de Rio Largo, urbano e rural, possibilitou observar como
funciona a drenagem no município.
Atualmente a população, tanto urbana como rural, sofre com problemas de
enchentes e alagamentos. Não somente pelo fato de se tratar de uma área com
acidentes geográficos acentuados e a presença de um importante rio cortando o
município, mas pela falta de planejamento da infraestrutura urbana.
Observa-se que praticamente não existe sistemas de drenagem no município
de Rio Largo, o que se observa em praticamente todo o território é a drenagem
superficial decorrente da impermeabilização desordenada da cidade e sem qualquer
interligação entre as microbacias urbanas, provocando assim, alagamentos em
diversos pontos da cidade, haja vista que os volumes acumulados em uma área não
possuem “caminhos” que interliguem com áreas mais “baixas” que permitam o
escoamento.
Por fim, pode-se dizer que a drenagem no município hoje é desordenada, não
existindo sistemas projetados para evitar transtornos à população. Atualmente se
observa ações de remediação quando da ocorrência deste tipo de situação, por
exemplo, inserir bombas para redirecionar as águas de uma determinada localidade
após sofrer a inundação.
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11.3.2 Microdrenagem de Rio Largo
Microdrenagem é o conjunto de sistemas de condutos pluviais nível de
loteamento ou de rede primária urbana, compostos por guias, sarjetas, bocas de
lobo, galerias de águas pluviais e também canais de pequenas dimensões (Tucci &
Genz, 1995);
11.3.2.1

Principais características da Microdrenagem do Meio Urbano de

Rio Largo
Como pode ser observado no conceito de microdrenagem, trata-se de um
sistema composto por vários equipamentos para promover o escoamento ordenado
das águas pluviais, coletando e destinando ao local desejado.
Em Rio Largo, observa-se que uma grande parcela das vias da cidade ainda
não são pavimentadas, sendo assim, não possui nenhum equipamento de
drenagem, ocorrendo o escoamento natural das águas pluviais conforme gravidade,
ou seja, de uma área mais alta para uma área mais baixa, estacionando nesta
quando não possui saída para os fundos dos vales e os corpos hídricos presentes
na região.
Figura 98 - Área urbana não pavimentada
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Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB.

Figura 99 - Área urbana não pavimentada e alagada após chuvas

Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB

Todavia, a maioria das ruas que são pavimentadas possuem apenas as guias
de meio-fio, sem a presença de um sistema completo de drenagem que realize a
captação e o direcionamento adequado dessas águas. Assim, mesmo em áreas
pavimentadas ocorrem os mesmo problemas das áreas não pavimentadas, haja
vista que existe apenas o escoamento superficial, inexistindo bocas de loco e dutos
enterrados que drenem os volumes escoados na área.
As poucas áreas contempladas com um sistema completo de drenagem,
observou-se que estes sistemas estão sem a manutenção e a limpeza devida,
perdendo a sua capacidade funcional. Nestes sistemas foi observados dutos
quebrados, grande presença de esgotos e resíduos sólidos.
Figura 100 - Área urbana pavimentada dotada de sistema de drenagem porém mal
conservado
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Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB

11.3.2.2

Principais características da Microdrenagem na Zona Rural de Rio

Largo
Apesar do município de Rio Largo possuir uma grande área rural, existe
praticamente um único local habitado, a Utinga Leão. Neste povoado, observa-se
que inexiste sistema de drenagem, haja vista que as ruas sequer são pavimentadas,
assim, a drenagem ocorre de forma natural, escoando através da superfície
conforme força da gravidade.
Figura 101 - Vias não pavimentadas da Utinga Leão
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Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB.

