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APRESENTAÇÃO 

O presente documento constitui-se no Relatório Síntese do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário) do município 

de Santarém. 

O objetivo geral do planejamento dos sistemas de saneamento básico de Santarém é 

garantir o bem estar da população urbana e rural em um ambiente sadio, incluindo a 

esperança individual e coletiva de desenvolvimento sustentável. 

O Plano de Saneamento Básico (Abastecimento de água e Esgotamento Sanitário) 

não resolve os problemas, mas aponta quais são e indicam os caminhos que devem 

ser percorridos para a resolução dos mesmos. Por esse motivo, os Planos de 

Saneamento são importantes ferramentas de gestão em todo o mundo. No Brasil, os 

Planos de Saneamento Básico receberam destaque na Lei Federal n° 11.445, de 5 de 

janeiro de 2007, bem como nas inúmeras leis estaduais sobre políticas de recursos 

hídricos. 

O objetivo específico deste Plano de Saneamento é a caracterização e diagnóstico 

das condições atuais dos sistemas existentes, apontando as causas das deficiências 

encontradas, bem como a definição, e respectivo cronograma de implantação, dos 

programas, projetos e ações necessárias, para atendimento das necessidades futuras, 

para um horizonte de planejamento de 20 anos (2032). 

Este plano procurou atender aos quesitos da legislação vigente que trata dos Planos 

de Saneamento, atendendo aos seguintes objetivos específicos: 

 Diagnóstico da situação atual apontando as causas das deficiências 

detectadas; 

 Identificação das necessidades futuras; 

 Definição dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para 

atendimento das necessidades futuras (cronograma de intervenções); 

 Definição dos mecanismos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia 

das ações programadas. 

É importante ressaltar que a elaboração do plano em questão se trata de mais um 

importante passo visando a melhoria continuada da qualidade ambiental do município 

e região; juntamente com as obras de ampliação e melhorias dos sistemas existentes 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário, atualmente em implantação, o 
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Plano Diretor de Saneamento, objeto do presente trabalho, vem complementar as 

diretrizes relativas ao saneamento básico do município, consolidando ainda mais o 

comprometimento da Prefeitura Municipal de Santarém com a melhoria das condições 

de vida da população e a preservação do meio ambiente. 

 

Santarém, abril de 2012. 
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1. INTRODUÇÃO 

O setor de saneamento no Brasil, anteriormente a 1930, era baseado num modelo 

institucional e financeiro do qual participavam o setor público e as empresas privadas 

estrangeiras, através de concessões do serviço. No início dos anos 30, com a edição 

do Código das Águas (decreto n° 24.643 de julho/34) e o desenvolvimento industrial, 

iniciou-se o processo de intervenção no setor, nacionalizando e estatizando as 

empresas concessionárias. 

Na década de 40, os serviços de saneamento foram assumidos pelas prefeituras 

municipais, porém os investimentos na área foram pequenos, apesar da aceleração do 

crescimento populacional e do bom desempenho da economia. No início dos anos 60, 

os investimentos no setor continuaram baixos, apesar da taxa de crescimento da 

economia estar a uma taxa de 8% do PIB (produto interno bruto). Porém, entre 1964 e 

1967, no governo Castelo Branco, foram instituídas políticas explícitas para o Setor de 

Saneamento, como financiamentos para implantação do Programa de Abastecimento 

de Água para cidades com menos de 40 (quarenta) mil habitantes. 

Em 1971, foi criado pelo Banco Nacional de Habitação um Plano Nacional de 

Saneamento (Planasa), a partir da década de 70, onde a cobertura dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário teve um importante crescimento, 

através do Planasa e do Sistema Financeiro de Saneamento (SFS). 

O documento de Política Nacional de Saneamento criado pelo Ministério do 

Planejamento e Orçamento em 1997 reconheceu a expansão do nível de cobertura do 

atendimento urbano de água. 

No Brasil, no que se refere à administração dos serviços de saneamento existem três 

modelos:  

 Serviços Municipais: quando o município administra os serviços de 

saneamento; 

 Companhias Estaduais de Saneamento: quando empresas de economia mista 

têm controle acionário de cada Estado da Federação; 

 Parceria público-privada: quando o parceiro privado assume o compromisso de 

disponibilizar à administração pública certa utilidade mensurável mediante a 

operação e manutenção dos serviços de saneamento. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Parceria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o_p%C3%BAblica
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A qualidade do saneamento básico, que condiciona os fatores do meio físico e que 

exercem ou podem exercer efeitos deletérios sobre o bem estar da sociedade, envolve 

questões tais como: abastecimento de água, coleta, afastamento e tratamento de 

esgotos, controle de fatores epidemiológicos, controle da poluição ambiental, entre 

outros. 

A importância do saneamento ambiental envolve o conjunto de ações técnicas e 

socioeconômicas, entendidas fundamentalmente como de saúde pública, tendo por 

objetivo alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, compreendendo o 

abastecimento de água em quantidade e dentro dos padrões de potabilidade vigentes, 

o manejo de esgotos sanitários, de águas pluviais, de resíduos sólidos e emissões 

atmosféricas, o controle ambiental de vetores e reservatórios de doenças, a promoção 

sanitária e o controle ambiental do uso e ocupação do solo e prevenção e controle do 

excesso de ruídos, tendo como finalidade promover e melhorar as condições de vida 

urbana e rural. 

O principal desafio das empresas de saneamento consiste em viabilizar a implantação 

de sistemas de tratamento de esgotos e assegurar o pleno abastecimento de água às 

suas populações. Eventualmente, verifica-se a necessidade de ampliação da produção 

de água, o que freqüentemente deve estar associado à adoção de medidas que 

propiciem a redução de perdas, inclusive para uma efetiva avaliação da real 

necessidade de investimentos para ampliação física do sistema existente. 

No intuito de atender à legislação federal n° 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que 

demanda o Plano de Saneamento como requisito para obtenção de recursos federais, 

e fomentar a organização da gestão dos serviços de abastecimento de água, 

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

urbana e manejo de águas pluviais, as empresas do setor de saneamento, estão 

buscando um gerenciamento capaz de assegurar à população atendimento pleno, com 

qualidade e continuidade. 

Dentro deste contexto, a Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA em 

parceria com a Prefeitura do Município de Santarém, na busca pelo atendimento da 

legislação supracitada, bem como pela melhoria da qualidade do saneamento no 

Município, contratou o presente trabalho, como forma de subsidiar a elaboração, por 
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este Município, de seu Plano Municipal de Saneamento, para os capítulos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

O presente documento constitui a versão Final do Plano de Saneamento Básico do 

Município de Santarém, abrangendo os Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), elaborado de acordo com o Artigo 19 da Lei 

Federal nº. 11.445, de 05 de Janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais 

para o Saneamento Básico. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Santarém contemplou as seguintes 

etapas de elaboração: 

 Etapa 1: levantamento de dados e informações sobre as características 

biofísicas, econômicas e sócio-demográficas do município, além dos 

indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos, assim 

como informações iniciais dos instrumentos ordenadores utilizados na gestão 

municipal; 

 Etapa 2: elaboração do diagnóstico dos Sistemas de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário e os impactos causados nas condições de vida da 

população; 

 Etapa 3: elaboração dos cenários prospectivos e concepção de alternativas e 

da compatibilização com os demais planos setoriais; 

 Etapa 4 (PMSB Final): apresentação dos objetivos e metas de curto, médio e 

longo prazos para a universalização dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, das ações para emergências e contingências e dos 

mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e 

eficácia das ações programadas; e, constitui-se na versão completa do Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB) Final.  

O PMSB de Santarém foi desenvolvido considerando-se um horizonte de 

planejamento de 20 (vinte) anos projetados, portanto, para o período de 2012 - 2032.  

Conforme determinação do § 4º do Artigo 19 da Lei nº. 11.445/07, o PMSB de 

Santarém deverá ser revisto em prazo não superior a 4 (quatro) anos, anteriormente à 

elaboração do Plano Plurianual do Município.  
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As atividades para o desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento Básico do 

Município de Santarém foram realizadas entre os meses de Janeiro 2012 a Abril de 

2012. 
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2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 

 

2.1. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO 

Durante o Período Colonial, a Amazônia sofreu sucessivas ameaças de invasão do 

seu território pelos holandeses, franceses e ingleses, que vinham em busca das 

riquezas da região. E foi, acima de tudo, a presença desses povos estrangeiros no 

estuário do rio Amazonas que apressou a colonização portuguesa naquela área.  

Com a fundação da Capitania do Grão-Pará e Maranhão, o governo português 

expulsou os estrangeiros e com isso, foram organizadas várias expedições com a 

finalidade de destruir os estabelecimentos que haviam sido criados por aqueles povos, 

fixando-os em território brasileiro. Entre essas expedições, a do capitão Pedro 

Teixeira, em 1626, dez anos depois da fundação de Belém, é considerada como a 

mais importante, pois atingiu pela primeira vez o rio Tapajós, entrando em contato 

amigável com os nativos da região.  

Em 1639, Pedro Teixeira retorna ao rio Tapajós, seguido dos missionários Jesuítas 

que iniciaram a catequese com os índios Tapaiuçus na foz do Tapajós, fundando uma 

aldeia, chamada Tapajós, com fins missionários no lugar.  

O próprio padre Antonio Vieira, em 1659, ali esteve e em seguida enviou para lá, para 

continuar a missão, o padre João Felipe Bettendorf, este trabalhou na construção da 

igreja de Nossa Senhora da Conceição, e com a ajuda de toda a tribo levantou 

rapidamente a igreja, feita de madeira e enchimento. 

A missão dos padres da Companhia de Jesus, na aldeia dos Tapajós, na foz do rio, 

deu origem à sede do Município.  

Devido à constante navegação do rio Tapajós, em face de sua proximidade máxima ao 

rio Amazonas, a região prosperou rapidamente, sob a influência e direção dos 

jesuítas, sendo uma espécie de entreposto do rio Tapajós e mesmo de grande parte 

do Baixo Amazonas, gerando um constante fluxo de embarcações na região. A 

descoberta de minas também atraiu vários aventureiros, entre eles, Leonardo de 

Oliveira e João de Souza Azevedo.  

A intensificação da navegação nesse rio, além de ter sido a responsável pelo 

desenvolvimento da região, também respondeu pelos problemas de segurança na 

aldeia do Tapajós. Dessa forma fez-se necessária a construção de uma fortaleza, em 
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uma colina próxima ao rio Tapajós, em sua embocadura no Amazonas, iniciou-a 

Francisco da Mota Falcão às suas expensas, e terminou-a em 1697 o filho, Manoel da 

Mota e Siqueira. Por várias vezes se encontrou em estado de ruínas, após diversas 

reparações, em 1898 mal se viam os seus alicerces. Depois disso, tudo desapareceu.  

A catequese desenvolveu-se, havendo aqueles religiosos fundados, outras povoações, 

em 1772 na aldeia dos Matapus ou São José, em 1737, na de Tupinambaranas ou 

Santo Inácio e, em 1738, nas de Borani e Arapiuns, que se destacaram pelo 

desenvolvimento apresentado.  

Nos meados do século XVIII, a partir de 1754, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, 

irmão do Marquês de Pombal, veio governar o Estado do Grão-Pará e Maranhão, e 

realizou notável administração. Com ele, o Vale do Tapajós ficou todo em poder do 

Pará.  

Em 1758, após a expulsão dos jesuítas, o governador Francisco Xavier de Mendonça 

obedecendo à política adotada pelo Marquês de Pombal, que expulsava todos os 

jesuítas de Portugal e de suas colônias, e em cumprimento a uma determinação real, 

deixou Belém em direção ao rio Negro, para acertar os limites das terras dos reinos de 

Portugal e Espanha. E também cumprindo outra determinação, de 6 de junho de 1755, 

para que erigisse em Vila todas as povoações que julgasse merecer essa elevação, 

assim deu à aldeia dos Tapajós o predicamento de Vila, sendo instalada a 14 de 

março de 1758, deu-lhe o nome de Santarém, dentro da política de substituir as 

denominações indígenas por topônimos de Portugal. 

Posteriormente, também ocorreram mudanças nas de Borani e Arapiuns, em 1757, 

com os nomes de Alter-do-Chão e Vila Franca e, em 1758, nas de São Inácio e São 

José, com as denominações de Boim e Pinhel.  

Em duas oportunidades Santarém foi alvo de ataques dos índios da tribo Mundurucus. 

No primeiro, em 1773, assolaram a parte da vila onde estava situada a aldeia dos 

índios que aí habitavam, e, que fugiram largando tudo que tinham para os invasores. 

O segundo ataque ocorreu vinte anos depois, quando os selvagens atacaram a 

fortaleza, mas nada conseguiram. Em represália o governo organizou uma expedição 

punitiva até a aldeia dos mundurucus, os combates foram violentos, mas com 

vantagem para os índios, apesar de perderem muitos homens nas lutas.  
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Em 1833, no período de 10 a 17 de maio, o Conselho do Governo do Pará, tratou de 

nova organização administrativa da Província. Com relação a Santarém ficou decidido: 

a criação de Santarém, abrangendo todos os municípios da região e a mudança do 

nome da vila de Santarém, que passou a chamar-se Tapajós. Essa denominação 

durou até 30 de abril de 1841, quando, no governo de Souza Franco, voltou a ser 

Santarém. Nessa mesma sessão foi extinto o município de Alenquer. E seu território 

foi incorporado ao de Santarém até 1848, ocasião em que foi restaurado.  

A vila de Santarém obteve a condição de cidade pela Resolução nº 145, de 24 de 

outubro de 1848, assinada pelo presidente da Província, Jerônimo Francisco Coelho. 

Com o Regime Republicano, foi dada nova organização administrativa em todo o 

Estado. No dia 6 de março de 1890, o Governo Provisório do Pará, pelo Decreto nº 81, 

extinguiu a Câmara de Santarém, criando na mesma data, o Conselho de Intendência, 

pelo Decreto nº 82, e nomeou para presidi-lo o Barão de Tapajós, com o título de 

Intendente Municipal.  

Em 1930, o território do município de Aveiro foi incorporado ao de Santarém, conforme 

o Art. 2º do Decreto nº 6, de 4 de novembro.  

Santarém perdeu parte da zona de Tapará para o município de Monte Alegre, 

conforme disposição do Decreto-Lei nº 3.131, de 31 de outubro de 1938, mas, 

anexaram mais dois distritos: o de Curuai (desligado do Distrito de Santarém) e o de 

Aveiro, instituído com parte do território do distrito de Alter-do-Chão. Dessa forma, na 

divisão territorial, vigente no quinquênio 1944-48 e fixada pelo Decreto-Lei nº 4.505, de 

30 de dezembro de 1943, o Município figurava com os distritos de Santarém, Aveiro, 

Alter do Chão, Belterra, Boim e Curuai.  

Com a restauração do município de Aveiro, pela Lei nº 2.460, de 29 de dezembro de 

1961, Santarém teve desmembrado do seu território o distrito de Aveiro e parte dos 

distritos de Boim e Belterra.  

Posteriormente, perdeu parte de seu território para a criação do município de Placas 

pela Lei nº 5.783, de 20 de dezembro de 1993 e do município de Belterra pela Lei nº 

5.929, de 28 de dezembro de 1995.  

Atualmente o município de Santarém é constituído dos seguintes distritos: Santarém, 

Alter do Chão, Boim e Curuai. 
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2.2. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o Município de 

Santarém é uma cidade média, localizada na mesorregião do Baixo Amazonas e 

microrregião de Santarém, à margem direita do rio Tapajós na confluência do rio 

Amazonas, entre as coordenadas: 02º 24’ 52’’ latitude sul e 54º 42’ 36’’ longitude a 

oeste de Greenwich, e uma altitude de 35 metros. 

Possui densidade demográfica prevista do município, para o ano de 2010 de 12,87 

habitantes por km2. A figura 1 apresenta o mapa do Estado e a localização geográfica 

do município. 

 

 

Fonte: Adaptado do Mapa de Microrregiões do Wikipédia, 2012. 

Figura 1 - Localização do município de Santarém. 

 

Distante cerca de 1.520 km da Capital do Estado (Belém), Santarém possui como 

limites: ao norte o município de Alenquer; ao sul, Rurópolis e Placas; a leste, Prainha; 

a oeste, Juruti; a noroeste, Monte Alegre; a nordeste, Óbidos e Juruti; a sudeste, 
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Prainha e Uruará; e a sudoeste, Belterra. O município de Santarém ocupa uma área 

de aproximadamente 22.886,761 km², de acordo com dados do IBGE (2010). 

O acesso rodoviário para Santarém, a partir de Belém (Figura 2) pode ser feito, a 

princípio, pela rodovia estadual PA-475, e posteriormente, pelas rodovias federais BR-

422, BR-230 (Rodovia Transamazônica) e BR-163. A duração total da viagem é de 

aproximadamente 18 horas. 

 

 

Fonte: Adaptado Google Maps, 2012. 

Figura 2 - Mapa de acesso ao município de Santarém. 

 

2.3. ATRIBUTOS CLIMÁTICOS 

O clima do Estado do Pará é tipicamente equatorial, com médias térmicas anuais 

variando entre 24 e 26ºC, além de alto índice pluviométrico, que chega a alcançar 

2.000 mm nas proximidades do rio Amazonas. 

A quase totalidade de sua área encontra-se na Floresta Amazônica, exceto nas partes 

onde existem formações de campos - região do baixo rio Trombetas e Arquipélago do 

Marajó. 
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O clima equatorial é aquele que ocorre na região da linha do Equador, ou seja, são 

áreas de baixa latitude como, por exemplo, Amazônia, sudeste da Ásia e centro da 

África, e ainda possui as seguintes características: 

 Durante todo o ano é úmido, com alto índice de evaporação e altas 

temperaturas; 

 A pluviosidade é alta (chuvas em grande quantidade), atingindo de 2.000 a 

3.000 milímetros por ano; 

 A umidade relativa do ar nas regiões de clima equatorial é elevada (média 

anual de 90%); 

 A temperatura média anual nestas regiões fica em torno de 26°C. Ocorre 

pouca variação de temperatura (entre mínima e máxima) durante o ano. 

 

O clima dominante na região de Santarém é quente e úmido, característico das 

Florestas Tropicais. Não está sujeito a mudanças significativas de temperatura devido 

à sua proximidade da linha do equador. A temperatura média anual varia de 25º a 

28ºC, com umidade relativa média do ar de 86%.  

A precipitação pluvial média anual é de 1920 mm, com maior intensidade no chamado 

período de "inverno", que ocorre de dezembro a maio, quando a precipitação média 

mensal varia de 170 mm a 300 mm. Nos meses de junho a novembro ocorre o período 

mais seco, correspondendo ao "verão" regional. Nesse período, ocorrem as menores 

precipitações pluviais registradas na região, com valores médios inferiores a 60 mm, 

entre os meses de agosto a outubro. 

A distribuição dos tipos de clima na extensão do território paraense está representada 

na figura 3: 
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Fonte: Adaptado do Mapa de Clima do Brasil, 2011 (Portal Brasil). 

Figura 3 - Mapa de clima do Estado do Pará, com destaque para o município de 

Santarém. 

 

2.4. FORMAÇÃO VEGETAL 

O município de Santarém tem diversos tipos de grupos de vegetação, que variam 

bastante em função dos tipos de solo e drenagem hídrica.  

As áreas relacionadas à vegetação nativa constituem o elemento de maior 

representatividade na região em estudo, ocupando uma superfície com cerca de 

18.334 km², o que representa 69% de todo o espaço municipal de Santarém. Ocorrem, 

preferencialmente, na porção meridional, ao longo das principais bacias hidrográficas 

que cortam a região.  

Em função de suas características, foram subdivididas em: Floresta, Cerrado e 

Várzea, esta última com ampla ocorrência no extremo norte do município. 
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 Floresta 

Ocupa a maior porção do elemento considerado (vegetação nativa), cobrindo uma 

superfície de 16.882 km², o que corresponde a 63,66% da área total do município. 

Compreende três grandes grupos de cobertura florestal, que são:  

o Grupo 1 - Floresta Densa de Terra Firme: Formação típica da região 

Amazônica, é também conhecida como floresta tropical chuvosa. É 

caracterizada por suas grandes árvores, geralmente com uma ou duas 

espécies que se sobressaem ao estrato arbóreo uniforme, entre 25 a 35 m de 

altura. Ocorre, principalmente, nas porções sul, sudeste e sudoeste do 

município e, em menor escala, nas demais regiões; 

o Grupo 2 - Floresta Aberta com Cipoal: Floresta rala, apresentando poucas 

árvores, normalmente envolvidas por cipós, de baixa altura, raramente 

ultrapassando 20 m. Dentro desse tipo de floresta costumam ocorrer manchas 

de Floresta Densa. Concentra-se na parte centro sul do município, ao longo da 

rodovia BR-163; 

o Grupo 3 - Floresta Aberta com Palmeiras: É uma formação mista de 

palmeiras e de árvores latifoliadas bem espaçadas, de altura bastante irregular 

(entre 10 a 25 m), apresentando agrupamentos de palmeiras nos vales rasos e 

concentrações de leguminosas nas superfícies aplainadas. Maior concentração 

a nordeste e pequena porção no Centro do Município.  

 

De uma maneira geral, as áreas de floresta apresentam um interesse relevante para a 

economia do município, notadamente aquelas relacionadas à Floresta Densa de Terra 

Firme e Floresta Aberta com Cipoal, pela presença de madeiras de alto valor 

comercial, como tauari (courati spp), jarana (leeythis lucida) e itauba (mezilaurus 

itauba), entre outras. 

 

 Cerrado   

Corresponde àquelas áreas quase totalmente desprovidas de vegetação, onde 

ocorrem somente tipos arbustivos, tortuosos e de pequeno porte, além de gramíneas. 

Compreende cerca de 314,25 km² de superfície, o que representa 1,18% da área do 

município. Está bem caracterizado na porção setentrional da área, próximo às 
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desembocaduras dos rios Tapajós (incluindo parte da belíssima região de Alter do 

Chão) e Arapiuns, bem como a nordeste da ilha do Tapará, próximo à divisa com o 

município de Monte Alegre, assim como na região do Lago Grande do Curuai. 

As áreas de cerrado (ou campos naturais) apresentam ausência quase que total de 

vegetação, solos de baixa fertilidade, extremamente arenosos, denominados areias 

quartzosas.  

Em geral, constituem paisagens de grande beleza natural, com potencial para o setor 

de turismo. 

 

 Várzea   

Localizada na porção setentrional do município, representa aquelas áreas submetidas 

temporariamente às inundações do rio Amazonas e afluentes, formados pela 

justaposição de ilhas, diques marginais, cordões fluviais, etc., os quais, em conjunto 

com os lagos ali existentes compõem um típico "padrão anastomótico". 

Sua origem está relacionada à deposição de sedimentos pelo rio Amazonas 

(principalmente), levando à formação das inúmeras ilhas que marcam esse domínio. 

No conjunto, compreende uma superfície com 1.137 km², o que corresponde a cerca 

de 4% do espaço municipal. 

Suas ocorrências típicas estão situadas no extremo norte da região, constituindo, entre 

outras, as ilhas Ituqui, Maicá, Aracampina, Tapará, Palhão, São Miguel, Ponta Grande, 

Bom Vento, Marrecas, Patacho, Torrão Papaterra, Campo, etc.  

Na várzea, a vegetação típica está representada por gramíneas (pastos), 

desenvolvidas sobre Solos Aluviais e Glei Pouco Húmico, em geral com elevada 

fertilidade. Possuem aptidão regular para lavouras baseadas em práticas agrícolas 

simples, que requerem de baixo a médio nível tecnológico. Além do potencial agrícola, 

são de grande importância para o setor turístico, por sua extrema beleza natural.  

 

A figura 4 apresenta o mapa de vegetação do Estado, com destaque para o município 

de Santarém. 
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Fonte: Adaptado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2012. 

Figura 4 - Mapa de Vegetação do Estado do Pará, com destaque para o 

município de Santarém. 

 

2.5. ATRIBUTOS GEOLÓGICOS E GEOMORFOLÓGICOS 

Por situar-se, estruturalmente, na Bacia Sedimentar Amazônica, o município de 

Santarém apresenta terrenos Terciários da Formação Barreiras - o de maior extensão 

na área do município - e sedimentos do Quaternário Recente e Antigo. Apresenta, 

também, ao Sul, áreas sedimentares de idade Paleozóicas, que constituem o Grupo 

Tapajós, do Carbonífero, constituído pela Formação Nova Olinda (folheados, siltitos, 

calcários e arenitos); Formação Itaituba (margas, alários, arenitos e folheados) e 

Formação Monte Alegre (arenitos, folhedos e siltitos). Está presente, também, a 

Formação, do Devoniano Superior (arenitos muitos finos, siltitos e argilitos); Grupo 

Urupadi, constituído pela Formação Ererê (arenitos e siltitos), Formação Maecuru 

(arenitos finos, conglomerados e folhedos) e Formação Trombetas (arenitos 
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micáceos). Nessas Formações Paleozóicas, encontram-se instruções de diques e 

"stoks" do diabásio Penatecaua, de direção NE-SW, do Jurássico-Cretáceo.  

Nas linhas dos Municípios, ao Sul, há presença de Formação Prosperança, já fora da 

área da bacia sedimentar, formação essa que faz parte do Pré-Cambriano Superior. 

Acompanhando a geologia, o relevo é apresentado por áreas de várzeas, terraços e 

praias fluviais, correspondentes ao Quaternário e por tabuleiros e baixas colinas nas 

áreas Terciárias. Nas áreas Paleozóicas, ao sul, o relevo torna-se mais expressivo, 

por apresentar um setor de planaltos tabulares, áreas cuetiformes e algumas 

pequenas serras. No relevo santareno há, portanto, quatro unidades morfoestruturais 

do Estado do Pará: Planalto da Bacia Sedimentar do Médio Amazonas, Planalto 

Residual do Tapajós, Planalto Tapajós-Xingu e Depressão Periférica do Sul do Pará. 

A figura a seguir apresenta as formações geológicas e geomorfológicas do Estado do 

Pará. 

 

 

Fonte: Adaptado da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, 2011. 

Figura 5 – Mapa geológico do Estado do Pará, com destaque para o município de 

Santarém. 
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2.6. PEDOLOGIA 

O município de Santarém é composto de solos dos tipos: 

 Aluviais: Solos formados pela deposição de sedimentos de diversas 

naturezas, ao longo do rio Amazonas, lagos e afluentes; 

 Glei Pouco Húmico: Solos formados por sedimentos aluviais recentes, 

encontrados às margens do rio Amazonas, lagos e afluentes; 

 Latossolo Amarelo: Solos formados a partir da decomposição de argilitos e 

siltitos, encontrados em grandes áreas do município, como na região entre o 

Lago Grande do Curuai e o rio Arapiuns; 

 Latossolo Amarelo Podzólico: Solos formados pela decomposição de 

arenitos, siltitos e argilitos, encontrados em diversas partes do município, 

principalmente nas proximidades da Cachoeira do Palhão e no rio Curuá-Uma; 

 Latossolo Vermelho-Amarelo: Solos formados da decomposição de arenitos, 

siltitos, argilitos, e são encontrados, especialmente, na região próxima ao 

Paraná do Ituqui; 

 Podzólico Vermelho-Amarelo: Solos formados pela decomposição de 

arenitos e argilitos. Encontram-se localizados na parte sudoeste do município; 

 Concrecionários Lateríticos: Solos formados pela decomposição de arenitos, 

siltitos e argilitos, e são encontrados na porção nordeste do município, no limite 

com Monte Alegre; 

 Areias Quartzosas: Solos formados pela decomposição de arenitos, sendo 

encontrados nas partes baixas do município, ao redor da sede e por toda a 

extensão da margem do rio Tapajós.  

 

A figura a seguir apresenta o tipo de solo predominante no município.  
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Fonte: Adaptado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2011. 

Figura 6 - Mapa de solos do Estado do Pará, com destaque para o município de 

Santarém. 

 

2.7. HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

Na hidrografia do município, o principal rio é o Tapajós, que atravessa o município no 

sentido Sul-Norte, em seu baixo curso e aloca, na sua foz, pela margem direita, a sede 

municipal. Recebe, como principal afluente, pela margem esquerda o rio Arapiuns, 

com os seus afluentes, o rio Aruã e seu afluente o Rio Branco, e os igarapés Braço 

Grande do Arapiuns, Curí, Caranã entre outros, todos pela margem esquerda. 

O Arapiuns recebe, pela margem direita, apenas um afluente importante: rio Mentaí. 

Destaca-se também, na margem esquerda do Tapajós, o igarapé do Amarim. Outro rio 

importante é o Amazonas, com seus furos, ilhas, paranás e lagos que limitam o 

Município, ao norte com Alenquer, Óbidos e Monte Alegre.  

Na porção oriental, destaca-se o rio Curuá-Una onde se encontra a hidrelétrica do 

mesmo nome e tem como principal afluente o rio Mojuí, pela margem esquerda. 
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A figura 7 apresenta as influências hidrológicas e a figura 8 apresenta as influências 

hidrogeológicas do estado paraense. 

 

 

Fonte: Adaptado do Anuário Estatístico, 1992. 

Figura 7 - Mapa hidrológico do Brasil, com destaque para o Estado do Pará. 
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Fonte: Adaptado do CPRM, 2011. 

Figura 8 - Mapa hidrogeológico do Estado do Pará, com destaque para o 

município de Santarém. 

 

2.8. SÍTIO NATURAL 

A alteração da cobertura vegetal natural, observada em imagens LANDSAT-TM, do 

ano de 1986, era de 11,20%. Os acidentes geográficos mais importantes são os rios 

Amazonas e Tapajós, com o belíssimo encontro das águas amarelas e verde-

azuladas, respectivamente, em frente à cidade de Santarém.  

Do ponto de vista ecológico, deve-se alertar para a perigosa e avançada poluição 

(sedimentos em suspensão, óleos, detergentes e mercúrio) do rio Tapajós pela ação 

dos garimpos em muitos dos seus afluentes, originários dos Municípios rio acima. O 

rio Curuá-Una, e seus afluentes, juntamente com o rio Arapiuns, e seus afluentes, 

exercem importantes funções no regime hídrico do Município.  

Há belas cachoeiras que devem ser preservadas, como a de Aruã, no rio do mesmo 

nome, que tem vinte metros de altura. Quanto aos lagos, existem aqueles que 

possuem certa relevância, como é o caso do Lago Grande de Curuaí ou Vila Franca, 

ao Norte do Município, e o Lago Verde ou dos Muiraquitãs em Alter-do-Chão. 
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As serras de Piquiatuba ao Sul de Santarém e Piroca à margem direita do rio Tapajós, 

merecem proteção especial. Entre as praias ameaçadas pela poluição, proveniente 

dos garimpos na bacia do rio Tapajós, cita-se: a Cotôas de Areia, Laguinho, Vera 

Cruz, Maracangalha, Mapiri, Maracanã, Salvação, Maria José, Aririá, Pajussara, São 

Marcos e da Prefeitura. Como unidade de conservação sob jurisdição legal, o 

Município contém uma pequena parte da área indígena Arara e a Floresta Nacional do 

Tapajós, com 600.000 ha (6.000 km²), sendo que a maior parte localiza-se nos 

municípios de Aveiro e Rurópolis. 

 

3. PERFIL MUNICIPAL 

 

3.1. POPULAÇÃO 

Segundo o Banco de Dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

do Município de Santarém, a população estimada do município, para o ano de 2010, é 

de 294.580 habitantes, os quais estão distribuídos conforme a tabela 1. Em 2010, a 

população do município representava 3,89% da população do Estado, e 0,15% da 

população do País. 

 

Tabela 1 - População Residente por Faixa Etária e Sexo. 

Faixa Etária Masculino Feminino Total 

Menor 1 2.861 2.820 5.681 

1 a 4 11.841 11.592 23.433 

5 a 9 15.451 15.310 30.761 

10 a 14 16.678 16.423 32.819 

15 a 19 16.077 16.141 32.218 

20 a 29 26.962 28.087 55.049 

30 a 39 20.141 21.088 41.229 

40 a 49 14.503 15.198 29.701 

50 a 59 10.072 10.592 20.664 

60 a 69 6.206 6.356 12.562 

70 a 79 3.378 3.716 7.094 

80 e + 1.363 1.724 3.087 

Ignorada 0 0 0 

Total 145.533 149.047 294.580 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Através dos indicadores apresentados na tabela 2, nota-se que a taxa de crescimento 

anual do município de Santarém é bastante inferior à do Estado e País. No entanto, o 

índice de proporção da população feminina em idade fértil é praticamente igual se 

comparados aos índices do Estado e País. 

 

Tabela 2 - Indicadores Demográficos. 

Indicadores Santarém Pará Brasil 

Taxa de crescimento anual 
estimada (%) (2006-2009) 

0,1 1,5 0,8 

Mulheres em idade fértil (10-49 
anos), 2009 

89.329 2.401.067 61.417.666 

Proporção da pop. feminina em 
idade fértil, 2009 (%) 

64,0 65,4 63,0 

Fonte: DATASUS, 2009. 

 

A tabela 3 apresenta a população, em 2010, por situação de domicílio. Percebe-se que 

a população urbana do município é bastante superior à população rural. O perfil 

populacional da cidade apresenta semelhança com o do Estado, e é confirmado pela 

presença da maioria da população ocupando a zona urbana do município de 

Santarém. 

 

Tabela 3 - População por situação de domicílio. 

Indicador Santarém Pará 

População total (habitantes) 294.580 7.581.051 

Urbana (habitantes) 215.790 5.191.559 

Rural (habitantes) 78.790 2.389.462 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

O Índice de desenvolvimento Humano – IDH – é um índice criado para oferecer um 

contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, 
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que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. O IDH pretende 

ser uma medida geral, sintética, do desenvolvimento humano. O mesmo se dá através 

da média aritmética simples de três subíndices, referentes às dimensões longevidade, 

educação e renda. Para aferir a longevidade, o indicador utiliza números de 

expectativa de vida ao nascer.  

O item educação é avaliado pelo índice de analfabetismo e pela taxa de matrícula em 

todos os níveis de ensino. A renda é mensurada pelo PIB per capita, em dólar PPC 

(paridade do poder de compra, que elimina as diferenças de custo de vida entre os 

países). Essas três dimensões têm a mesma importância no índice, que varia de zero 

(pior situação) a um (melhor situação). 

Segundo a classificação do PNUD, o município está entre as regiões consideradas de 

médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8).  

Em relação aos outros municípios do Estado, Santarém apresenta uma situação boa, 

pois ocupa a 7ª posição, sendo que 06 municípios (4,2%) estão em situação melhor e 

136 municípios (95,8%) estão em situação pior ou igual. 

 

3.2. ESTATÍSTICAS VITAIS E SAÚDE 

Segundo o DATASUS (2009), o município de Santarém apresenta um total de 1.190 

profissionais (tabela 4) alocados em 176 estabelecimentos de saúde, sendo 98 de 

caráter público e 78 privados. Os leitos para internação no município totalizam um 

montante de 532, sendo 406 disponíveis para o Sistema Único de Saúde – SUS.  

A tabela 5 apresenta uma comparação entre a quantidade de leitos de internação por 

mil habitantes, o número de internações por cem habitantes e o valor médio gasto por 

habitante que utiliza o sistema de saúde no município, Estado e País. 
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Tabela 4 - Recursos Humanos segundo categoria selecionada. 

Categoria Total Atende ao SUS 

Anestesista 21 21 

Cirurgião Geral 37 36 

Clínico Geral 99 98 

Gineco Obstetra 57 47 

Médico de Família 38 38 

Pediatra 52 49 

Psiquiatra 4 3 

Radiologista 19 15 

Cirurgião dentista 93 76 

Enfermeiro 204 203 

Fisioterapeuta 23 21 

Fonoaudiólogo 6 4 

Nutricionista 8 8 

Farmacêutico 60 51 

Assistente social 10 10 

Psicólogo 6 5 

Auxiliar de Enfermagem 181 181 

Técnico de Enfermagem 272 267 

Fonte: DATASUS, 2009. 

 

Tabela 5 - Leitos de internação por 1.000 habitantes. 

Leitos Santarém Pará Brasil 

Leitos existentes por 1.000 habitantes 1,9 2,1 2,4 

Leitos SUS por 1.000 habitantes 1,5 1,6 1,8 

N
o
 de internações/100 hab (local de internação) 6,9 7,1 5,8 

N
o
 de internações/100 hab (local de residência) 5,9 7,1 5,8 

Valor médio por habitante (R$) 44,77 42,72 52,81 

Fonte: DATASUS, 2009. 

 

O número de leitos por mil habitantes do município apresenta valores bem próximos 

aos encontrados no Estado e no País. O número de internações por cem habitantes 
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apresenta valores próximos se comparados aos valores do Estado e País. No entanto, 

o valor médio gasto por habitante, apresenta valor superior ao do Estado e inferior ao 

do País. 

A tabela 6 indica a porcentagem da população coberta por programas de atenção 

básica no ano de 2009. 

 

Tabela 6 - Indicadores de Atenção Básica. 

% da população coberta pelo 
programa 

Santarém Pará Brasil 

PACS 67,6 34,2 10,5 

PSF 37,5 40,4 49,9 

Outros - - 0,1 

TOTAL 105,1 74,7 60,6 

Fonte: DATASUS, 2009. 

 

É possível identificar que, relacionado à cobertura do município com PSF (Programa 

Saúde da Família), o mesmo encontra-se em condições de atendimento menores que 

as do Estado e País.  

Já com relação ao PACS (Programa Agentes Comunitários de Saúde), Santarém 

apresenta resultado bastante satisfatório quando comparado aos valores encontrados 

no Estado e País.   

A tabela 7 apresenta os indicadores de natalidade do município, bem como uma 

comparação com os do Estado e País. 

 

Tabela 7 - Indicadores de natalidade. 

Indicador Santarém Pará Brasil 

Taxa bruta de natalidade (%) 25,6 20,6 15,40 

% com prematuridade 3,4 4,8 6,7 

% partos cesáreos 20,9 37,2 48,5 

% mãe de 10-19 anos 23,7 28,3 20,4 

% mãe de 10-14 anos 1,0 1,2 1,0 

Fonte: DATASUS, 2009. 
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Os dados da tabela 7 apresentam que a taxa de natalidade do município está superior 

às do Estado e País, no entanto, com relação ao percentual de partos cesáreos, o 

valor apresentado para o município se mostra bastante inferior aos encontrados no 

Pará e Brasil. 

Na tabela 8 está apresentada a Cobertura Vacinal (%) por tipo de imunobiológico.  

 

Tabela 8 - Cobertura Vacinal por tipo de imunobiológico. 