O único local onde se observa apenas a microdrenagem superficial é na via
principal (imagem a seguir) que possui pavimentação e sarjeta, promovendo o
escoamento através da linha d’água.
Figura 102 - Via pavimentada na Utinga Leão

Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB.
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11.3.3 Macrodrenagem de Rio Largo
Macrodrenagem é o sistema de drenagem que compreende, basicamente, os
principais canais de veiculação das vazões, recebendo ao longo do seu percurso
contribuições laterais e a rede primária urbana, provenientes da microdrenagem. Em
suma, é caracterizada pela rede de natural pré-existente nos terrenos antes da
ocupação, sendo construída pelos córregos, riachos e rios localizados nos talvegues
e vales (Tucci e Genz, 1995).
Em Rio Largo, tem-se como principal canal de macrodrenagem o Rio Mundáu
e seus afluentes. Todavia, existem outros canais e fundos de vales que trabalham
como sistemas de drenagem de grande porte para escoamento das águas pluviais.
Observou-se em campo que pelo fato de possuir pouquíssimos sistemas de
microdrenagem, os canais de macrodrenagem, sejam eles naturais ou artificiais, são
subutilizados, carentes de manutenção e limpeza, transportanto em maior parte do
tempo esgoto não tratado, haja vista que a falta do esgotamento sanitário no
município impacta diretamente a drenagem de águas pluviais, promovendo a
degradação do meio ambiente, principalmente dos corpos hídricos da região.
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Figura 103 - Macrodrenagem com esgoto não tratado

Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB.
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Figura 104 - Macrodrenagem em manutenção

Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB.
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11.4 Zoneamento de risco de enchente, inundações e escorregamentos
Conforme o Plano Diretor de Rio Largo publicado em 2009, atualmente em
período de revisão, as seguintes áreas de risco habitacional foram identificadas:


Rua do Sol;



Rua Centenário;



Travessa da Concórdia;



Rua da Mangueira com a Rua da Concórdia;



Assentamento irregular localizado no Cacaú;



Ilha Angelita;



Grota do Alemão;



Parque Santa Tereza;



Beiju de Coco – Bairro Gustavo Paiva;



Sítio Cumbi, próximo ao Fórum (na volta da Linha).
A Figura 105 apresenta as áreas de risco que são suscetíveis a inundação e

alagamento no perímetro urbano de Rio Largo-AL, em estudo disponibilizado pela
Prefeitura.
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Figura 105 - Áreas suscetíveis a inundação e alagamento no perímetro urbano de Rio
Largo-AL
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Fonte: Prefeitura de Rio Largo-AL.

Pode-se dizer que o mapa acima é confiável quando se observa o histórico de
alagamentos e inundações do muncipío ao longo do ano, principalmente nas áreas
próximas ao leito do Rio Mundaú. Além destas áreas, o mapa aponta áreas do
tabuleiro do pinto como médio e alto risco.
A região apontada como alto risco no Tabuleiro do Pinto passou por um
evento de alagamento e inundação recentemente, mais precisamente nos dias 21 e
22 de abril de 2018, como pode ser visto na imagem a seguir retirada do AL TV
primeira edição do dia 23 de abril de 2018.
Figura 106 - Área alagada no Tabuleiro do Pinto

Fonte: TV Gazeta, 23 de abril de 2018

Esta área alagada, a exemplo de muitas outras presentes no município, não
possui sistema de drenagem. Como dito anteriormente, a prefeitura trabalha
atualmente de forma a remediar este tipo de evento, instalando bombas no local
para bombear este volume para outra área.
11.5 Problemas Detectados no Sistema de Drenagem do Município
Rio Largo apresenta poucas áreas com sistema de drenagem completo.
Destas poucas áreas, observa-se que praticamente todas estão carente de limpeza
e manutenção.
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Figura 107 - Microdrenagem destruída

Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB.

Figura 108 - Macrodrenagem natural com presença de esgoto e resíduos

Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB.
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Figura 109 - Sistema de drenagem sem manutenção, com presença de esgoto e
resíduos

Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB.

Figura 110 - Esgoto no sistema de drenagem

Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB.
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Figura 111 - Boca de lobo com presença de resíduos, esgoto e carente de manutenção

Fonte: Equipe Elaboradora do PMSB.