Imunobiológicos Cobertura (%) 

BCG (BCG) 116,1 

Contra Febre Amarela (FA) 83,1 

Contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib) 0,0 

Contra Hepatite B (HB) 93,7 

Contra Influenza (Campanha) (INF) 102,9 

Contra Sarampo - 

Dupla Viral (SR) 0,9 

Oral Contra Poliomielite (VOP) 103,8 

Oral Contra Poliomielite (Campanha 1ª etapa) (VOP) 100,3 

Oral Contra Poliomielite (Campanha 2ª etapa) (VOP) 108,3 

Oral de Rotavírus Humano (RR) 54,7 

Tetravalente (DTP/Hib) (TETRA) 94,4 

Tríplice Bacteriana (DTP) - 

Tríplice Viral (SCR) 100,8 

Tríplice Viral (campanha) (SCR) - 

Totais das vacinas contra tuberculose 116,1 

Totais das vacinas contra hepatite B 93,7 

Totais das vacinas contra poliomielite 103,8 

Totais das vacinas Tetra + Penta + Hexavanlente 94,4 

Totais das vacinas contra sarampo e rubéola 101,6 

Totais das vacinas contra difteria e tétano 94,4 

Fonte: DATASUS, 2009. 

 

A Tabela 9 apresenta a situação das internações por grupo de causas e faixa etária. 

Em análise dos dados, percebe-se que doenças relacionadas à falta de saneamento, 
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tais como doenças infecciosas e parasitárias (7,9%), configuram-se o quinto principal 

motivo de internações hospitalares. Outras doenças que se destacam como motivos 

de internação são: doenças relacionadas à gravidez, parto e pós-parto (40,2%), 

doenças do aparelho digestivo (9,6%), lesões eventuais (9,0%) e doenças do aparelho 

respiratório (8,7%). 

 

Tabela 9 - Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa 

Etária - CID10. 

Causas Menor 
1 

1 a 4 5 a 
9 

10 a 
14 

15 a 
19 

20 a 
49 

50 a 
64 

65 e 
mais 

60 e 
mais 

Total 

I. Algumas doenças 
infecciosas e parasitárias 

20,1 29,4 14,9 11,2 3,4 4,2 7,7 11,8 10,0 7,9 

II. Neoplasias (tumores) 0,2 0,9 3,8 1,9 0,3 3,3 10,2 7,0 8,5 3,4 

III. Doenças sangue órgãos 
hematólitos e transtornos 
imunitários 

0,6 1,4 2,7 0,6 0,5 0,4 0,8 0,7 0,8 0,6 

IV. Doenças endócrinas 
nutricionais e metabólicas 

1,6 1,4 0,9 0,4 0,2 0,5 2,2 3,2 2,9 0,9 

V. Transtornos mentais e 
comportamentais 

- - - - - - 0,1 - 0,1 0,0 

VI. Doenças do sistema 
nervoso 

1,1 0,7 1,3 0,4 0,3 0,3 0,9 1,1 1,0 0,5 

VII. Doenças do olho e 
anexos 

- - - - 0,1 0,0 0,1 - - 0,0 

VIII. Doenças do ouvido e 
da apófise mastóide 

- 0,1 0,2 0,2 - 0,0 0,2 - 0,1 0,0 

IX. Doenças do aparelho 
circulatório 

0,7 0,7 - 2,3 0,6 3,2 19,3 22,6 21,4 5,1 

X. Doenças do aparelho 
respiratório 

29,2 39,2 20,1 10,6 2,5 3,3 6,9 14,5 13,1 8,7 

XI. Doenças do aparelho 
digestivo 

1,4 6,7 14,2 14,9 4,8 9,2 19,6 13,3 15,7 9,6 

XII. Doenças da pele e do 
tecido subcutâneo 

1,2 3,1 2,7 1,7 0,3 0,8 2,1 1,4 1,4 1,2 

XIII. Doenças sistema 
osteomuscular e tecido 
conjuntivo 

0,6 1,1 2,0 4,6 1,2 2,0 2,8 1,3 1,4 1,9 

XIV. Doenças do aparelho 
geniturinário 

1,0 5,2 9,1 4,6 3,6 6,0 11,8 8,8 9,7 6,2 

XV. Gravidez, parto e 
puerpério 

- - - 16,6 73,8 56,0 - - - 40,2 

XVI. Algumas afecções 
originadas no período 
perinatal 

35,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 - 0,1 1,9 

XVII. Malf cong 
deformidades e anomalias 
cromossômicas 

3,0 2,7 2,7 0,8 0,4 0,2 0,4 0,4 0,5 0,7 

XVIII. Sintomas ou sinais e 
achada anormal ex-clínico e 
laboratorial 

2,0 0,7 1,1 0,6 0,5 1,0 2,3 2,7 2,6 1,2 

XIX. Lesões eventuais e 
algumas outras 
conseqüências ou causas 
externas 

1,0 5,2 23,3 26,9 7,4 8,4 10,8 9,7 9,5 9,0 

XX. Causas externas de 
morbidade e mortalidade 

- - - 0,2 - - - - - 0,0 
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Continuação da Tabela 9 - Distribuição Percentual das Internações por Grupo de 

Causas e Faixa Etária - CID10. 

Causas Menor 
1 

1 a 4 5 a 9 10 a 
14 

15 a 19 20 a 
49 

50 a 
64 

65 e 
mais 

60 e 
mais 

Total 

XXI. Contatos com 
serviços de saúde 

1,0 1,1 1,1 1,4 0,1 0,9 1,8 1,3 1,4 1,0 

Fonte: DATASUS, 2009. 

 

Diante do número de internações devido a doenças infecciosas e parasitárias 

apresenta-se na tabela 10 a mortalidade proporcional (%) por grupo de causa e faixa 

etária. 

 

Tabela 10 - Mortalidade Proporcional (%) por Faixa Etária Segundo Grupo de 

Causas - CID10. 

Grupo de Causas 
Menor 

1 
1 a 4 5 a 9 

10 a 
14 

15 a 
19 

20 a 
49 

50 a 
64 

65 e 
mais 

60 e 
mais 

Total 

I. Algumas doenças 
infecciosas e parasitárias 

6,9 39,1 27,3 - 4,5 8,3 5,1 5,6 5,7 7,2 

II. Neoplasias (tumores) - 13,0 18,2 14,3 9,1 8,8 24,1 13,5 14,7 12,5 

IX. Doenças do aparelho 
circulatório 

6,1 4,3 9,1 - 4,5 16,6 29,1 44,6 43,2 29,2 

X. Doenças do aparelho 
respiratório 

4,6 - 9,1 - 4,5 6,1 3,8 11,3 10,3 7,7 

XVI. Algumas afecções 
originadas no período 
perinatal 

61,8 8,7 - - - - - - - 8,5 

XX. Causas externas de 
morbidade e mortalidade 

- 17,4 27,3 57,1 68,2 38,1 12,0 2,7 3,2 12,9 

Demais causas definidas 20,6 17,4 9,1 28,6 9,1 22,1 25,9 22,3 23,0 22,1 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: DATASUS, 2009. 

 

Apesar do índice de internações por doenças relacionadas à gravidez, parto e pós-

parto representar 40,2% (tabela 9), as doenças do aparelho circulatório são as que 

apresentam as maiores causas de morte por faixa de idade, principalmente na faixa 

etária de 65 anos a mais. 

A tabela 11 apresenta os indicadores de mortalidade do município. 
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Tabela 11 - Indicadores mortalidade. 

Indicador Santarém Pará Brasil 

Número de óbitos por 1000 habitantes 4,3 4,0 5,6 

% de óbitos infantis no total de óbitos 12,4 9,3 4,1 

Mortalidade infantil por 1.000 
nascidos-vivos 

21,0 18,2 15,0 

Fonte: DATASUS, 2009. 

 

Ao comparar os indicadores de mortalidade do município de Santarém com os do 

Estado e País, nota-se que o número de óbitos por mil habitantes apresenta valor 

superior ao do Estado e inferior ao do País. Já a mortalidade infantil por 1.000 

nascidos-vivos do município, apresenta valor superior aos índices encontrados no 

Pará e Brasil. 

 

3.3. EDUCAÇÃO 

A tabela 12 apresenta uma comparação entre os níveis educacionais da população 

jovem e adulta do município em questão e do Estado do Pará. 

 

Tabela 12 - Nível Educacional da população jovem e adulta. 

Nível Educacional da população jovem e adulta 

Índice (%) Santarém Pará 

Taxa de analfabetismo (15 a 
24 anos) 

1,5 4,0 

Taxa de analfabetismo (24 a 
59 anos) 

6,4 11,8 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Fazendo-se um comparativo entre as taxas de analfabetismo do município e as do 

Estado, percebe-se uma maior variação nos índices para população com idade entre 

24 e 59 anos. Já a parcela da população de 15 a 24 anos apresenta-se em melhor 

condição, quando comparados os índices do município (1,5%) e do Estado (4,0%). 

A distribuição de pessoas matriculadas e o de docentes por tipo de ensino e 

dependência administrativa estão apresentados nas tabelas 13 e 14. 
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Tabela 13 - Número de Matrículas por dependência administrativa e tipo de 

ensino. 

Tipo de Ensino 
Pública 

Municipal 
Pública 

Estadual 
Pública 
Federal 

Privada TOTAL 

Pré-escola 7.169 0 0 1.848 9.017 

Ensino Fundamental 47.557 12.733 0 5.071 65.361 

Ensino Médio 0 17.108 0 961 18.069 

Ensino Superior - - - - - 

Fonte: IBGE, 2009. 

 

Tabela 14 - Número de Docentes por dependência administrativa e tipo de 

ensino. 

Tipo de Ensino 
Pública 

Municipal 
Pública 

Estadual 
Pública 
Federal 

Privada TOTAL 

Pré-escola 386 0 0 114 500 

Ensino Fundamental 2.022 487 0 269 2.778 

Ensino Médio 0 675 0 77 752 

Ensino Superior - - - - - 

Fonte: IBGE, 2009. 

 

Na tabela 15 é apresentado o número de estabelecimentos de ensino por dependência 

administrativa e tipo de ensino em 2010. 

 

Tabela 15 - Número de estabelecimentos de ensino por dependência 

administrativa e tipo de ensino. 

Tipo de Ensino 
Pública 

Municipal 
Pública 

Estadual 
Pública 
Federal 

Privada TOTAL 

Pré-escola  181 0 0 36 217 

Ensino Fundamental  442 30 0 33 505 

Ensino Médio  0 27 0 5 32 

Ensino Superior  - - - - - 

Fonte: IBGE, 2010. 
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3.4. HABITAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA 

 

3.4.1. Transporte 

O sistema de transporte público do município de Santarém conta com: transporte 

coletivo urbano, transporte coletivo rodoviário suburbano e intramunicipal, transporte 

coletivo hidroviário intra-municipal e intermunicipal, transporte individual de 

passageiros em automóveis (táxi), transporte individual de passageiros em 

motocicletas (mototáxi), transporte coletivo interdistrital e transporte escolar. 

Na tabela 16 é apresentada, com base em dados do IBGE (2010) coletados do 

DENATRAN (2010), a quantidade total de veículos registrados por tipo. Nota-se que o 

número de motocicletas no município é superior ao número de automóveis. 

 

Tabela 16 - Veículos Registrados por tipo. 

Tipo de veículo Quantidade 

Automóveis 18.353 

Motocicletas 22.111 

Ônibus 523 

Micro-ônibus 81 

Motonetas 2.513 

Caminhonete 4.419 

Caminhão 2.149 

Camioneta 1.092 

Outros 915 

Total 52.156 

Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN - 2010. 

 

O Sistema de Transporte Público de Passageiros é gerenciado: pela Secretaria 

Municipal de Transportes, que gerencia a circulação viária, planeja e promove o 

desenvolvimento da circulação e da segurança no trânsito; pela Polícia Militar, através 

do seu Batalhão de Trânsito (fiscalização) mediante serviço de cooperação mútua 

entre o governo do estado e a prefeitura; pela Polícia Rodoviária Federal; pela 

Capitania dos Portos; pela Agência Estadual de Regulação (ARCON); pelo DETRAN – 

Departamento Estadual de Trânsito, órgão responsável pelo cadastramento das frotas, 

documentação de veículos e habilitação dos motoristas; e, pela Secretaria Executiva 
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de Transporte do Estado do Pará (SETRAN), responsável pela construção, 

recuperação e conservação da malha rodoviária estadual. 

 

3.4.2. Setor de Comunicação 

O setor de comunicações do município é representado: 

 Pelos provedores de internet: Netsan, VSTM, WSP e Embratel, além de 

provedores sem fio disponibilizados pelas telefonias móveis;  

 Pelas telefonias fixas: Oi Fixo, Livre e Embratel; 

 Pelas telefonias móveis: Vivo, Tim, Claro e Oi; 

 Pelas edições locais da mídia impressa: Jornal de Santarém, Estado do 

Tapajós, O Impacto, A Gazeta de Santarém, A Tribuna e Jornal Cidade. 

A cidade de Santarém também conta com as emissoras de Rádio FM: Guarani e 

Tapajós; e conta com as emissoras de Rádio AM: Rural, Ponta Negra e Tropical. 

As emissoras de TV aberta incluem: a TV Tapajós - canal 4 (Rede Globo), a TV 

Amazônia - canal 7 (Rede TV), a TV Ponta Negra - canal 5 (SBT), a TV Santarém - 

canal 12 (Rede Bandeirantes), a Rede Vida Santarém - canal 17 (Rede Vida), a Rede 

Nazaré Santarém - canal 40 (Rede Nazaré), a TV Guarany - canal 15 (Rede Record), 

a NITV - canal 20 (Record News), sendo que, destas, 7 possuem programas 

jornalísticos e culturais locais. 

O Correios opera em Santarém através de uma agência central, uma franqueada, um 

centro de distribuição domiciliada e um terminal de cargas com todos os serviços que 

são comuns nos grandes centros urbanos: postagem, caixas postais, telegrama, fax, 

etc. 

 

3.4.3. Comércio e Serviços 

O município de Santarém apresenta como potencial o setor secundário, representado 

pelas chamadas indústrias leves, de pequeno porte, que utilizam processos semi-

industrias, limitando-se ao beneficiamento de alguns produtos primários e extrativos, 

tais como: processamento de madeira, moveleiras, beneficiamento de látex, usinas de 

beneficiamento de arroz e de castanha, casas de farinha, indústrias de beneficiamento 

de pescado, produção de alimentos (panificadoras, torrefações, fábrica de 

refrigerantes), fábricas de gelo e sabão, agroindústrias, pequenas unidades artesanais 
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que trabalham com madeira, barro, couro e fibra, marcenarias, indústrias de cerâmica 

(tijolo, telha, etc.), material impresso, vestuário e confecções. Em 2008 a participação 

do setor industrial no Produto Interno Bruto de Santarém foi de 14%. 

Santarém apresenta vocação natural para o ecoturismo, o turismo de base 

comunitária, o turismo histórico e cultural, o turismo gastronômico, o turismo religioso e 

o turismo de aventura. Também apresenta grande potencial para desenvolver outros 

segmentos como o turismo de eventos e negócios. 

 

3.4.4. Setor Elétrico 

O fornecimento de energia elétrica ao município é efetuado pela Central Elétrica do 

Pará S.A. – CELPA, a qual atendia, em 2009, 62.477 ligações (englobando 100% das 

áreas urbana e rural), totalizando um consumo energético de 227.870.369 Kw/h, 

conforme tabela 17. Percebe-se que a classe residencial é responsável pela maior 

parte da energia consumida no município, em torno de 85%. 

 

Tabela 17 - Consumo de energia elétrica por classe. 

Classe Consumo (Kw/h) Ligações 

Residencial 96.233.467 53.103 

Comercial 56.471.250 5.971 

Industrial 28.297.224 138 

Outros 46.868.428 3.265 

Total 227.870.369 62.477 

Fonte: CELPA, 2009. 

 

Segundo o IBGE, em 2010, 91,7% dos domicílios do município de Santarém tinham 

acesso a energia elétrica, valor este bem próximo ao apresentado para o Estado, cujo 

percentual é de 92,56%. 

 

3.4.5. Saneamento Básico 

Segundo a Lei Federal nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007, o saneamento básico 

compreende o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a limpeza pública e 

manejo dos resíduos sólidos e a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 
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3.4.5.1. Abastecimento de Água 

O sistema de abastecimento de água implantado na sede municipal é operado pela 

Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, contando com 29.813 ligações 

ativas, sendo 94,89% residencial, 4,24% comercial, 0,15% industrial e 0,72% pública, 

segundo informações comerciais da COSANPA (Dezembro, 2011). A tabela 18 

apresenta o cadastro de ligações de água por categoria de consumidor. 

 

Tabela 18 – Quantitativo de ligações de água cadastradas no município. 

Tipo Abastecimento Água Quantitativo 

Residencial 28.290 

Comercial 1.263 

Industrial 46 

Pública 214 

Total 29.813 

Fonte: COSANPA, Dezembro 2011. 

 

O índice de atendimento atual da COSANPA com abastecimento de água é da ordem 

de 61,16%, atendendo apenas a área urbana do município.  

A tabela 19, apresenta o percentual de domicílios por tipo de abastecimento de água 

do município, segundo o IBGE, 2010. Em análise aos dados da tabela 19, percebe-se 

que a maioria dos domícilios são atendidos pela rede geral, representando um 

percentual de 59,07%. 

 

Tabela 19 – Percentual de Domicílios por Tipos de Abastecimento de Água. 

Tipo de Abastecimento de Água % Domicílios 

Rede Geral 59,07 

Poço ou nascente na propriedade 20,58 

Poço ou nascente fora da propriedade 13,33 

Água da chuva armazenada (cisterna ou outras 
formas)  

0,04 

Rio, açude, lago ou igarapé 5,89 

Carro pipa 0,01 

Outros  1,07 

Fonte: IBGE, 2010. 
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3.4.5.2. Esgotamento Sanitário 

O município de Santarém atualmente não dispõe de rede de esgotamento sanitário, 

restando como alternativas para a população a utilização de fossas sépticas, fossas 

rudimentares ou outras formas de lançamento dos dejetos, que são formas de 

afastamento que favorecem a contaminação do lençol freático.  

A tabela 20 apresenta a proporção de domicílios por tipo de instalação sanitária, 

segundo o IBGE. 

 

Tabela 20 - Proporção de Domicílios por tipo de Instalação Sanitária. 

Instalação Sanitária % Domicílios 

Rede geral de esgoto ou pluvial 1,94 

Fossa séptica 37,52 

Fossa rudimentar 32,45 

Vala 1,97 

Rio, lago ou mar 0,05 

Outro escoadouro 1,07 

Não tem instalação sanitária 25 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Segundo o IBGE (2010), 75% dos domicílios existentes no município utilizam tipos 

variados de instalações sanitárias como forma de afastamento dos efluentes 

domésticos gerados, enquanto que 25% deles não possuem instalação sanitária, 

conforme apresentado na tabela 20. 

 

3.4.5.3. Limpeza Pública e Drenagem Urbana 

Atualmente não existe sistema de drenagem pluvial no município de Santarém, as 

águas das chuvas escoam por canais naturais.  

A coleta de lixo é feita em 75,65% dos domicílios, ficando os outros 24,35%, utilizando 

como forma de coleta e destinação final: o lixo queimado na propriedade, enterrado na 

propriedade, jogado em terreno baldio ou despejado em outro destino.  

O destino final do lixo coletado é um lixão. Dados do IBGE (Censo 2010) apresentados 

na tabela abaixo expõem a proporção de domicílios e os tipos de destino dos resíduos 

sólidos. 
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Tabela 21 - Proporção de domicílios por tipo de destino dos resíduos sólidos. 

Coleta de lixo % Domicílios 

Coletado 75,65 

Queimado (na propriedade) 22,28 

Enterrado (na propriedade) 0,86 

Jogado 0,94 

Outro destino 0,27 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Segundo dados do IBGE (2010), com relação à proporção de domicílios particulares 

permanentes que possuem acesso à coleta de lixo, o município (75,65%) encontra-se 

em situação pouco melhor que a do Estado (70,52%). 

 

3.5. RENDA 

No tocante à distribuição de renda (tabela 22), os dados do Censo Demográfico de 

2010 do IBGE, confirmam que 28,39% dos domicílios da cidade de Santarém recebem 

uma renda mensal de até um salário mínimo, valor este que se encontra bem próximo 

ao apresentado pelo Estado que é de 28,91%.  

Esta porcentagem se torna ainda mais crítica se levarmos em conta os domicílios sem 

rendimento, chegando a 5,50% para o município de Santarém e 6,62% para o Estado. 

 

Tabela 22 - Distribuição percentual da renda mensal por domicílios do município 

de Santarém. 

Salário Santarém Pará 

até 1 salário mínimo 28,39 28,91 

mais de 1 a 2 salários mínimos 26,82 26,69 

mais de 2 a 5 salários mínimos 27,33 25,67 

mais de 5 a 10 salários mínimos 8,46 8,02 

mais de 10 a 20 salários mínimos 2,74 2,90 

mais de 20 salários mínimos 0,76 1,18 

sem rendimento 5,50 6,62 

Fonte: IBGE, 2010. 
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3.6. ECONOMIA 

Segundo fonte do IBGE, atualmente a economia de Santarém está assentada nos 

setores de comércio e serviços: no ecoturismo, nas indústrias de beneficiamento 

(madeira, movelarias, olarias, panificadoras, agroindústrias, beneficiamento de peixe 

etc.); e, no setor agropecuário, que segundo o IDESP - Instituto de Desenvolvimento 

Econômico, Social e Ambiental do Pará, na sua pesquisa sobre o Produto Interno 

Bruto dos municípios em 2008, destacou-se como o maior produtor de arroz e soja do 

estado do Pará e como o terceiro maior produtor de mandioca do Estado e o quarto do 

Brasil. 

Segundo fonte do IBGE, na pecuária do município destacam-se os efetivos dos 

rebanhos de bovinos, suínos e aves (galos, galinhas, codornas, pinto). A pecuária é 

extensiva.  

Na tabela 23 observa-se o rebanho efetivo do município e na tabela 24 são 

apresentados os produtos de origem animal da região. 

 

Tabela 23 - Efetivo de Rebanho. 

Espécie Quantidade 

Bovinos 132.008 

Suínos 19.450 

Bubalinos 8.235 

Eqüinos 3.702 

Vacas 7.100 

Ovinos 3.487 

Aves 982.750 

Asininos 93 

Muares 145 

Caprinos 1.145 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Tabela 24 - Produtos de Origem Animal. 

Produto Produção 

Leite (1.000 l) 5.325 

Ovos de Galinha (1.000 dz) 1.753 

Ovos de Codorna (1.000 dz) 61 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Atualmente, a agricultura familiar é o seguimento responsável pelo abastecimento de 

parte considerável dos produtos que chegam à mesa dos consumidores, 

considerando, por isso, de grande relevância para Santarém. 

As principais culturas cultivadas pela agricultura familiar são: verduras e legumes, as 

culturas do milho, mandioca, arroz, feijão, côco, banana, café, laranja, limão, 

maracujá, melancia, fibra de curauá, pimenta do reino, tomate, tangerina, urucu, 

polpas de frutas, produção de açaí e castanha do Pará. 

Destacam-se ainda os produtos medicinais e aqueles voltados para a indústria de 

cosméticos: cumarú, óleo de copaíba, andiroba, mel de abelhas, leite de Amapá, 

sucuba, jenipapo, etc. 

A agricultura também segue o regime extensivo, muitas vezes de subsistência, 

envolvendo a policultura (tabela 25). 

 

Tabela 25 - Área Colhida e Quantidade Produzida dos Principais Produtos 

Agrícolas. 

Produto 
Área Colhida 

(ha) 
Quantidade 

Produzida (t) 

Arroz (em casca) 22.140 53.352 

Feijão (em grão) 924 605 

Milho (em grão) 5.650 20.100 

Soja (em grão) 15.000 36.000 

Açaí (fruto) - 69 

Castanha de Caju - 16 

Castanha do Pará - 7 

Borrachas (látex coagulado) - 60 

Banana (cacho) 200 3.520 

Cacau (em amêndoa) 5 3 
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Continuação da Tabela 25 - Área Colhida e Quantidade Produzida dos Principais 

Produtos Agrícolas. 

Produto 
Área Colhida 

(ha) 
Quantidade 

Produzida (t) 

Café (em grão) 100 50 

Coco-da-baía  50 400 

Laranja 214 5.136 

Limão 85 1.870 

Mamão 45 675 

Maracujá 60 540 

Tangerina 50 725 

Pimenta do Reino 100 250 

Urucum (semente) 356 236 

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal, 2010. 

 

Atualmente, o setor terciário (comércio e serviços) é o mais expressivo no município 

de Santarém, tendo contribuído com 71,54% para a formação do Produto Interno Bruto 

(PIB), de acordo com a tabela 26. As atividades industriais e as agropecuárias 

completam a participação na formação do PIB, contribuindo, respectivamente, com 

11,77% e 7,40%. 

 

Tabela 26 - Produto Interno Bruto do município de Santarém. 

PIB Valor 

Valor adicionado bruto da agropecuária (R$ 1.000,00) 130.742 

Valor adicionado bruto da indústria (R$ 1.000,00) 207.838 

Valor adicionado bruto dos serviços (R$ 1.000,00) 1.263.279 

Impostos sobre produtos líquidos de subsídios (R$ 1.000,00) 163.800 

PIB a preços correntes (R$ 1.000,00) 1.765.658 

PIB per capita (R$ 1,00) 6.381,94 

Fonte: IBGE, 2010. 
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4. INSTRUMENTOS ORDENADORES DE GESTÃO 

A estrutura organizacional da prefeitura do município de Santarém está disposta 

conforme a figura abaixo: 

 

 

Fonte: Adaptado do site da Prefeitura Municipal de Santarém, 2012. 

Figura 9 - Estrutura Organizacional da Prefeitura de Santarém. 

 

Dentre os instrumentos ordenadores de Gestão presentes no município destacam-se: 

 Lei nº 18.051, de 29 de dezembro de 2006, que Institui o Plano Diretor 

Participativo do município de Santarém; 

 Decreto nº 126/2010-SEMAD, de 05 de julho de 2010, que dispõe sobre 

nomeações de membros do conselho gestor do Fundo Municipal de Habitação. 
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5. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 

SÍNTESE DAS CONDIÇÕES ATUAIS 

O sistema de abastecimento de água do município de Santarém é feito por manancial 

subterrâneo, composto por poços tubulares rasos (ponteiras) e profundos (tubulares). 

Não existe tratamento específico, e esses poços injetam água bruta diretamente na 

rede de distribuição, que sofre ampliações desordenadas para atender à demanda de 

crescimento populacional localizado. 

A operação, manutenção e comercialização dos serviços de água do município de 

Santarém estão a cargo da Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, através 

de seu Escritório Local, atendendo a zona urbana. Apenas 57,30% da população da 

cidade é atendida, atualmente, pelo sistema. 

Atualmente o Sistema de Abastecimento de Água de Santarém é constituído de 18 

poços profundos, sendo 15 em operação e 03 desativados, conforme tabela 27. Esses 

poços profundos totalizam uma vazão de 2.400 m³/h, e estão localizados na área 

urbana do município. 

O município conta ainda com 60 poços rasos (ponteiras) em operação, que totalizam 

uma vazão de 960 m³/h. Vale salientar, que o sistema de poços rasos é composto por 

bateria de poços tubulares rasos, que têm profundidade variando entre 18 e 22 

metros, conectados a um sistema de vácuo para retirada da água, que é enviada a um 

tanque, e deste por bombeamento ao sistema, através de um reservatório ou por 

injeção direta na rede de distribuição. 

Assim, a capacidade total atual de produção para o município de Santarém é de 3.360 

m³/h, sendo 2.400 m³/h provenientes de poços profundos e 960 m³/h de poços rasos. 

O sistema de abastecimento de água do município de Santarém conta ainda com dois 

poços desativados no Complexo Produtor Irurá (PT – 06 e PT – 07), que estão em 

obras através do PAC-1 (Programa de Aceleração do Crescimento), ambos com 

vazões de 230 m³/h. 

O PT-02 do Complexo Produtor Livramento entrou em operação em 11.04.12 e o PT-

01 foi desativado na mesma data, por apresentar pré-filtro quando estava operando. 

Ambos os poços estão localizados na Avenida Nações Unidas no Bairro do 

Livramento. 
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Tabela 27 - Unidades Produtoras do SAA de Santarém (Poços Profundos). 

Unidades 
Produtoras 

Poços Profundos Quantidade 
Vazão 
(m³/h) 

Observação 

Complexo 
Produtor Irurá 

PT – 01 01 80 Em operação 

PT – 02 01 0 Desativado 

PT - Trevo 01 130 Em operação 

PT – 05 01 210 Em operação 

Complexo 
Produtor Bacabal 

PT – 01 01 300 Em operação 

PT – 02 01 130 Em operação 

PT – 03 01 230 Em operação 

Complexo 
Produtor 

Caranazal 
PT – Caranazal 01 210 Em operação 

Elcione 
PT – 01 01 230 

Desativado 
(poço reserva – 

PAC-1) 

PT – 02 01 230 Em operação 

Poço Amparo PT – Amparo 01 180 Em operação 

Poço Mapirí PT – Mapirí 01 130 Em operação 

Poço Praça 
Tiradentes 

PT – Praça 
Tiradentes 

01 110 Em operação 

Poço Praça Júlia 
Passarinho 

PT – Praça Júlia 
Passarinho 

01 50 Em operação 

Complexo 
Produtor 

Livramento 

PT – 01 01 0 
Danificado em 

11.04.12 

PT – 02 01 100 
Em operação a 

partir de 
11.04.12 

Poço Nova 
República 

PT – 01 01 190 Em operação 

PT – 02 01 120 Em operação 

Fonte: COSANPA, 2012. 

 

Na Zona Rural o abastecimento é feito por micro sistemas de captação e reservação, 

administrados pela Prefeitura Municipal que não tem a Estrutura de Gestão 

necessária, para atender as necessidades atuais. 

Segundo informações fornecidas pela COSANPA (dezembro, 2011), o município de 

Santarém possui abastecidas pela COSANPA, 38.822 ligações cadastradas, sendo 

apenas 29.813 ativas. Das ativas apenas 02 são hidrometradas, o que representa um 

percentual de hidrometração de 0,0067%. 

O município não dispõe de sistema público de coleta e tratamento de esgoto. A 

população utiliza como formas de esgotamento soluções individuais, através de fossas 
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sépticas, fossas negras (rudimentares) individuais, lançamento de esgoto a céu aberto 

e nas galerias de águas pluviais. 

 

5.1. UNIDADES PRODUTORAS ATUAIS – POÇOS PROFUNDOS 

As Unidades Produtoras que utilizam poços profundos são: Irurá, Bacabal, Caranazal, 

Elcione, Amparo, Mapirí, Tiradentes, Júlia Passarinho, Livramento e Nova República. 

Essas unidades são descritas a seguir. 

 

5.1.1. Complexo Produtor Irurá 

O complexo produtor Irurá é a principal unidade de captação do sistema de 

abastecimento de Santarém. Nesta unidade são agrupadas as águas captadas por 05 

(cinco) poços tubulares profundos e 05 (cinco) sistemas de ponteiras (poços rasos).  

As águas deste sistema são agrupadas em um reservatório apoiado. Neste sistema 

encontra-se localizada também a principal elevatória de água tratada do sistema. 

Na mesma área encontram-se os escritórios operacionais da COSANPA, constando 

de 01 (um) escritório com almoxarifado, 01 (uma) casa de química com laboratório, 03 

(três) casas de química e 01 (uma) subestação elétrica. 

Além de sua produção de água, o complexo recebe contribuição de água dos sistemas 

do Bacabal e Caranazal. 

 

  

Figura 10 - Complexo Produtor Irurá. 

 

As unidades produtoras do Complexo Irurá, onde as águas são captadas através de 

poços tubulares profundos são: 
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 Poço Tubular (PT-01): poço profundo com DN 12”, vazão nominal de 80 m³/h, 

pressão de 67,4 mca, NE = 16,0 m e ND = 39,0 m; 

 

 

Figura 11 - Poço Tubular 01. 

 

 Poço Tubular (PT-02): poço profundo com DN 12”, vazão nominal de 70 m³/h, 

pressão de 57,8 mca, NE = 14,0 m e ND = 37,0 m. Atualmente este poço 

encontra-se desativado; 

 

 

Figura 12 - Poço Tubular 02. 

 

 Poço Tubular (PT-03 – Trevo): poço profundo com DN 12”, vazão nominal de 

130 m³/h, pressão de 70,0 mca, NE = 15,0 m e ND = 58,0 m; 
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Figura 13 - Poço Tubular 03 - Trevo. 

 

 Poço Tubular (PT-04): poço profundo com DN 14”, vazão nominal de 130 m³/h, 

pressão de 87,5 mca, NE = 7,0 m e ND = 50,0 m. Atualmente este poço 

encontra-se desativado; 

 

 

Figura 14 - Poço Tubular 04. 

 

 Poço Tubular (PT-05): poço profundo com DN 14”, vazão nominal de 210 m³/h, 

pressão de 66,0 mca, NE = 15,0 m e ND = 56,0 m; 
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Figura 15 - Poço Tubular 05. 

 

As unidades produtoras do Complexo Irurá, onde as águas são captadas através de 

poços rasos (sistema de ponteiras) são: 

 Casa de Bomba 05: sistema de ponteira composto de 06 (seis) poços, com 

bomba centrífuga (motor WEG de 30 cv – 220 V e bomba KSB ETA 125-26); 

 

 

Figura 16 - Sistema de Ponteiras CB 05. 

 

 Casa de Bomba 06: sistema de ponteira (vácuo) composto de 10 (dez) poços, 

com tanque metálico de vácuo, bomba de vácuo (motor WEG 7,5 cv – 220 V e 

bomba OMEL, BVM 156/60) e bomba centrífuga (motor GE de 40 cv – 220 V e 

bomba KSB ETA 125-26); 
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Figura 17 - Sistemas de Ponteiras CB 06. 

 

 Casa de Bomba 07: sistema de ponteira (vácuo) composto de 10 (dez) poços, 

com tanque metálico de vácuo, bomba de vácuo (motor WEG 7,5 cv – 220 V e 

bomba OMEL, BVM 156/60), bomba centrífuga (motor GE de 40 cv – 220 V e 

bomba KSB ETA 125-26), tanque metálico de reunião com capacidade de 

30m³, estação elevatória de água tratada do Bairro Esperança com bomba 

centrífuga (motor WEG de 125 cv – 220 V, bomba KSB ETA 125-40, vazão 

instantânea 26m³/h e pressão 43,0 mca) e estação elevatória de água tratada 

do Bairro da Rodagem com bomba centrífuga (motor WEG de 125 cv – 220 V, 

bomba KSB ETA 125-40, vazão instantânea 191m³/h e pressão 11,4 mca); 

 

  

Figura 18 - Sistemas de Ponteiras CB 07. 
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 Ponteira Auxiliar 01: sistema de ponteira composto de 02 (dois) poços, com 

bomba centrífuga (motor WEG de 20 cv – 220 V e bomba KSB ETA 125-20); 

 

  

Figura 19 - Sistema de Ponteiras Auxiliar 01. 

 

 Ponteira Auxiliar 02: sistema de ponteira composto de 02 (dois) poços, com 

bomba centrífuga (motor WEG de 15 cv – 220/127 V e bomba KSB ETA 125-

20); 

 

  

Figura 20 - Sistema de Ponteiras Auxiliares 02. 

 

 Ponteira Auxiliar 03: sistema de ponteira composto de 02 (dois) poços, com 

bomba centrífuga (motor WEG de 20 cv – 220 V e bomba KSB ETA 80-26). 
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Vale salientar que parte da água bruta explotada dos poços do Complexo Produtor do 

Irurá recebe tratamento simplificado, que é constituído de desinfecção com pastilhas 

de cloro. As pastilhas são dissolvidas dentro de um recipiente específico e a vazão da 

solução de cloro aplicada na água é controlada por 04 dosadores. Apesar da 

existência de um medidor de vazão na entrada do tratamento, não há um programa de 

medição de vazão da água tratada.  

Não há plano de amostragem para controle dos parâmetros físicos, químicos e 

microbiológicos da água, conforme exigido na Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da 

Saúde. O laboratório de controle de qualidade da água foi desativado e não dispõe de 

equipamentos e de pessoal qualificado. 

O Sistema de Abastecimento de Água não possui licença ambiental, a área da bacia 

de captação não é protegida e não existem programas de proteção de nascentes e da 

bacia de captação.  

O Complexo Produtor do Irurá possui dois reservatórios, sendo um apoiado e um 

elevado. O reservatório de acumulação do tipo apoiado possui o volume de 400 m³, 

servindo também de câmara de sucção dos grupos elevatórios de água tratada. 

O Complexo Produtor Irurá não possui dispositivos de descarga na rede de 

distribuição, não sendo, portanto, efetuadas limpezas periódicas, nem desinfecções 

após reparos ou ampliações nas redes. Não há frequência em operações de 

manutenção, e não existe programa de controle de perdas. 

 

5.1.2. Complexo Produtor Bacabal 

O complexo produtor Bacabal é um sistema de captação constituído por 04 (quatro) 

poços tubulares profundos, dos quais um encontra-se desativado, 03 (três) sistemas 

de ponteira, 01 (um) tanque de reunião e 01 (uma) elevatória de água tratada. 

As águas captadas por um dos sistemas de ponteiras e parte da produção do poço 

PT-01 são recalcadas para abastecer o bairro Maracanã. 

O restante da vazão produzida por este sistema é aduzida ao complexo produtor Irurá. 

As unidades produtoras do Complexo Bacabal, onde as águas são captadas através 

de poços tubulares profundos são: 

 Poço Tubular 01 (PT-01): poço profundo com DN 14”, vazão nominal de 300 

m³/h, pressão de 73,5 mca, NE = 17,0 m e ND = 50,4 m; 
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Figura 21 - Poço Tubular 01. 

 

 Poço Tubular 02 (PT-02): poço profundo com DN 14”, vazão nominal de 130 

m³/h, pressão de 75,0 mca, NE = 17,0 m e ND = 56,0 m; 

 

 

Figura 22 - Poço Tubular 02. 

 

 Poço Tubular 04 (PT-04): poço profundo com DN 14” e vazão nominal de 230 

m³/h. 
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Figura 23 - Poço Tubular 04. 

 

As unidades produtoras do Complexo Bacabal, onde as águas são captadas através 

de poços rasos (sistema de ponteiras) são: 

 Sistema de Ponteiras Bacabal: sistema de ponteira (vácuo) composto de 10 

(dez) poços; caixa d’água (500 litros) sobre uma estrutura de madeira, para 

alimentar o sistema de vácuo; tanque metálico de vácuo; tanque metálico de 

reunião com capacidade de 30m³; bomba de vácuo (motor WEG 7,5 cv – 220 V 

e bomba OMEL, BVM 156/60); bomba centrífuga (motor WEG de 40 cv e 

bomba KSB ETA 125-26); e, estação elevatória de água tratada do Bairro 

Maracanã com bomba centrífuga (motor WEG de 125 cv – 380 V, bomba KSB 

ETA 100 – 50/2, vazão instantânea 194m³/h e pressão 43,0 mca). 