11.6 Considerações Finais
Diante das informações expostas nos tópicos anteriores, é notória a carência
dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais no município de Rio Largo.
É importante a gestão municipal entender que este serviço é atualmente um
dos mais cobrados pela população nas oficinas participativas, sendo mais prioritário
que o próprio abastecimento de água. É importante também salientar que não é
necessário apenas a implantação desses sistemas, há a necessidade de realizar
manutenção e limpeza periódica destes equipamentos.
Por fim, por se tratar de uma cidade com sérios problemas de drenagem, é
imperativo que seja providenciado um Plano Diretor de Drenagem Urbana para
planejar as ações de forma correta visando universalizar este eixo do saneamento
de forma ordenada e efetiva.
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12 Participação Social
As oficinas de Mobilização Social se constituem de fundamental importância
no decorrer do processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico
do município, tendo em vista que é neste espaço que se efetiva a participação da
população na construção do Plano, com o objetivo de envolver os moradores nas
discussões pertinentes aos problemas do saneamento em seus bairros, bem como
aprofundar, entre os participantes, a discussão acerca da inclusão de ações de
saneamento na política setorial do município, com vistas a obter subsídios para
elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e aproveitar as experiências
vivenciadas pelos participantes da oficina, para subsidiar o diagnóstico técnico
participativo destinados a cada um dos 04 eixos do saneamento: água, manejo de
resíduos sólidos, esgotamento sanitário e drenagem das águas pluviais.
Durante a fase do Diagnóstico, no mês de março e início de abril, foram
realizadas quatro oficinas técnico participativas, em locais estratégicos e acessíveis
objetivando abranger o maior número possível de participantes.
Destacamos que as oficinas foram realizadas em parceria com a equipe do
Núcleo de Projetos, que estavam realizando a revisão do Plano Diretor do município.
Além da equipe técnica da FUNDEPES, contamos ainda com a participação dos
membros dos comitês executivo e de coordenação e de representantes das
secretarias de meio ambiente e infraestrutura.
Em todas as oficinas, utilizamos o método ZOPP, tomando por orientação na
sua metodologia à participação comunitária através de um trabalho em grupo, onde
são levantados os principais problemas, a partir dos quais se constrói uma árvore de
problemas e objetivos, elencando as prioridades. A seguir é apresentado um relato
das atividades ocorridas durante as etapas e nos Anexos 11 e 12 são apresentados,
respectivamente,um acervo fotográfico das oficinas e a lista de presença de
participantes.
Demos início realizando a primeira oficina na comunidade da Utinga Leão, no
auditório do Centro de Educação Ambiental Pedro Nardelli. Esta oficina contou com
um número limitado de participantes, visto que na mesma data a população estava
engajada em outra atividade. Salientamos que, apesar do baixo número de
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participantes, a oficina foi bastante rica em informações, todas de bastante
relevância para a elaboração do PMSB.
Figura 112: Oficina Utinga Leão.

Seguimos com a realização da segunda Oficina direcionada aos moradores
do bairro Cucaú, esta foi realizada na Escola Municipal Rosineide Tereza, com a
participação dos moradores e lideranças comunitárias deste bairro. Tivemos uma
discussão bastante aprofundada em relação aos problemas relacionados ao
saneamento básico.
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Figura 113: Oficina na Escola Municipal Rosineide Tereza.

A terceira oficina foi realizada na Escola Municipal D. Pedro I, no bairro
Tabuleiro do Pinto, onde tivemos uma discussão bastante ampliada, com o
envolvimento e a participação dos alunos e da comunidade.
Fechando o ciclo de oficinas na fase do diagnóstico, realizamos a quarta e
última oficina no bairro do centro, no auditório do Shopping de Rio Largo.
Participaram desta oficina os alunos da Escola Municipal Rosineide Tereza.
Salientamos que os participantes moravam em locais distintos, onde pudemos
abranger determinados bairros, os quais não tínhamos realizado oficinas nesta fase.
Obtivemos um discursão que envolveu detalhes dos problemas de saneamento dos
bairros, a saber: Mata do Rolo, Vila Rica, Vila Marília, Vila Betel e dos conjuntos
Mutirão, Antônio Lins, Jarbas Oiticica, Teotônio Vilela e Demorisvaldo.
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Figura 114: Oficina na Escola Municipal Rosineide Tereza, Centro.