 

 

Figura 24 - Sistema de Ponteiras Bacabal. 
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Figura 25 - Elevatória de Água Tratada do Bairro Maracanã. 

 

O Sistema de Abastecimento de Água não possui licença ambiental, a área da bacia 

de captação não é protegida e não existem programas de proteção de nascentes e da 

bacia de captação. 

No Complexo Produtor Bacabal, a água é distribuída sem nenhum tipo de tratamento e 

o sistema é desprovido de laboratório ou de equipamentos para controle de qualidade 

da água. Não há plano de amostragem para controle dos parâmetros físicos, químicos 

e microbiológicos da água, conforme exigido na Portaria nº 2.914/2011 do Ministério 

da Saúde.  

O Complexo Produtor do Bacabal possui 01 reservatório apoiado de estrutura metálica 

com capacidade de acumulação de 50 m³, para onde é direcionada a água do sistema 

de vácuo-bombeamento (Vácuo I) e do poço tubular de (PT-01), para posterior 

bombeamento (Elevatória Maracanã). O restante do sistema injeta água direto na rede 

de distribuição. 

O Complexo Produtor Bacabal não possui dispositivos de descarga na rede de 

distribuição, não sendo, portanto, efetuadas limpezas periódicas, nem desinfecções 

após reparos ou ampliações nas redes. Não há frequência em operações de 

manutenção, e não existe programa de controle de perdas. 
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5.1.3. Complexo Produtor Caranazal 

O complexo produtor de Caranazal localiza-se em uma área de proteção ambiental. É 

constituído por um sistema composto de: 01 (um) poço tubular profundo e 03 (três) 

sistemas de ponteira (estando um desativado), 01 (um) tanque de reunião e 01 (uma) 

estação elevatória de água tratada. 

A produção do sistema de ponteiras e parte da produção do poço é recalcada para 

abastecimento do bairro Caranazal. O restante da produção é aduzida para o 

complexo produtor Irurá. 

As unidades produtoras do Complexo Caranazal, onde as águas são captadas através 

de poços tubulares profundos são: 

 Poço Tubular Caranazal (PT-Caranazal): poço profundo com DN 14”, vazão 

nominal de 210 m³/h, pressão de 75,0 mca, NE = 20,0 m e ND = 50,0 m; 

 

 

Figura 26 - Poço Tubular Caranazal. 

 

As unidades produtoras do Complexo Caranazal, onde as águas são captadas através 

de poços rasos (sistema de ponteiras) são: 

 Sistema de Ponteiras Caranazal: sistema de ponteira composto de 04 (quatro) 

poços e sistema de vácuo composto de 10 (dez) poços; bomba de vácuo 

(motor WEG 7,5 cv – 220 V e bomba OMEL, BVM 156/60); caixa d’água (500 

litros) sobre uma estrutura de madeira, para alimentar o sistema de vácuo; 

tanque metálico de vácuo; tanque metálico de reunião com capacidade de 

30m³; bomba centrífuga (motor WEG de 25 cv e bomba KSB ETA 125-20); e, 
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estação elevatória de água tratada Caranazal com bomba centrífuga (motor 

WEG de 100 cv – 220 V, bomba KSB ETA 125–40, vazão instantânea 144m³/h 

e pressão 27,0 mca). 

 

                      

Figura 27 - Sistema de Ponteiras Caranazal. 

 

  

Figura 28 - Elevatória de água tratada Caranazal. 

 

No Complexo Produtor Caranazal, a água é distribuída sem nenhum tipo de 

tratamento e o sistema é desprovido de laboratório ou de equipamentos para controle 

de qualidade da água. Não há plano de amostragem para controle dos parâmetros 

físicos, químicos e microbiológicos da água, conforme exigido na Portaria nº 

2.914/2011 do Ministério da Saúde.  
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O Sistema de Abastecimento de Água não possui licença ambiental, a área da bacia 

de captação não é protegida e não existem programas de proteção de nascentes e da 

bacia de captação.  

O Complexo Produtor do Caranazal dispõe de 01 reservatório apoiado de estrutura 

metálica com capacidade de 100 m³, para onde é direcionada a água do sistema de 

vácuo-bombeamento e da ponteira auxiliar, para posterior bombeamento (elevatória 

Caranazal). A água explotada do poço tubular profundo é bombeada diretamente na 

rede de distribuição do bairro. 

O Complexo Produtor Caranazal não possui dispositivos de descarga na rede de 

distribuição, não sendo, portanto, efetuadas limpezas periódicas, nem desinfecções 

após reparos ou ampliações nas redes. Não há frequência em operações de 

manutenção, e não existe programa de controle de perdas. 

 

5.1.4. Elcione 

O Sistema Elcione é constituído por 02 (dois) poços tubulares profundos, onde um 

está em funcionamento (operação) e o outro é reserva. Esses poços foram 

contemplados nas obras do PAC-1, que proporcionou o funcionamento do sistema.  

As unidades produtoras do Sistema Elcione, onde as águas são captadas através de 

poços tubulares profundos são: 

 Poço Tubular 01 (PT-01): poço profundo com vazão nominal de 230 m³/h (poço 

reserva – desativado); 

 Poço Tubular 02 (PT-02): poço profundo com vazão nominal de 230 m³/h (em 

operação).  

 

5.1.5. Poço Amparo 

O Sistema Amparo está localizado na Rua Jader Barba em um terreno de 274 m², 

cercado. É constituído por apenas 01 (um) poço tubular profundo, automatizado, que 

abastece os bairros do Amparo e parte do São Cristóvão, Eldorado e Santarenzinho. 

As unidades produtoras do Sistema Amparo, onde as águas são captadas através de 

poços tubulares profundos são: 

 Poço Tubular Amparo (PT-Amparo): poço profundo com DN 14”, vazão nominal 

de 180 m³/h, pressão de 124,0 mca, NE = 21,0 m e ND = 51,0 m. 
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Figura 29 - Poço Tubular Amparo. 

 

O sistema Amparo é desprovido de reservatórios, e a água é bombeada diretamente 

na rede de distribuição. 

Essa água é distribuída sem nenhum tipo de tratamento e o sistema é desprovido de 

laboratório ou de equipamentos para controle de qualidade da água. Também não há 

plano de amostragem para controle dos parâmetros físicos, químicos e 

microbiológicos da água, conforme exigido na Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da 

Saúde. 

O sistema Amparo não possui dispositivos de descarga na rede de distribuição, não 

sendo, portanto, efetuadas limpezas periódicas, nem desinfecções após reparos ou 

ampliações nas redes. Não há frequência em operações de manutenção, e não existe 

programa de controle de perdas. 

 

5.1.6. Poço Mapirí 

O sistema Mapiri está localizado dentro da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Maria Amália, na Rua Mapiri, e possui apenas 01 (um) poço tubular profundo, 

automatizado, que abastece em marcha os bairros do Mapiri, Liberdade e parte do 

bairro Caranazal. A área de  87,0 m² encontra-se cercada e devidamente isolada. 

As unidades produtoras do Sistema Mapiri, onde as águas são captadas através de 

poços tubulares profundos são: 

 Poço Tubular Mapiri (PT-Mapiri): poço profundo com DN 12”, vazão nominal de 

130 m³/h, pressão de 87,0 mca, NE = 14,0 m e ND = 39,0 m. 
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Figura 30 - Poço Tubular Mapiri. 

 

O sistema Mapiri é desprovido de reservatórios, e a água é bombeada diretamente na 

rede de distribuição. 

Essa água é distribuída sem nenhum tipo de tratamento e o sistema é desprovido de 

laboratório ou de equipamentos para controle de qualidade da água. Também não há 

plano de amostragem para controle dos parâmetros físicos, químicos e 

microbiológicos da água, conforme exigido na Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da 

Saúde. 

O sistema Mapiri não possui dispositivos de descarga na rede de distribuição, não 

sendo, portanto, efetuadas limpezas periódicas, nem desinfecções após reparos ou 

ampliações nas redes. Não há frequência em operações de manutenção, e não existe 

programa de controle de perdas. 

 

5.1.7. Poço Praça Tiradentes 

O sistema Tiradentes está localizado na Praça Tiradentes em área cercada com 12 

m². É constituído de apenas 01 (um) poço tubular profundo, automatizado, 

abastecendo em marcha os bairros de Aldeia e parte do Centro e Fátima. 

As unidades produtoras do Sistema Tiradentes, onde as águas são captadas através 

de poços tubulares profundos são: 

 Poço Tubular Praça Tiradentes (PT-Tiradentes): poço profundo com DN 12”, 

vazão nominal de 110 m³/h, pressão de 112,0 mca, NE = 6,0 m e ND = 41,0 m. 
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Figura 31 - Poço Tubular Praça Tiradentes. 

 

O sistema Tiradentes é desprovido de reservatórios, e a água é bombeada 

diretamente na rede de distribuição. 

Essa água é distribuída sem nenhum tipo de tratamento e o sistema é desprovido de 

laboratório ou de equipamentos para controle de qualidade da água. Também não há 

plano de amostragem para controle dos parâmetros físicos, químicos e 

microbiológicos da água, conforme exigido na Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da 

Saúde. 

O sistema Tiradentes não possui dispositivos de descarga na rede de distribuição, não 

sendo, portanto, efetuadas limpezas periódicas, nem desinfecções após reparos ou 

ampliações nas redes. Não há frequência em operações de manutenção, e não existe 

programa de controle de perdas. 

 

5.1.8. Poço Praça Júlia Passarinho 

O sistema Júlia Passarinho localiza-se na praça que lhe empresta o nome, em área 

cercada com 16 m². É constituído de apenas 01 (um) poço tubular profundo, 

automatizado, que abastece parte dos bairros de Santana e Prainha. 

As unidades produtoras do Sistema Júlia Passarinho, onde as águas são captadas 

através de poços tubulares profundos são: 
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 Poço Tubular Praça Júlia Passarinho (PT-Júlia Passarinho): poço profundo 

com DN 12”, vazão nominal de 50 m³/h, pressão 95,0 mca, NE = 15,0 m e ND 

= 55,0 m. 

 

 

Figura 32 - Poço Tubular Praça Júlia Passarinho. 

 

O sistema Júlia Passarinho é desprovido de reservatórios, e a água é bombeada 

diretamente na rede de distribuição. 

Essa água é distribuída sem nenhum tipo de tratamento e o sistema é desprovido de 

laboratório ou de equipamentos para controle de qualidade da água. Também não há 

plano de amostragem para controle dos parâmetros físicos, químicos e 

microbiológicos da água, conforme exigido na Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da 

Saúde. 

O sistema Júlia Passarinho não possui dispositivos de descarga na rede de 

distribuição, não sendo, portanto, efetuadas limpezas periódicas, nem desinfecções 

após reparos ou ampliações nas redes. Não há frequência em operações de 

manutenção, e não existe programa de controle de perdas. 

 

5.1.9. Complexo Produtor Livramento 

O Complexo Produtor Livramento localiza-se na Rua Nações Unidas, próximo a Av. 

Muiraquitã, e fica em um terreno murado de 600m². É constituído por 02 (dois) poços 

tubulares profundos, afastados 200,0 metros.  
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O poço PT-01 foi desativado em 11.04.12 por apresentar pré-filtro, e o poço PT-02, 

entrou em operação na mesma data.  

As unidades produtoras do Complexo Produtor Livramento, onde as águas são 

captadas através de poços tubulares profundos são: 

 Poço Tubular 01 (PT-01): poço profundo com DN 14”, vazão nominal de 60 

m³/h, pressão 95,0 mca, NE = 19,0 m e ND = 60,0 m. Este poço encontra-se 

atualmente desativado; 

 Poço Tubular 02 (PT-02): poço profundo com DN 14” e vazão nominal de 100 

m³/h. Este poço encontra-se em operação desde 11.04.12. 

 

 

Figura 33 - Poço Tubular do Complexo Produtor Livramento. 

 

O Complexo Produtor Livramento é desprovido de reservatórios, e a água é bombeada 

diretamente na rede de distribuição. 

Essa água é distribuída sem nenhum tipo de tratamento e o sistema é desprovido de 

laboratório ou de equipamentos para controle de qualidade da água. Também não há 

plano de amostragem para controle dos parâmetros físicos, químicos e 

microbiológicos da água, conforme exigido na Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da 

Saúde. 

O Complexo Produtor Livramento não possui dispositivos de descarga na rede de 

distribuição, não sendo, portanto, efetuadas limpezas periódicas, nem desinfecções 

após reparos ou ampliações nas redes. Não há frequência em operações de 

manutenção, e não existe programa de controle de perdas. 
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5.1.10. Poço Nova República 

O Sistema Nova República fica localizado no início da Travessa 25 (Beco da 

Amizade), em uma área cercada de 16 m². É constituído 02 (dois) poços tubulares 

profundos, sendo um automatizado, que abastece os bairros da Nova República, 

Vitória Régia, Matinha e parte do São Francisco. 

As unidades produtoras do Sistema Nova República, onde as águas são captadas 

através de poços tubulares profundos são: 

 Poço Tubular Nova República (PT-Nova República): poço profundo com DN 

14”, vazão nominal de 190 m³/h, pressão 112,0 mca, NE = 15,0 m e ND = 48,0 

m; 

 Poço Tubular 02 (PT-02): poço profundo com DN 14” e vazão nominal de 120 

m³/h.  

 

 

Figura 34 - Poço Tubular Nova República. 

 

O sistema Nova República é desprovido de reservatórios, e a água é bombeada 

diretamente na rede de distribuição. 

Essa água é distribuída sem nenhum tipo de tratamento e o sistema é desprovido de 

laboratório ou de equipamentos para controle de qualidade da água. Também não há 

plano de amostragem para controle dos parâmetros físicos, químicos e 

microbiológicos da água, conforme exigido na Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da 

Saúde. 
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O sistema Nova República não possui dispositivos de descarga na rede de 

distribuição, não sendo, portanto, efetuadas limpezas periódicas, nem desinfecções 

após reparos ou ampliações nas redes. Não há frequência em operações de 

manutenção, e não existe programa de controle de perdas. 

 

5.2. UNIDADES PRODUTORAS ATUAIS – POÇOS RASOS  

As Unidades Produtoras que utilizam poços rasos (sistema de ponteiras) são: Sistema 

de Ponteira Laguinho, Sistema de Ponteiras da Prefeitura, Sistema de Ponteiras Léo, 

Sistema de Ponteiras Santana, Sistema de Ponteiras Urumari e Sistema de Ponteiras 

Santarenzinho. Essas unidades são descritas a seguir. 

 

5.2.1. Ponteira Laguinho 

O Sistema Ponteira Laguinho está localizado na orla, próximo ao CDP, e é constituído 

por um sistema de vácuo e uma elevatória de água tratada, que abastece em marcha 

os bairros do Aldeia, Fátima, Laguinho e parte do Salé, Liberdade e Caranazal. 

As unidades produtoras do Sistema Laguinho, onde as águas são captadas através de 

poços rasos (sistema de ponteiras) são: 

 Sistema de vácuo composto de 07 (sete) poços; tanque de vácuo e quadro de 

comando elétrico; caixa d’água (500 litros), para alimentar o sistema de vácuo; 

tanque metálico de vácuo; bomba de vácuo (motor WEG de 7,5 cv – 220 V e 

bomba OMEL, BVM 156/60); e, conjunto moto bomba centrífuga (motor WEG 

de 75 cv e bomba KSB ETA 100-40). 

 

O sistema Laguinho é desprovido de reservatórios, e a água é bombeada diretamente 

na rede de distribuição. 

Essa água é distribuída sem nenhum tipo de tratamento e o sistema é desprovido de 

laboratório ou de equipamentos para controle de qualidade da água. Também não há 

plano de amostragem para controle dos parâmetros físicos, químicos e 

microbiológicos da água, conforme exigido na Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da 

Saúde. 
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Vale salientar que, o sistema de abastecimento não possui licença ambiental e não 

existem programas de proteção de nascentes e da bacia de captação. Durante o 

inverno, com a elevação das marés, os poços ficam totalmente submersos. 

O sistema de Ponteiras Laguinho não possui dispositivos de descarga na rede de 

distribuição, não sendo, portanto, efetuadas limpezas periódicas, nem desinfecções 

após reparos ou ampliações nas redes. Não há frequência em operações de 

manutenção, e não existe programa de controle de perdas. 

 

 

Figura 35 - Sistema de Ponteiras Laguinho. 

 

5.2.2. Sistema de Ponteiras da Prefeitura 

O Sistema Prefeitura é constituído por 01 (um) sistema de vácuo e 01 (uma) elevatória 

de água tratada, que abastece os bairros de Santa Clara, Centro e parte da Aldeia e 

Prainha. Localiza-se na orla de Santarém, próximo ao prédio da antiga Prefeitura. 

As unidades produtoras do Sistema da Prefeitura, onde as águas são captadas 

através de poços rasos (sistema de ponteiras) são: 

 Sistema de vácuo composto de 10 (dez) poços; caixa d’água (500 litros), para 

alimentar o sistema de vácuo; tanque metálico de vácuo; bomba de vácuo 

(motor WEG de 7,5 cv – 220 V e bomba OMEL, BVM 156/60); e, conjunto moto 

bomba centrífuga (motor WEG de 125 cv e bomba KSB ETA 125-40). 

O sistema Prefeitura é desprovido de reservatórios, e a água é bombeada diretamente 

na rede de distribuição. 
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Essa água é distribuída sem nenhum tipo de tratamento e o sistema é desprovido de 

laboratório ou de equipamentos para controle de qualidade da água. Também não há 

plano de amostragem para controle dos parâmetros físicos, químicos e 

microbiológicos da água, conforme exigido na Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da 

Saúde. 

Vale salientar que, o sistema de abastecimento não possui licença ambiental e não 

existem programas de proteção de nascentes e da bacia de captação. Durante o 

inverno, com a elevação das marés, os poços ficam totalmente submersos. 

O sistema de Ponteiras Prefeitura não possui dispositivos de descarga na rede de 

distribuição, não sendo, portanto, efetuadas limpezas periódicas, nem desinfecções 

após reparos ou ampliações nas redes. Não há frequência em operações de 

manutenção, e não existe programa de controle de perdas. 

 

 

Figura 36 - Sistema de Ponteiras da Prefeitura. 
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Figura 37 - Elevatória de água tratada do Sistema de Ponteiras da Prefeitura. 

 

5.2.3. Sistema de Ponteiras Léo 

O Sistema Léo é constituído por 01 (um) sistema de vácuo e 01 (uma) elevatória de 

água tratada, que abastece parte dos bairros da Prainha e Centro. Esse sistema fica 

localizado em frente à orla, próximo a Rua do Imperador com a Avenida Mendonça 

Furtad. 

As unidades produtoras do Sistema Léo, onde as águas são captadas através de 

poços rasos (sistema de ponteiras) são: 

 Sistema de vácuo composto de 08 (oito) poços; caixa d’água (500 litros), para 

alimentar o sistema de vácuo; tanque metálico de vácuo; bomba de vácuo 

(motor WEG de 7,5 cv – 220 V e bomba OMEL, BVM 156/60); e, conjunto moto 

bomba centrífuga (motor GE de 125 cv e bomba KSB ETA 125-40). 

 

O sistema Léo é desprovido de reservatórios, e a água é bombeada diretamente na 

rede de distribuição. 

Essa água é distribuída sem nenhum tipo de tratamento e o sistema é desprovido de 

laboratório ou de equipamentos para controle de qualidade da água. Também não há 

plano de amostragem para controle dos parâmetros físicos, químicos e 

microbiológicos da água, conforme exigido na Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da 

Saúde. 

Vale salientar que, o sistema de abastecimento não possui licença ambiental e não 

existem programas de proteção de nascentes e da bacia de captação. Durante o 

inverno, com a elevação das marés, os poços ficam totalmente submersos. 
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O sistema de Ponteiras Léo não possui dispositivos de descarga na rede de 

distribuição, não sendo, portanto, efetuadas limpezas periódicas, nem desinfecções 

após reparos ou ampliações nas redes. Não há frequência em operações de 

manutenção, e não existe programa de controle de perdas. 

 

 

Figura 38 - Elevatória de água tratada do Sistema de Ponteiras Léo. 

 

 

Figura 39 - Sistema de Ponteiras Léo. 
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5.2.4. Sistema de Ponteiras Santana 

O Sistema Santana é constituído por 01 (um) sistema de vácuo e 01 (uma) elevatória 

de água tratada, que abastece os bairros de Santana e parte da Prainha e Uruará. 

Esse sistema fica localizado na orla de Santarém no interior de uma área particular 

(Madeireira Curuatinga), o que dificulta o acesso ao local. 

As unidades produtoras do Sistema Santana, onde as águas são captadas através de 

poços rasos (sistema de ponteiras) são: 

 Sistema de vácuo composto de 06 (seis) poços; caixa d’água (500 litros), para 

alimentar o sistema de vácuo; tanque metálico de vácuo; bomba de vácuo 

(motor WEG de 7,5 cv – 220 V e bomba OMEL, BVM 156/60); e, conjunto moto 

bomba centrífuga (motor ARNO de 80 cv e bomba KSB ETA 125-40). 

 

O sistema Santana é desprovido de reservatórios, e a água é bombeada diretamente 

na rede de distribuição. 

Essa água é distribuída sem nenhum tipo de tratamento e o sistema é desprovido de 

laboratório ou de equipamentos para controle de qualidade da água. Também não há 

plano de amostragem para controle dos parâmetros físicos, químicos e 

microbiológicos da água, conforme exigido na Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da 

Saúde. 

Vale salientar que, a área da bacia de captação não é protegida, e não existem 

programas de proteção de nascentes e da bacia de captação. Durante o inverno, com 

a elevação das marés, os poços ficam totalmente submersos. 

O sistema de Ponteiras Santana não possui dispositivos de descarga na rede de 

distribuição, não sendo, portanto, efetuadas limpezas periódicas, nem desinfecções 

após reparos ou ampliações nas redes. Não há frequência em operações de 

manutenção, e não existe programa de controle de perdas. 
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(a)                                                                  (b) 

Figura 40 - Sistema de Ponteiras Santana (a); Elevatória de água tratada do 

Sistema Santana (b). 

 

5.2.5. Sistema de Ponteiras Urumari 

O Sistema Urumari fica localizado próximo ao igarapé denominado de Urumarí às 

margens da Rodovia Santarém-Curuá Una. É constituído por 01 (um) sistema de 

vácuo e 01 (uma) elevatória de água tratada, que abastece os bairros do Urumari, 

Cohab e parte da Prainha. 

As unidades produtoras do Sistema Urumari, onde as águas são captadas através de 

poços rasos (sistema de ponteiras) são: 

 Sistema de vácuo composto de 14 (quatorze) poços; caixa d’água (500 litros), 

para alimentar o sistema de vácuo; tanque metálico de vácuo; bomba de vácuo 

(motor WEG de 7,5 cv – 220 V e bomba OMEL, BVM 156/60); e, conjunto moto 

bomba centrífuga (motor WEG de 125 cv e bomba KSB ETA 100-40). 

 

O sistema Urumari é desprovido de reservatórios, e a água é bombeada diretamente 

na rede de distribuição. 

Essa água é distribuída sem nenhum tipo de tratamento e o sistema é desprovido de 

laboratório ou de equipamentos para controle de qualidade da água. Também não há 

plano de amostragem para controle dos parâmetros físicos, químicos e 

microbiológicos da água, conforme exigido na Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da 

Saúde. 
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Vale salientar que, não existem programas de proteção de nascentes e da bacia de 

captação. Durante o inverno, com a elevação das marés, os poços ficam totalmente 

submersos. 

O sistema de Ponteiras Urumari não possui dispositivos de descarga na rede de 

distribuição, não sendo, portanto, efetuadas limpezas periódicas, nem desinfecções 

após reparos ou ampliações nas redes. Não há frequência em operações de 

manutenção, e não existe programa de controle de perdas. 

 

  

(a)                                                             (b) 

Figura 41 - Sistema de Ponteiras Urumari (a); Elevatória de água tratada do 

Sistema Urumari (b). 

 

5.2.6. Sistema de Ponteiras Santarenzinho 

O Sistema Santarenzinho fica localizado às margens da Rodovia Fernando Guilhon. É 

constituído por 01 (um) sistema de vácuo e 01 (uma) elevatória de água tratada, que 

abastece parte do bairro de Santarenzinho. 

As unidades produtoras do Sistema Santarenzinho, onde as águas são captadas 

através de poços rasos (sistema de ponteiras) são: 

 Sistema de vácuo composto de 12 (doze) poços; caixa d’água (500 litros), para 

alimentar o sistema de vácuo; tanque metálico de vácuo; bomba de vácuo 

(motor WEG de 7,5 cv – 220 V e bomba OMEL, BVM 156/60); e, conjunto moto 

bomba centrífuga (motor ARNO de 75 cv e bomba KSB ETA 100-40). 
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O sistema Santarenzinho é desprovido de reservatórios, e a água é bombeada 

diretamente na rede de distribuição. 

Essa água é distribuída sem nenhum tipo de tratamento e o sistema é desprovido de 

laboratório ou de equipamentos para controle de qualidade da água. Também não há 

plano de amostragem para controle dos parâmetros físicos, químicos e 

microbiológicos da água, conforme exigido na Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da 

Saúde. 

Vale salientar que, o sistema de abastecimento não possui licença ambiental e não 

existem programas de proteção de nascentes e da bacia de captação.  

O sistema de Ponteiras Santarenzinho não possui dispositivos de descarga na rede de 

distribuição, não sendo, portanto, efetuadas limpezas periódicas, nem desinfecções 

após reparos ou ampliações nas redes. Não há frequência em operações de 

manutenção, e não existe programa de controle de perdas. 

 

  

(a)                                                               (b) 

Figura 42 - Sistema de Ponteiras Santarenzinho (a); Elevatória de água tratada 

do Sistema Santarenzinho (b). 

 

5.3. RESERVAÇÃO 

O município de Santarém possui atualmente 05 (cinco) reservatórios em operação, 

conforme descritos a seguir: 

 Reservatório Apoiado (RAP-1) Aeroporto Velho: com capacidade de 

acumulação de 1.750m³; 
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 Reservatório Apoiado (RAP-2) Aeroporto Velho: com capacidade de 

acumulação de 2.100m³; 

 Reservatório Elevado (REL) Aeroporto Velho: com capacidade de acumulação 

de 1.200m³; 

 Reservatório Apoiado Conquista: com capacidade de acumulação de 3.000m³; 

 Reservatório Apoiado Elcione Barbalho: com capacidade de acumulação de 

300m³. 

O município de Santarém possui capacidade atual total de reservação de 8.350m³  

 

5.3.1. Complexo de Reservação – Aeroporto Velho 

O complexo de reservação Aeroporto Velho fica localizado na Trav. Iguaçu próximo à 

Av. Barão de São Nicolau, no bairro do Aeroporto. É constituído por um reservatório 

apoiado (RAP-2) com capacidade de acumulação de 2.100 m3, e um reservatório 

elevado (REL) com capacidade de 1.200m3. Esse complexo de reservação armazena 

grande parte das águas produzidas e reunidas no complexo Irurá. 

 

  

(a)                                                                 (b) 

Figura 43 - Reservatório RAP-2 (a); Reservatório elevado (b). 

 

O abastecimento do reservatório elevado é realizado através de uma estação 

elevatória que fica localizada junto ao RAP-2. 
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Figura 44 - Estação elevatória. 

 

5.3.2. Centro de Reservação (RAP-1) 

O Centro de reservação (RAP-1) fica localizado na Avenida Barão de Rio Branco, 

próximo à Avenida Afonso Pena e possui capacidade de acumulação de 1.750 m³. 

Este reservatório recebe e armazena as águas advindas, por gravidade, do 

reservatório elevado do complexo aeroporto velho através de adutora em FºFº de DN 

500. 

 

 

Figura 45 - Centro de Reservação (RAP-1). 
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5.4. REDES DE DISTRIBUIÇÃO 

A produção e distribuição no município de Santarém são feitas isoladamente, onde um 

poço abastece determinada região diretamente, ou interligando-se com outros.  

A maior parte do abastecimento é feito através de bombeamento direto na rede de 

distribuição, não havendo controle de pressão ou do comportamento do sistema, 

podendo um poço estar interferindo no desempenho de outros, com exceção do 

sistema Irurá onde a água é bombeada para reservatórios e depois distribuída pelo 

elevado. 

 

5.5. QUALIDADE DA ÁGUA 

A qualidade da água é em função das condições naturais e do uso e da ocupação do 

solo na bacia hidrográfica, a mesma pode ser expressa através de parâmetros, que 

traduzem as suas principais características físicas, químicas e biológicas. A qualidade 

desejável para uma água é função do seu uso previsto. Quanto mais nobre for sua 

utilização, mais pura deverá ser essa água. 

O Ministério da Saúde através da Portaria MS nº. 2.914/2011 dispõe sobre os 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo 

humano e seu padrão de potabilidade, de forma a garantir que esta água chegue aos 

consumidores em condições adequadas de qualidade.  

Para tanto a portaria também estabelece um plano mínimo de frequência de 

amostragem e número de amostras para o controle da qualidade da água através da 

análise, em laboratório, de parâmetros físicos, químicos, de radioatividade e 

microbiológicos da água. O monitoramento é necessário devido à possibilidade de 

ocorrência de contaminações esporádicas do manancial.  

A água distribuída no município de Santarém tem características ácidas, estando com 

valores de pH entre 4 e 5. 

Não há nenhuma forma de tratamento da água distribuída em todos os sistemas 

operantes no município, com exceção do tratamento dado através de pastilhas de 

hipoclorito de cálcio no complexo Irurá. 

As captações dos poços rasos, por acessar diretamente o lençol freático apresentam 

grande potencial de contaminação, principalmente por não existir sistema de 

esgotamento sanitário no município. 



 

94 94 

94 94 

5.6. ANÁLISE DE PERDAS 

Há muito tempo, perdas de água e energia tem sido um problema crônico nos 

sistemas de abastecimento de água do Brasil. Dados do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS) indicam que a média nacional de perdas de 

faturamento é de 40%. 

Na tentativa de internalizar e amplificar as experiências de melhoria do desempenho 

operacional dos sistemas de abastecimento no Brasil, a IWA (International Water 

Association) desenvolveu um amplo arcabouço metodológico e uma padronização da 

terminologia adotada em sistemas de abastecimento de água, hoje cada vez mais 

aceitos mundialmente. Uma das ferramentas de destaque para a gestão das perdas 

nos sistemas de abastecimento é o balanço hídrico. Com ele é possível uma 

abordagem simples, que resulta em estimativas das perdas reais e aparentes de água 

que podem ser verificadas por outras abordagens, resultando, em seu conjunto, numa 

compreensão bastante ampla da natureza, quantificação e localização das perdas nos 

sistemas. 

As perdas podem ser caracterizadas como: 

 Perdas Reais: definida pela IWA corresponde ao volume de água produzido 

que não chega ao consumidor final devido a ocorrência de vazamentos nas 

adutoras, redes e ramais de distribuição e reservatórios, além de 

procedimentos operacionais como lavagem de filtros e descargas na rede, 

quando estes provocam consumos superiores ao estritamente necessário para 

operação; 

 Perdas Aparentes: definida pela IWA corresponde ao volume de água 

consumido, mas não contabilizado pelo prestador de serviços de saneamento, 

decorrente de erros de medição nos hidrômetros e demais tipos de medidores, 

fraudes, ligações clandestinas e falhas no cadastro comercial, etc. Nesse caso, 

então, a água é efetivamente consumida, mas não é faturada. 

 

Conforme apresentado na matriz de balanço hídrico, referendada pela International 

Water Association – IWA, a correta apuração dos índices de perdas depende da 

observação e coleta de uma série de variáveis do sistema, visando à apuração das 

perdas reais e aparentes. 
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Fonte: Water Balance Easy Calc – Liemberger & Partnres, 2006. 

Figura 46 - Matriz de Balanço Hídrico. 

 

Segundo dados do Escritório Local da COSANPA, no município de Santarém não 

existem programas de controle de perdas, macromedição e nem micromedição.  

Com relação às perdas no município de Santarém, os meios para mensurá-las são em 

percentual e L/Lig.dia, a partir de volumes distribuídos e consumidos fornecidos pela 

COSANPA, desconsiderando dados como: quantificação de vazamentos, perdas 

aparentes (fraudes) e auditoria da rede.  

Com base nas informações atualmente disponíveis na COSANPA, não podemos 

estimar o volume total de perdas, a partir dos dados de volumes de água do município 

de Santarém. 

É importante salientar que não se torna possível, a partir dos dados disponíveis, o 

carregamento integral da matriz de balanço hídrico, para a obtenção dos indicadores 

preconizados pela IWA, tampouco estimativas quanto ao rateio destas perdas totais, 

entre as parcelas de perda real e aparente. 

 

5.7. INFORMAÇÕES COMERCIAIS 
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5.7.1. Análise das Ligações e Economias 

Segundo informações da COSANPA, em dezembro de 2011 o sistema de 

abastecimento de água contava com 38.822 ligações cadastradas, as quais 

abastecem 43.347 economias, sendo, portanto, 1,12 a densidade de economias por 

ligação. Nas tabelas e nas figuras a seguir são apresentados dados das ligações e 

economias do município, segundo a COSANPA. 

 

Tabela 28 - Número de ligações e economias do município. 

LIGAÇÕES 

Cadastradas 38.822 
Com hidrômetro 2 
Ativas 29.813 
Desligadas (cortada, factível, potencial) 2.435 
Suprimidas 6.574 

ECONOMIAS 

Cadastradas 43.347 
Residenciais cadastradas 40.193 
Ativas 32.624 
Ativas medidas 53 
Residencial ativa micromedida 11 

Fonte: COSANPA, 2011. 

 

De acordo com a tabela 28, o sistema de abastecimento de água conta com 38.822 

ligações cadastradas, sendo apenas 2 com hidrômetro, gerando, portanto, um índice 

de hidrometração de 0,01%. Esta análise nos permite concluir que o índice de 

micromedição no município é muito preocupante, pois 99,99% as ligações ativas estão 

sem medição. 
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Figura 47 - Porcentagem de ligações por situação atual. 

 

Conforme apresentado na figura 47, pode-se observar que apenas 76,8% das ligações 

totais estão ativas. 

 

Tabela 29 - Número de economias ativas por categoria de consumo. 

ECONOMIAS ATIVAS 

Total 32.624 
Residencial 30.624 
Comercial 1.535 
Industrial 46 
Pública 419 
Rural 0 

Fonte: COSANPA, 2011. 
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Figura 48 - Porcentagem de economias por categoria de consumo. 

 

Como observado na figura 48, às economias residenciais ativas representam 93,9% 

das economias totais, classificando as outras quatro categorias de consumo com 6,1% 

das economias totais. Observa-se ainda que a segunda categoria mais expressiva é a 

comercial com 4,7% do total. 

 

Tabela 30 - Número de ligações por faturamento. 

LIGAÇÕES POR FATURAMENTO 

Ativas 29.813 
Faturadas Medidas 0 
Faturadas não Medidas 0 
Não Faturadas 29.813 

Fonte: COSANPA, 2011. 
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Figura 49 - Porcentagem das ligações por faturamento. 

 

De acordo com a figura 49, 100% das ligações ativas não são faturadas através de 

medição, as quais estão suscetíveis a estimativas. 

 

5.7.2. Análise dos Volumes 

Nas tabelas e figuras abaixo são apresentados os dados de volumes de água do 

município em questão: 

 

Tabela 31 - Volume faturado por categoria de consumo. 

VOLUMES FATURADOS 
(m3/ano) 

Total 5.558.250 
Residencial 5.231.238 
Comercial 233.777 
Industrial 7.470 
Pública 85.765 
Rural 0 

Fonte: COSANPA, 2011. 

 



 

100 100 

100 100 

 

Figura 50 - Porcentagem do volume faturado por categoria de consumo. 

 

Segundo a figura 50, os volumes consumidos na categoria residencial, são os mais 

expressivos no faturamento do município, representando 94,12% dos volumes 

faturados. Em segundo lugar, com relação ao volume faturado no município, tem-se a 

categoria comercial, com 4,21% do volume. 

 

5.7.3. Análise do Faturamento, Despesas e Investimentos 

O faturamento recebido pela COSANPA, com relação aos serviços prestados de 

abastecimento de água está apresentado na tabela abaixo. 

 

Tabela 32 - Faturamento, arrecadação e saldo de contas a receber. 

 
Receitas Operacionais com Água 

(R$/ano) 
 

Receitas 
Operacionais 
Totais - Água 

e Esgoto 
(R$/ano) 

Arrecadação 
(R$/ano) 

Saldo de 
Contas a 
Receber 
(R$/ano) 

Direta Indireta Total 

10.699.911,56 - 10.699.911,56 10.699.911,56 5.502.952,20 5.196.959,36 

Fonte: COSANPA, 2011. 

 

Com base nos dados da tabela 32, tem-se que a receita operacional direta com água 

corresponde a 100% da receita operacional total com água. 

A receita total com água corresponde a 100% da receita total com água e esgoto do 

município. Nota-se que o saldo em contas a receber é quase a metade da receita 

operacional anual. A tabela 33 apresenta a taxa de inadimplência anual do município. 

94,12% 

4,21% 

0,13% 1,54% 

0,00% 

Residencial Comercial Industrial Pública Rural 
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Tabela 33 - Taxa de inadimplência anual do município. 

TAXA DE INADIMPLÊNCIA ANUAL 

Inadimplência (R$/ano) 5.196.959,36 

48,6% Faturamento Total (R$/ano) 10.699.911,56 
Arrecadação (R$/ano) 5.502.952,20 

Fonte: COSANPA, 2011. 

 

Analisando a diferença entre o faturamento e a arrecadação anual do município, 

observa-se que o índice de inadimplência anual é de 48,6%. 

 

Tabela 34 - Faturamento por categoria de consumo. 

RECEITAS OPERACIONAIS 
(R$/ano) 

Total 10.699.911,56 
Residencial 9.202.742,71 
Comercial 1.054.108,16 
Industrial 45.456,26 
Pública 397.604,43 

Fonte: COSANPA, 2011. 

 

 

Figura 51 - Porcentagem do faturamento por categoria de consumo. 

 

Observa-se na figura 51, que o faturamento na categoria residencial é o mais 

expressivo no faturamento do município, representando 86% do faturamento. Em 

86,0% 

9,9% 

0,4% 
3,7% 

Residencial Comercial Industrial Pública 
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segundo lugar, com relação ao faturamento no município, tem-se a categoria 

comercial, com 9,9% do faturamento. 