Durante esta fase do diagnóstico, a equipe técnica da FUNDEPES, se fez
presente no “SEMINÁRIO PENSANDO O DESENVOLVIMENTO DE RIO LARGO”,
realizado no Centro de Ciências Agrárias da UFAL (CECA) participando do painel
sob o tema “Preservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável”, onde o
coordenador do PMSB, Eduardo Lucena, proferiu a palestra “O Plano Municipal de
Saneamento Básico do Município de Rio Largo como Solução de Sustentabilidade
Urbana”(Figura 115).

235

Figura 115: Participação no “SEMINÁRIO PENSANDO O DESENVOLVIMENTO DE RIO
LARGO”.

Figura 116: Participação no “SEMINÁRIO PENSANDO O DESENVOLVIMENTO DE RIO
LARGO”.

236

13 Referências Bibliográficas
AGEITEC, Agência Embrapa de Informações Tecnológicas. Dados 2011. Disponível
em: <http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/>. Acesso em fevereiro de 2018.
ANA, Agência Nacional de Águas. Disponível em: <http://www3.ana.gov.br/>.
Acesso em: março de 2018.
BACEN, Banco Central do Brasil. Instituições Financeiras. Disponível em:
<http://www.bcb.gov.br/>. Acesso em: abr 2018.
BRASIL. Lei Federal n. 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Diretrizes nacionais para o
saneamento básico, Brasília,DF, jan 2007.
CASAL, Companhia de Saneamento de Alagoas. Estudos Técnicos, produto II:
Diagnóstico da infraestrutura do município de Rio Largo. Alagoas, 2017.
CHOW, V. T.; MAIDMENT, D. R.; MAYS L.W. Applied hydrology. New York:
McGraw-Hill; 1988.
CPRM, Companhia de Recursos Minerais. Carta Geológica Folha SC-25 Recife.
2000.
CPRM, Companhia de Recursos Minerais. Dados de 2005. Disponível em:
http://www.cprm.gov.br/. Acessado em: fevereiro de 2018.
CPRM, Companhia de Recursos Minerais. Mapa de Domínios/Subdomínios
Hidrogeológicos do Brasil. Dados de 2007. Disponível em: http://www.cprm.gov.br/.
Acessado em: fevereiro de 2018.
CPRM - Serviço Geológico do Brasil. Projeto cadastro de fontes de abastecimento
por água subterrânea. Diagnóstico do município de Rio Largo, estado de Alagoas/
Organizado [por] João de Castro Mascarenhas, Breno Augusto Beltrão, Luiz Carlos
de Souza Junior. Recife: CPRM/PRODEEM, 2005.
DENATRAN,

Departamento

Nacional

de

Trânsito.

<https://www.denatran.gov.br/>. Acesso em: abr 2018.
237

Disponível

em:

EMBRAPA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Centro Nacional de
Pesquisa de Solos; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.
Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento - Climatologia do Estado de Alagoas. Recife
(PE), 2012.
EMBRAPA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Manual Técnico de
análise de solos. Rio de Janeiro, RJ: EMBRAPA 2011. EMBRAPA, Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Sistema Brasileiro de Classificação de solo. 2
ed. Brasília, DF: Embrapa. 2006.
FERREIRA, R. V. Geomorfologia Da Região De Japaratinga – AL. DissertaçãoCentro de Tecnologia em Geociências, Universidade Federal de Pernambuco;
Recife; 1999.
FERREIRA, E.; FERREIRA, J. Desafio para gestão da bacia hidrográfica do rio
Mundaú - diagnostico ambiental de trechos da bacia. Workshop Interacional de
inovação Tecnológica a Irrigação. Fortaleza, 2012.
FEIJÓ, F.J. Bacias de Sergipe e Alagoas. Boletim de Geociências da PETROBRÁS,
No 1, vol. 8, Rio de Janeiro. p. 149 – 161; 1994;
FORMOSO, L. C. Erosão E Sedimentação No Delta Do São Francisco:
Considerações Sobre A Interferência Dos Barramentos No Sistema Costeiro.
Monografia, Instituto de Geociências – Universidade Estadual Paulista; Rio Claro;
2008.
IAC, Instituto Agronômico – Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de
São Paulo. Solos do Estado de São Paulo. Disponível em: < Disponível em: <
http://www.iac.sp.gov.br/solossp/> Acesso em: março de 2018.
IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades. Disponível em
<https://cidades.ibge.gov.br/ >. Acesso em: fev 2018.
IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2010. Rio
de Janeiro: IBGE, 2010.

238

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Enciclopédia dos Municípios
Brasileiros.

v.18.

Rio

de

Janeiro:

IBGE,

1959.

Disponível

em:

<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv27295_19.pdf>. Acesso em: fev
2018.
KLEIN,C. Cimento Dolomítico Em Reservatórios Silicilásticos – O Exemplo Do
Membro Carmópolis (Formação Muribeca) No Campo De Camorim Na Bacia De
Sergipe (Brasil). 2007. Tese (Doutorado) – Instituto de Geociências, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul - Programa de Pós-Graduação em Geociências, Porto
Alegre.
MENDONÇA, Carlos et al. Enciclopédia dos Municípios de Alagoas. ed. 3, 2012.
Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira – INEP.
Ministério da Saúde. Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil,
2018. Disponível em: <http://datasus.saude.gov.br/>. Acesso em: abr 2018.
PERS, Plano Estadual de Resíduos Sólidos, volume I, tomo II - Panorama de
Resíduos Sólidos (2016).
PIGIRS, Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Volume I.
Diagnóstico da Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólidos – Região Metropoliatana
Alagoana. 381 p. Eunápolis, Bahia (2017).
PNUD; IPEA; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Atlas do desenvolvimento humano no
Brasil. Brasília: PNUD/IPEA/Fundação João Pinheiro, 2013. Disponível em:
<http://www.atlasbrasil.org.br/2013/>. Acesso em: fev 2018.
RIO LARGO. Lei Municipal nº 1.424, de 19 de abril de 2006. Código Municipal de
Meio Ambiente. Rio Largo, AL, abr 2006.
RIO LARGO. Lei Municipal nº 1.549, de 11 de dezembro de 2009. Plano Diretor
Participativo de Desenvolvimento. Rio Largo, AL, dez 2009.

239

SANTOS, P. R. 2018. Análise de métodos para obtenção de chuvas intensas para a
cidade de Maceió. 140f. Dissertação (Mestrado em Recursos Hídricos e
Saneamento). Centro de Tecnologia, Universidade Federal de Alagoas, Maceió-AL.
SARTORI, A.; NETO, F. L.; GENOVEZ, A. M., Classificação Hidrológica de Solos
Brasileiros para a Estimativa da Chuva Excedente com o Método do Serviço de
Conservação do Solo dos Estados Unidos Parte 1: Classificação. Revista Brasileira
de Recursos Hídricos, v. 10, n.4, p. 05-18, 2005.
SEMARH, Secretária do Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas.
Regiões

Hidrográficas

e

suas

respectivas

bacias.

Disponível

em:

<http://www.semarh.al.gov.br/ > Acesso em: Janeiro de 2018.
SEPLAG, Secretaria do Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas.
Alagoas

em

dados

e

informações.