O município de Santarém não foi contemplado com investimentos no sistema de 

abastecimento de água no ano de 2011, segundo informações da Assessoria de 

Gestão empresarial da COSANPA. 

A figura 52 apresenta as despesas de exploração da COSANPA referentes ao 

município em questão. 

 

 

Figura 52 - Despesas de exploração. 

 

Com base nos dados da figura 52, nota-se que 42,6% das despesas de exploração 

são com energia elétrica, seguidas de despesa com pessoal, que representam 41,03% 

dos gastos.  

 

5.7.4. Estrutura e Recursos Disponíveis 

A COSANPA trabalha com uma tabela tarifária de serviços de abastecimentos de 

água, onde os valores são distribuídos por faixa de consumo em m³, conforme mostra 

a tabela a seguir.  
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Tabela 35 - Tabela tarifária da COSANPA. 

CATEGORIA FAIXA DE CONSUMO (m³) 
VALOR (R$) por m³ 

ÁGUA ESGOTO 

RESIDENCIAL 

0-10 1,40 0,84 

11-20 2,00 1,20 

21-30 2,68 1,61 

31-40 3,02 1,81 

41-50 4,18 2,50 

>50 5,43 3,26 

COMERCIAL 
0-10 4,18 2,50 

>10 5,22 3,13 

INDUSTRIAL 
0-10 5,22 3,13 

>10 6,68 4,01 

PÚBLICA 
0-10 4,18 2,50 

>10 5,22 3,13 

Fonte: COSANPA, 2011. 

 

Para os serviços de coleta e tratamento dos esgotos sanitários, será cobrado 60% do 

valor da tarifa dos serviços de abastecimento de água, para todas as categorias de 

consumo. 

 

5.8. PROJETOS EM FASE DE ELABORAÇÃO 

O município de Santarém está sendo alvo de ações para aumento dos índices de 

atendimento dos serviços públicos de abastecimento de água potável. Os projetos de 

implantação e de reabilitação de sistemas de abastecimento de água no município de 

Santarém são parte dos investimentos do Governo Federal por meio do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC I e II) e da Caixa Econômica Federal (CEF). 

 

5.9. MICROSISTEMAS DAS ZONAS URBANA E RURAL 

 

5.9.1. Zona Urbana 
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Segundo informações da Prefeitura de Santarém (2011) existem 19 microsistemas 

instalados em diferentes localidades da área urbana do município. O objetivo destes 

microsistemas é atende a população que não tem acesso à água fornecida pela 

COSANPA. Estes microsistema é composto de uma captação através de poços 

subterrâneos com profundidades variando em 60 a 202 metros e diâmetros de 6” e 8”, 

reservatório elevado de capacidades que variam entre 10 a 42 m³, tratamento 

domiciliar através de hipoclorito de sódio e redes de distribuição de água. A tabela a 

seguir apresenta as localidades da área urbana contempladas com microsistema, e a 

figura mostra um modelo de microsistema. 

 

Tabela 36 - Microsistemas instalados na zona urbana do município. 

LOCAL 
RESERVAÇÃO 

(litros) 
REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO (m) 
FAMILIAS 

ATENDIDAS 

DIAMANTINO (3)* 60.000 8.300 986 

FLORESTA (2)* 30.000 5.000 618 

URUMARI (2)* 40.000 5.500 366 

IPANEMA 15.000 3.000 110 

JADERLANDIA 15.000 4.000 450 

SÃO FRANCISCO 40.000 5.000 325 

MARACANA 42.000 19.000 225 

JUTAI 20.000 2.500 250 

URUARÁ 40.000 5.000 400 

SANTO ANDRÉ 10.000 1.500 110 

SÃO J. OPERÁRIO 40.000 3.000 130 

ELC. BARBALHO 40.000 3.500 500 

MAICA 40.000 4.500 232 

MARARU 20.000 14.000 408 

AREA VERDE 20.000 2.000 78 

*(2) e (3) – Quantidade de microsistemas instalados. 
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Figura 53 - Modelo de microsistemas instalado no município de Santarém. 

 

5.9.2. Zona Rural 

O município de Santarém possui 408 (quatrocentos e oito) comunidades rurais, cujo 

apenas 79 (setenta e nove) delas possuem microsistemas de abastecimento de água. 

As comunidades rurais do município de Santarém beneficiadas por microsistemas 

estão integradas em 04 regiões; tais como: Eixo Forte, Santarém Curua-Una, 

Santarém Cuiabá e região De Rios. Essas regiões totalizam 63 (sessenta e três) 

comunidades rurais, sendo o abastecimento de água proporcionado por microsistemas 

instalados pela Prefeitura, administrados por líderes de associações. Atualmente estes 

microsistemas instalados beneficiam aproximadamente 8.060 famílias, conforme 

mostra a tabela a seguir. 

 

Tabela 37 - Quantidades de microsistemas instalados nas comunidades rurais 

de Santarém. 

REGIÃO Nº DE UNIDADES FAMILIAS 

REGIÃO DO EIXO 
FORTE 

05 COMUNIDADES 

06 MICROSISTEMAS 
570 

REGIÃO SANTARÉM 
CURUA-UNA 

23 COMUNIDADES 2490 
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29 MICROSISTEMAS 

REGIÃO SANTARÉM 
CUIABÁ 

13 COMUNIDADES 

18 MICROSISTEMAS 
2600 

REGIÃO DE RIOS 
22 COMUNIDADES 

23 MICROSISTEMAS 
2400 

 

Tabela 38 - Comunidades rurais do município de Santarém. 

Comunidades Rurais de 
Santarém 

População 

Situação de 
abastecimento de 

água 
(Microsistema) 

Situação de 
esgotamento 

sanitário 

REGIÃO DO ARAPIUNS 

Arimum 127 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Amari 64 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Arapiranga                                                132 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Anã 344 x FOSSAS NEGRAS 

Amina 252 x FOSSAS NEGRAS 

Aningalzinho 95 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Atodi 265 x FOSSAS NEGRAS 

Alto Mentai                     121 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Atrocal 193 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Bacuri 81 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Bacurizinho 77 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Bela Vista 61 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Braço Grande 33 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Bom Futuro 153 x FOSSAS NEGRAS 

Cutilé 78 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Curi 96 x FOSSAS NEGRAS 

Cachoeira do Maró 184 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 
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Cachoeira do Aruã 346 x FOSSAS NEGRAS 

Cachoeirinha 64 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Camará 78 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Cuipiranga 118 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Coroca 97 x FOSSAS NEGRAS 

Caruci 107 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Engenho 54 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Fé em Deus 226 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Igapó Açu 108 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Livramento 38 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Lago Central 148 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Lago da Praia 130 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Monte Sião  186 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Mentai 387 x FOSSAS NEGRAS 

Mariazinha 112 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Nª Srª de Fátima 59 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Maicá 116 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Nova Sociedade 167 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Nova S. de Tucumã 164 x FOSSAS NEGRAS 

Novo Gurupá 121 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Nova Pedreira 65 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Novo Paraiso 105 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Novo Horizonte 38 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Nova Canaã 88 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Novo Lugar 77 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Nova Vista 240 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Nazario 57 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 
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Piauí 70 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Pascoal 101 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Porto Rico 56 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Prainha do Maró 243 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Piquiá 65 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Repartimento 143 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Raposa 20 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Santa Luzia 149 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São Miguel 379 x FOSSAS NEGRAS 

São José do Alto 65 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São Frª do Alto Aruã 146 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São Francisco 173 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Sempre Serve 117 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São João Tapiira 83 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São Luiz 68 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São Raimundo 61 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São José III 139 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Socid: dos Parentes 120 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São Pedro 634 x FOSSAS NEGRAS 

Santo Antonio 27 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São José I 66 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Tucumã 258 x FOSSAS NEGRAS 

Urucureá 333 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Vila Gorete 519 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Vila Brasil 346 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Vista Alegre do Maró 85 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Vista Alegre 79 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 
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REGIÃO DO ARAPIXUNA 

Arapixuna 692 x FOSSAS NEGRAS 

Alto Jari 103 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Aninduba 443 x FOSSAS NEGRAS 

Centro do Marimarituba 51 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Costa do Marimarituba 166 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Carariacá 397 x FOSSAS NEGRAS 

Custodia 28 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Dourado 189 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Guajará 256 x FOSSAS NEGRAS 

Ilha do Marajó 21 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Ilha das Marrecas 25 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Jarí do Socorro 104 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Ilha do Bom Vento 58 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Laranjal 223 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Moacá 304 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Membeca 146 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Pinduri 302 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Picãe 261 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São Jose 106 x FOSSAS NEGRAS 

Tucumantuba 185 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Vila Amazonas 217 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

REGIÃO ARITAPERA 

Água Preta 242 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Boca d. C. do Aritapera 330 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Carapamatuba 181 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Centro do Aritapera 281 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 
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Centro do Surubiaçu 74 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Cabeça D’onça 302 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Costa do Aritapera 153 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Enseada do Aritapera 147 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Ponta do Surubiaçu 157 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Santa Terezinha 126 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Ilha de São Miguel 190 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

REGIÃO DO TAPAJÓS 

Anumá 290 X FOSSAS NEGRAS 

Boim 509 X FOSSAS NEGRAS 

Capixauã 136 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Carão 162 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Cabeceira do Amorim 259 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Enseada do Amorim 371 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Jatecuara 60 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Jauarituba 219 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Jaca 66 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Limãotuba 98 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Muratuba 345 X FOSSAS NEGRAS 

Mapiri 95 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Maripa 308 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Nova Vista 195 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Nuquini 225 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Parauá 1005 X FOSSAS NEGRAS 

Pajura 131 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Pedra Branca 217 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Paricatuba 201 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 
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Santo Amaro 106 X FOSSAS NEGRAS 

Surucuá 416 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Santi 156 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Samauma 147 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Solimões 184 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São Tomé 162 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Suruacá 511 X FOSSAS NEGRAS 

Tucumatuba 279 X FOSSAS NEGRAS 

Ukena 174 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Vila Franca 295 X FOSSAS NEGRAS 

Vist A. Muratuba 49 X FOSSAS NEGRAS 

Vista A. Capixauã 262 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Vila do Amorim  516 X FOSSAS NEGRAS 

Paranapixuna 61 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Mirixituba 94 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Retiro (Parauá) 1076 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Mangal (Parauá) NI NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Pau da Letra (Boim) NI NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Rosario (Boim) NI NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

REGIÃO DO TAPARÁ 

Boa Vista 401 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Barreira 79 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Correio 328 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Costa do Tapará 994 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Igarapé da Praia 348 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Ilha do Palhão 190 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Mato Alto 55 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 
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Santa Maria 278 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Santana 183 X FOSSAS NEGRAS 

Saracura 662 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Tapara Grande 606 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Tapara Miri 318 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Pixuna do Tapara 289 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

REGIÃO DE URICURITUBA 

Campos de Urucurituba 122 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Fátima de Urucurituba 171 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Igarapé do Costa 340 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Piracãoera de Baixo 484 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Piracãoera de Cima 567 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Arapemã 292 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São Ciriaco 385 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Campos do Aramanai 159 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

REGIÃO DO UTUQUI - VÁRZEA 

Aracampina 280 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Conceição do Ituqui 101 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Cabeceira do Marajá 63 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Fé em Deus 42 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Nova Vista 91 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Fé em Deus II 93 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Paraná 335 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Paudárco (Asto) 784 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São José 207 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São Raimundo  144 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São Benedito 112 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 
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Nª. Srª de Lurdes 87 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

REGIÃO DO LAGO GRANDE 

Açaizal 72 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Aracy 335 X FOSSAS NEGRAS 

Acutireça 134 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Ajamuri 610 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Água Fria de baixo 93 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Água Fria de Cima 315 X FOSSAS NEGRAS 

Aracuri 343 X FOSSAS NEGRAS 

Aparecida 125 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Bom Jesus 212 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Babaçu 132 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Bom Jardim 392 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Boa Esperança 170 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Bom Futuro 200 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Boa Fé 185 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Bacabal 193 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Boa Vista 98 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Cururu 194 X FOSSAS NEGRAS 

Castanhalzinho 282 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Cabeceira do Ouro 110 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Curuai 3462 X FOSSAS NEGRAS 

Centro da Serra 88 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Caraubal 72 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Cativo 191 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Cruzador 219 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Cabeceira do Uruari 372 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 
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Vila do Uruari 282 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Centro dos Nogueira 97 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Diamantino 156 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Igarapé Açu 534 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Itacumini 610 X FOSSAS NEGRAS 

Itaubal 73 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Igarapé Seco 25 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Inanú 701 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Jacarezinho 198 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Jacaré 233 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Marquinho 178 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Marco Grande 116 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Maranhão 170 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Maranhãozinho 55 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Mata Limpa 101 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Murui 176 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Nova Estrela 54 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Pindorama 381 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Piraquara 484 X FOSSAS NEGRAS 

Pedreira 71 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Paissandu 412 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Patauazal 172 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Pataua 15 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Peré Salvação 184 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Peré Boa Vista 134 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Peré Paraíso 82 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Patacho 58 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 
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Rabo da Serra 145 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Recreio 63 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Santana 61 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Soledade 397 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São Jorge 346 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São Francisco 113 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Santa Helena 33 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Santa Luzia 62 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São José 157 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Traira II 392 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Terra Preta dos Vianas 285 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Tabatinga 67 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Torrão 114 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São Pedro do Uruari             282 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Vila Nova do Uruari 282 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Vila Socorro 784 X FOSSAS NEGRAS 

REGIÃO SANTARÉM JABUTI 

Água Branca  61 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Acampamento 40 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Açaizal do Prata 94 X FOSSAS NEGRAS 

Baixa do Cipó 71 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Baixa da Onça 130 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Bela Vista 178 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Chaves 121 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Igarapé do Onça 199 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Igarapé do Feitosa 163 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Igarapé Seco 51 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 
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Jabuti 68 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Jacaré 76 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Morada Nova 153 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Mojú do Berlanimo 449 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Mojú dos Pereira 311 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Monte Sinai 99 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Novo Progresso 210 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Praia Grande 123 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Pataua 200 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Palhal do Una 128 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Palhal do Chaves 53 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Prata 96 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Paca 26 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São Benedito II 67 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São Benedito I 158 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São Raimundo do Mojú 331 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Santo Antonio 11 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São Raim: Fé em Deus 151 X FOSSAS NEGRAS 

São Frª do Mojú 166 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Serafim 15 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São R : do Taracuá 108 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Una I 35 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Una II 209 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Ubinzal 153 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Vila Goiano 303 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Igarapé Grande 19 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

REGIÃO CURUA UNA 
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Amparador 99 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Açaizal 233 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Água Azul 54 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Bom Jardim 276 X FOSSAS NEGRAS 

Boa Esperança 1221 X FOSSAS NEGRAS 

Bom Futuro 61 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Cristo Rei  278 X FOSSAS NEGRAS 

Curupira 107 X FOSSAS NEGRAS 

Diamantino 679 X FOSSAS NEGRAS 

Estrada Nova 608 X FOSSAS NEGRAS 

Fé em Deus 81 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Guaraná 325 X FOSSAS NEGRAS 

Henrique Mendes 118 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Igarapé Vermelho 22 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Ipaupixuna 191 X FOSSAS NEGRAS 

Igarapé Açu 376 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Porto Novo 172 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Lirio dos Vales 121 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Lagoa 136 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Mararu 1360 X FOSSAS NEGRAS 

Miritituba 313 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Murumuru 355 X FOSSAS NEGRAS 

Nova União 135 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Novo Horizonte 56 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São Pedro 83 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Igarapé dos Goianos 33 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Novo Imperio 65 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 
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Poço das Antas 104 X FOSSAS NEGRAS 

Paxiuba I 93 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Paxiuba II 154 X FOSSAS NEGRAS 

Porto Alegre 171 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Vala Me Deus 152 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Urumanduba 486 X FOSSAS NEGRAS 

Pedreira 10 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Tiningú 343 X FOSSAS NEGRAS 

Murumurutuba 231 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Riacho Verde 112 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Ramal do Sacrifício 41 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Ramal da Moça 138 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Ramal do Gato 86 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Ramal da Boa Sorte 154 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Secretaria 299 X FOSSAS NEGRAS 

São Rdº  da Palestina  416 X FOSSAS NEGRAS 

Santa Cruz 499 X FOSSAS NEGRAS 

S. Francisco do Puraqué 197 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São Jorge 299 X FOSSAS NEGRAS 

Santa Maria 146 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São Pedro  71 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Santa Rosa 350 X FOSSAS NEGRAS 

São  124 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São Francico da Cavada 166 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Tracoa 116 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Santos da Boa Fé 241 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Jacamim 917 X FOSSAS NEGRAS 
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Perema 700 X FOSSAS NEGRAS 

Tipizal 613 X FOSSAS NEGRAS 

Vila Santos 78 X FOSSAS NEGRAS 

Vila Jacaré 65 X FOSSAS NEGRAS 

Volta Grande                           208 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

REGIÃO SANTARÉM CUIABÁ 

Amparo 298 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Cipoal 297 X FOSSAS NEGRAS 

Igarapé do Pimenta 279 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Lavras 226 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Poço Branco 108 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São José 1306 X FOSSAS NEGRAS 

Tabocal 2996 X FOSSAS NEGRAS 

São Paulo 229 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Santa Julia 108 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Mojui dos Pereiras 311 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Cedro 298 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

REGIÃO EIXO FORTE 

Alter do Chão 1686 X FOSSAS NEGRAS 

Cucurunã 539 X FOSSAS NEGRAS 

Caranazal 75 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Irurama 361 X FOSSAS NEGRAS 

Jatoba 97 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Jua 40 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Pajuçara 207 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Ponte Alta 283 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Ponta de Pedra 228 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 
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Ramal dos Coelhos 175 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Santa Maria 201 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São Frª. Carapanari 168 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São Sebastião 109 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São Braz 668 X FOSSAS NEGRAS 

Santa Luzia 72 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São Pedro 199 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São Raimundo 98 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Santa Rosa 173 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Vila Nova 355 X FOSSAS NEGRAS 

ASSENTAMENTO GLEBA DO ITUQUI 

Nova Aliança NI NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Nova Esperança 132 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Paraiso 179 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Patos 329 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Poço Branco 223 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Palmas 169 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Serra do Moisés 132 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Serra Grande 200 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São Pedro 99 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Santarém Miri 424 X FOSSAS NEGRAS 

Poço Branco (Asto) 149 X FOSSAS NEGRAS 

Nova Aliança (Asto)  192 X FOSSAS NEGRAS 

Pau Darco 232 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Nova Vitória   (Asto) 217 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Santo André   ( Asto) 60 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Limão Grande ( Asto) 107 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 
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Nova esperança (Asto 132 X FOSSAS NEGRAS 

Serra Grande  ( Asto) 203 X FOSSAS NEGRAS 

RIO CURUÁ UNA (LAGO DA BARRAGEM) 

Xavier 233 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Castanheira 165 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

STªMARIA do Aru 133 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

São José do Aru 100 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Bananeira 99 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Nova Canaã  102 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Igarapé do Lica 56 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

ASSENTAMENTO TAPERA VELHA 

Igarapé-Açu 422 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Limão Grande 107 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Lirio dos Vales 154 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Nova Aliança 155 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Poço Branco 223 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Samauma 145 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

ASSENTAMENTO CORTA CORDA 

Agua Azul 54 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Bela Vista 62 X FOSSAS NEGRAS 

Bom Futuro 6117 X FOSSAS NEGRAS 

Cícero Mendes 282 X FOSSAS NEGRAS 

Lagoa Azul 122 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

 Moreá 73 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

Novo Horizonte 90 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

S.Francisco da A. Azul 94 X FOSSAS NEGRAS 

São Pedro 46 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 
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Corta Corda 149 NÃO EXISTE FOSSAS NEGRAS 

 

6. DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

6.1. DIAGNÓSTICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COSANPA 

No diagnóstico é apresentada a análise e verificação da capacidade das unidades 

componentes do sistema de abastecimento de água existente (produção, tratamento, 

reservação e distribuição), identificando suas deficiências atuais, bem como suas 

prováveis causas e necessidades de melhorias. 