Disponível

em:

<http://dados.al.gov.br/dataset?groups=geociencias> Acesso em: Janeiro de 2018.
SEPLAG. Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio. Perfil
Municipal Rio Largo 2015. v.3, nº 3. Maceió: SEPLAG, 2015.
SESAU, Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas. Saúde Alagoas: Análise da
Situação de Saúde (Região 1). v.5, n°5. Maceió, AL: SESAU, 2014. Disponível em:
<http://www.saude.al.gov.br/>. Acesso em: fev 2018.
SNIS, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Diagnóstico do
Serviços de Resíduos Sólidos, 2016. Disponível em <www.snis.gov.br>. Acesso em:
abril 2018
TUCCI, C. E. M. Modelos Hidrológicos. 2. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS;
Colaboração da Associação Brasileira de Recursos Hídricos/ABRH; 2005.
TUCCI, C. E. M. Hidrologia: Ciência e Aplicação. 4. ed. Porto Alegre: Editora da
UFRGS; Colaboração da Associação Brasileira de Recursos Hídricos/ABRH; 2013.
VIANELLO, R. L.; ALVES, A.R. Meteorologia Básica e aplicações. Ed. UFV. Viçosa
(MG), 1991.
240

14 Equipe Técnica
14.1 Equipe

Elaboradora

do

Plano

Municipal

de

Saneamento

Básico

Sustentável de Rio Largo

14.2 Visto da Equipe Técnica

15 Parecer de Aprovação da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento de
Rio Largo

241

242

16 ANEXOS
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Anexo 2 - Manifesto de volume de resíduos coletados em Rio Largo – Julho/2017
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Anexo 3 - Manifesto de volume de resíduos coletados em Rio Largo – Agosto/2017
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Anexo 4 - Manifesto de volume de resíduos coletados em Rio Largo – Setembro/2017
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Anexo 5 - Manifesto de volume de resíduos coletados em Rio Largo – Outubro/2017
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Anexo 6 - Manifesto de volume de resíduos coletados em Rio Largo – Novembro/2017
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Anexo 7 - Manifesto de volume de resíduos coletados em Rio Largo – Dezembro/2017
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Anexo 8 - Manifesto de volume de resíduos coletados em Rio Largo – Janeiro/2018
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Anexo 9 - Manifesto de volume de resíduos coletados em Rio Largo - Fevereiro/2018
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Anexo 10 - Manifesto de volume de resíduos coletados em Rio Largo - Março/2018
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Anexo 11 – Registro Fotográfico das Oficinas de Mobilização Social.

Setor 1: Oficina Utinga Leão
Figura 117: Oficina Utinga Leão.
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Figura 118: Oficina Utinga Leão.

Figura 119: Oficina Utinga Leão.
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Setor 3: Oficina Cucaú.
Figura 120: Oficina Cucaú 1 e 2.

Figura 121: Oficina Cucaú 1 e 2.
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Figura 122: Oficina Cucaú 1 e 2.

Setor 3: Oficina no Centro.

Figura 123: Oficina no Centro.
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Figura 124: Oficina no Centro.

Figura 125: Oficina no Centro.
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Setor 4: Oficina no Tabuleiro do Pinto.
Figura 126: Oficina Tabuleiro do Pinto.
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Figura 127: Oficina Tabuleiro do Pinto.

Figura 128: Oficina Tabuleiro do Pinto.
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Setor 2: Seminário “Pensando o desenvolvimento de Rio largo” / CECA.
Figura 129: Seminário “Pensando o desenvolvimento de Rio largo” / CECA.

Figura 130: Seminário “Pensando o desenvolvimento de Rio largo” / CECA.
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Figura 131: Seminário “Pensando o desenvolvimento de Rio largo” / CECA.

261

Anexo 12: Listas de Presença das Oficinas de
Mobilização e do Seminário Pensando o
desenvolvimento de Rio largo”

262

263

264

265

266

267

268

269

270