No diagnóstico do sistema de abastecimento de água foi constatada a necessidade de 

melhorar a qualidade e a quantidade da água distribuída para a população de 

Santarém, sendo observado que os problemas operacionais refletem no faturamento 

da COSANPA nesse município.  

As unidades operacionais do sistema de abastecimento de água de Santarém não 

possuem equipamentos para medições sistemáticas e permanentes das variáveis 

hidráulicas, elétricas e mecânicas, imprescindíveis para uma operação controlada. 

Isso implica em dificuldades ou até impossibilidade de obtenção de indicadores de 

desempenho, gerando falta de confiabilidade nas operações, processos, produtos e 

serviços relacionados ao fornecimento da água. Não há dados e informações 

devidamente sistematizados para produção de indicadores operacionais, de qualidade 

e comerciais.  

Como não existem equipamentos para medição da vazão, pressão e do nível da água 

nos poços em operação, o volume de reservação é insuficiente e as redes de 

distribuição não estão setorizadas. Na COSANPA não são compatibilizadas as 

informações operacionais e comerciais, o que, naturalmente, repercute no aumento 

das despesas de exploração e do volume perdido de água distribuída.  

A falta de tratamento adequado prejudica a qualidade da água explotada do aqüífero 

subterrâneo, já que é realizada cloração apenas na unidade Irurá, da água retirada de 

16 poços rasos do aqüífero freático, e nos 114 poços rasos e profundos do aqüífero 

Alter do Chão não é realizado nenhum tratamento. Essa situação tem aumentado o 

risco de poluição/contaminação da água distribuída para a população, o que é 

agravado pelo reduzido controle laboratorial no município de Santarém. 
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Apenas a unidade operacional Irurá possui reservatório elevado. Nas demais unidades 

a água subterrânea é bombeada diretamente para a rede de distribuição, o que, em 

alguns momentos ocasiona problemas operacionais, como redução da pressão e da 

vazão ou intermitência no abastecimento. Além disso, a falta de setorização da rede 

de distribuição dificulta o controle operacional e a determinação do volume perdido de 

água. 

Portanto, dentre os principais problemas observados no abastecimento de água do 

município de Santarém estão:  

 A utilização de poços rasos, cuja qualidade da água precisa ser investigada 

constantemente, por se tratar de aqüíferos freáticos;  

 Não há tratamento completo de água distribuída, tendo em alguns sistemas 

apenas cloração com pastilhas;  

 Reservação insuficiente;  

 Falta de setorização, de macromedição e de micromedição nas unidades; 

 Grande dificuldade no controle operacional; e, 

Intermitência sistemática do fornecimento de água, os quais podem trazer prejuízos a 

população e, também, perdas no faturamento da COSANPA. 

Na Zona Rural o abastecimento é feito por micro sistemas de captação e reservação, 

administrados pela Prefeitura Municipal que não tem a Estrutura de Gestão 

necessária, para atender as necessidades atuais. Estes fatores contribuem, 

significativamente, nos resultados gráficos da Saúde. 

 

6.2. DIAGNÓSTICO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES 

RURAIS 

O diagnóstico da zona rural contempla a falta de controle operacional dos sistemas de 

abastecimento de água, além de controle de qualidade da água. 

As comunidades rurais sofrem bastante com o abastecimento de água, principalmente 

pelo fato de serem dispersas e distantes da sede do município fazendo com que cada 

uma delas se abasteça conforme a disponibilidade hídrica do local.  

Comparando-se os sistemas de abastecimento de água das comunidades de 

Santarém, constata-se certa semelhança com os tipos de sistemas independentes da 

área urbana. Ou seja, os sistemas isolados são compostos de poços amazonas 
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(sistema individual) ou micro sistemas de poços freáticos seguido de reservação 

elevada e distribuem para a população sem algum tipo de tratamento confiável para 

consumo humano.  

A verdade é que estes sistemas sofrem bastante por não terem controle de qualidade 

e oferta de água suficiente, além de apresentarem necessidades de extensões de 

redes de abastecimento e substituições de equipamentos hidráulicos antigos. Todos 

os serviços operacionais são executados pelos próprios moradores. 

Atualmente não há nenhuma previsão de investimentos nos sistemas de água e 

esgoto, por parte da Prefeitura Municipal de Santarém. 

Conforme citado anteriormente, os problemas de abastecimento da área rural se 

refletem tanto na quantidade como na qualidade da água. 

Os principais problemas encontrados nas comunidades que possuem micro sistemas 

com abastecimento através de redes de distribuição são: 

 Falta de um manancial seguro, que sirva de abastecimento; 

 Falta de cadastro técnico dos reservatórios e rede de distribuição, de forma 

que não temos como avaliar a capacidade dos mesmos e a situação da rede 

de distribuição; 

 Falta de tratamento;  

 Problemas estruturais, como fissuras, destacamento de reboco e vazamentos 

nos reservatórios; 

 Falta de medição do consumo das residências; 

 Estruturas hidráulicas danificadas, necessitando de substituições; 

 Estruturas elétricas expostas, podendo ocasionar acidentes. 

A solução dos problemas de qualidade e quantidade de água ofertada as 

comunidades rurais pode ser resolvida de duas maneiras:  

 Para as comunidades que possuem um manancial próximo deve-se implantar 

um sistema de abastecimento de água com reservatório, unidade compacta de 

tratamento e rede de distribuição; 

 Para as comunidades que não possuem manancial próximo devem-se estudar 

alternativas de abastecimento dessas comunidades de forma a garantir a 

regularidade do abastecimento das mesmas.  
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A gestão desses sistemas instalados pode ser realizada pela própria comunidade, 

através das associações comunitárias. 

 

7. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O município de Santarém não possui sistema público de coleta e tratamento dos 

esgotos sanitários na área urbana, sendo adotada como formas de afastamento dos 

esgotos da população, a solução individual através de: fossas sépticas e sumidouros, 

fossas negras e lançamentos a céu aberto. 

Os serviços de limpeza urbana são operados pela própria municipalidade, bem como o 

manejo das águas pluviais. 

As comunidades rurais do município de Santarém não possuem sistema de 

esgotamento sanitário, sendo a solução individual através de fossas negras, a forma 

adotada para o afastamento dos dejetos da população, porém, em algumas delas o 

esgoto corre a céu aberto descendo para o leito dos rios e infiltrando no solo. 

 

8. DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Como não existe um sistema de esgotamento sanitário na zona urbana do município 

de Santarém, não há possibilidade de ser feito um diagnóstico da situação atual do 

sistema. Mas, é importante salientar, que o tipo de destinação final adotada para o 

esgoto, causa grandes problemas ambientais de contaminação do solo e do aqüífero. 

Considerando que não existe sistema coletivo de esgotamento sanitário e as soluções 

são individuais e precárias, há grande risco de poluição e/ou contaminação das fontes 

de abastecimento de água, e, conseqüentemente, de propagação de doenças. 

O saneamento básico é de suma importância, seja pelo valor sanitário, ambiental, bem 

como paisagístico. Investimentos no setor sanitário trazem vários benefícios aos 

municípios, como geração de novos empregos, melhoria estética das ruas, diminuição 

de internações hospitalares relacionadas a doenças veiculadas por água contaminada, 

com conseqüente melhoria na qualidade de vida da população. 

A coleta, o tratamento e a disposição ambientalmente adequada do esgoto sanitário 

são fundamentais para a melhoria do quadro de saúde da população do município. 

Vale destacar que os investimentos em saneamento têm um efeito direto na redução 

dos gastos públicos com serviços de saúde, segundo a Fundação Nacional de Saúde 
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(FUNASA). A falta de saneamento é causa de muitas doenças e mortes evitáveis. No 

entanto, torna-se evidente a necessidade implementação do projeto de esgotamento 

sanitário existente, principalmente na zona urbana do município, onde se concentra a 

maior parte da população, pois ele será essencial para melhoria nas condições 

sanitárias da cidade, conservação dos recursos naturais e da saúde pública. 

 

9. EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO NO HORIZONTE DE PROJETO 

A projeção de cenários demográficos futuros é de fundamental importância na 

elaboração de um plano municipal de saneamento básico, uma vez que permitirá 

orientar programas e ações que necessitem quantificar a população objeto de estudo. 

Esses cenários representam simulações das tendências de evolução populacional 

num horizonte de projeto, baseadas na análise de séries históricas, no diagnóstico das 

realidades, e no comportamento de tendências futuras do crescimento populacional. 

 

9.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Tomando-se como base as informações do censo do IBGE de 2010, o estado do Pará 

conta com 143 municípios, sendo que 70,7% dos mesmos têm população superior a 

20.000 habitantes. A classificação geral destes municípios, conforme sua faixa 

populacional pode ser expressa pela Tabela 39. 

 

Tabela 39 - Classificação por Faixa Populacional. 

Faixa 
Populacional 

Nº 
Municípios 

% 

> 100 mil 10 7,0 

100 mil a 50 mil 30 21,0 

50 mil a 20 mil 61 42,7 

20 mil a 10 mil 30 21,0 

10 mil a 5 mil 11 7,7 

< 5 mil 1 0,7 

Total 143 100,0 

Fonte: Censo IBGE, 2010. 

 

Em termos de número de habitantes, o município de Santarém ocupa o 3º lugar tanto 

no estado quanto em sua faixa populacional, conforme indicado na Tabela 40.   
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Tabela 40 - Classificação por Número de Habitantes. 

Município 
População      

(hab) 
Classificação 

Geral 
Classificação 

na Faixa 

Santarém 294.580 3º 3º 

Fonte: Censo IBGE, 2010. 

 

A tabela 41 apresenta a distribuição da população total, urbana, urbana na sede 

municipal e rural, bem como a taxa de urbanização e a densidade demográfica. 

Em análise aos dados da tabela podem-se observar valores elevados para a taxa de 

urbanização (73,3%), e para a densidade demográfica (12,87 hab/Km²), que são 

característicos de municípios com predominância urbana, como é o caso do município 

de Santarém, sendo hoje o mais importante centro sócio-cultural, econômico e turístico 

do oeste do Pará. 

Quanto à área urbana, percebe-se que a população ocupa predominantemente a sede 

do município. 

 

Tabela 41 - Informações do Censo 2010, para o município de Santarém. 

População  Taxa de 
Urbanização 

(%) 

Densidade 
Demográfica 

(hab/Km²) 
Total 
(hab) 

Urbana 
(hab) 

Urbana/sede 
(hab) 

% 
Rural 
(hab) 

294.580 215.790 205.711 95,3 78.790 73,3 12,87 

Fonte: Censo IBGE, 2010. 

 

9.2. METODOLOGIA 

Neste item será apresentada a metodologia a ser usada para se determinar a 

evolução da população ao longo do período de estudo do plano, que foi definido como 

sendo de 21 anos, com início em 2012 e estendendo-se até o ano de 2032. 

Neste sentido, a metodologia será apresentada conforme a seguinte seqüência de 

análise: 

- Fonte de Informações; 

- Estudos Existentes; 

- Métodos para Previsões Populacionais; 
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- Critérios para Determinação das Populações Total, Urbana e Rural do Município. 

 

- Fonte de Informações 

Como fontes de informações para a estimativa de evolução populacional do município 

de Santarém serão utilizados os dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas – IBGE: censos demográficos de 1970,1980, 1991, 2000 e 2010. 

 

- Estudos Existentes: 

Foram levantadas informações de estudos existentes, onde constem previsões 

populacionais, com o objetivo de se buscar, quando possível, manter uma coerência 

entre estas previsões e as levantadas no presente estudo, de modo que não co-

existam informações muitas vezes, totalmente discrepantes e que levam a resultados 

muito diferentes nas etapas posteriores dos estudos, tais como, previsões de 

demandas, necessidades de investimento, etc. Os seguintes estudos foram usados 

como fonte de informações: 

 “Estudo de Crescimento Populacional por Setor de Abastecimento de 

Água (2010-2030) – Volume 4, de Junho de 2011, integrante do Plano 

Diretor de Abastecimento de Água de Santarém”: Elaborado pelo Grupo 

de Pesquisa Hidráulica e Saneamento – GPSH, vinculado à Universidade 

Federal do Pará. 

As previsões populacionais constantes no referido estudo foram consideradas muito 

elevadas, conforme apresentado no item 9.7, o que motivou a elaboração de outro 

estudo de evolução populacional, conforme apresentado nos itens seguintes. 

 

- Métodos para Previsões Populacionais 

Para projeção da população futura, tomando-se como base informações atuais, 

existem diversos métodos, destacando-se os seguintes: 

 Método dos Componentes Demográficos; 

 Métodos Matemáticos; 

 Método da Extrapolação Gráfica. 
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O Método dos Componentes Demográficos considera a tendência passada 

verificado pelas variáveis demográficas: fecundidade, mortalidade e migração, onde 

são formuladas hipóteses de comportamento futuro (Tsutiya & Alem Sobrinho, 2000). 

O método é expresso pela seguinte equação: 

 

                 

 

Onde: 

-   e    são respectivamente, as populações numa data determinada e a população no 

do período dos estudos;  

- (N - M) representa o crescimento vegetativo no período, sendo N e M os nascimentos 

e mortes no período, respectivamente; 

- (I - E) representa o crescimento social do período, sendo I as imigrações e E as 

emigrações no mesmo período.  

 

Os Métodos Matemáticos utilizam equações matemáticas para previsão do 

crescimento populacional num determinado período, tomando como base informações 

conhecidas sobre as populações de períodos anteriores. Os principais métodos 

matemáticos são: aritmético, geométrico, exponencial e logarítmico. São também 

importantes os métodos da taxa de crescimento decrescente e da curva logística. 

Estes métodos serão mais bem detalhados nos itens posteriores deste relatório. 

 

O Método da Extrapolação Gráfica, também denominado de método de 

prolongamento manual consiste no traçado de uma curva arbitrária que se ajusta aos 

dados já observados, sem se procurar estabelecer a equação da mesma. Para as 

previsões futuras prolonga-se então a curva em observância à sua tendência natural 

de crescimento de modo a harmonizar novo trecho com o primeiro. 

 

No presente estudo serão utilizados os métodos matemáticos: aritmético, geométrico, 

exponencial e logarítmico para os quais serão aplicadas as curvas de regressão 

disponíveis no Microsoft Excel, de onde então serão obtidas as equações Y= f(x) que 

representem o crescimento populacional em função do tempo, bem como o coeficiente 
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de determinação R², que representa o grau de confiabilidade da equação; quanto mais 

próximo da unidade estiver, melhor é o ajuste. O coeficiente de determinação é uma 

medida da proporção da variação total dos dados em torno da média, assim, por 

exemplo, um coeficiente igual a 0, 9920 significa que o grau de confiabilidade da 

regressão é de 99,20%.  

Os métodos de taxa decrescente de crescimento e da curva logística também serão 

utilizados, na medida do possível, desde que atendam os requisitos necessários para 

sua aplicação. 

 

- Critérios para Determinação das Populações Total, Urbana e Rural do 

Município 

A metodologia matemática descrita no item anterior será usada para a previsão das 

populações urbanas futuras do município. A escolha da projeção da população urbana 

se deve ao fato de permitir um melhor ajuste de curvas de tendência, ao passo que a 

população total dos municípios muitas vezes apresenta oscilações com períodos de 

crescimento negativo.  

A previsão da população total será feita com base na evolução das taxas de 

urbanização do município, sendo, entretanto, possível fazerem-se os ajustes que se 

mostrarem coerentes com a vocação do município para as atividades rurais ou 

urbanas, e com eventuais expectativas futuras. 

A população rural será determinada pela diferença entre a população total e urbana.  

 

9.3. BANCO DE INFORMAÇÕES POPULACIONAIS 

A fim de se ter uma visão de como vem evoluindo a população do município, 

apresentamos os dados produzidos pelo IBGE, referentes aos censos de 1970, 1980, 

1991, 2000 e 2010. 

Apresenta-se também a distribuição da população do município nos segmentos 

urbano e rural bem como a taxa de urbanização, conforme Tabela 42. 
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Tabela 42 - Informações Populacionais Conforme o IBGE. 

População Censos 

 (hab) 1970 1980 1991 2000 2010 

Total 135.215 191.945 265.062 262.538 294.580 

Urbana 61.324 111.493 180.018 186.297 215.790 

Rural 73.891 80.452 85.044 76.241 78.790 

Tx Urb.(%) 45,4 58,1 67,9 71,0 73,3 

 

Na Tabela 43 apresentam-se as taxas de crescimento anual ao longo do período 

referido na Tabela 42. 

 

Tabela 43 - Taxa Anual de Crescimento Populacional. 

População 
(hab) 

Taxa de Crescimento (%) 

70/80 80/91 91/00 00/10 

Total 3,57  2,98  -0,11  1,16  

Urbana 6,16  4,45  0,38  1,48  

Rural 0,85  0,51  -1,21  0,33  

 

Na Tabela 44 são apresentados os dados do período de 1980, 1991, 2000 e 2010, que 

serão usados como base para a projeção das populações futuras urbana, rural e total 

do município. 

 

Tabela 44 - Dados para Projeção Populacional. 

Ano 
População Taxa Anual (%) 

(hab.) Urbanização Crescimento 

1980 111.493 58,1  

1991 180.018 67,9 4,45 

2000 186.297 71,0 0,38 

2010 215.790 73,3 1,48 
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9.4. DETALHAMENTO DAS EQUAÇÕES MATEMÁTICAS A SEREM 

USADAS PARA PREVISÃO POPULACIONAL 

Conforme relatado no item 9.2 os métodos matemáticos a serem utilizados são: 

aritmético, geométrico, exponencial e logarítmico, além dos métodos da taxa de 

crescimento decrescente e da curva logística. 

A aplicação das equações dos métodos aritmético, geométrico, exponencial e 

logarítmico exige dois pontos de entrada. 

De uma forma geral os métodos geométricos e exponenciais se adéquam bem para 

municípios com população baixa, da ordem de 20.000 habitantes. 

Já as curvas logísticas e da taxa decrescente de crescimento representam bem o 

comportamento de grandes centros urbanos, onde as populações se encontram mais 

próximas do limite de saturação.  

 

9.4.1. Método Aritmético  

O crescimento populacional ocorre segundo uma taxa constante.  

No gráfico do Excel é possível obter-se a curva de regressão e o respectivo coeficiente 

de determinação R². As fórmulas utilizadas são as seguintes: 
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Onde: 

Pt = população estimada no ano t; 

P0 = população inicial no ano t0; 

P1 = população estimada no ano t1, t1 >t0; 

Ka = Constante de crescimento aritmético. 
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9.4.2. Método Geométrico 

O crescimento populacional é função da população existente a cada instante. Os 

resultados são muito similares ao método exponencial. No gráfico do Excel é possível 

obter-se a curva de regressão e o respectivo coeficiente de determinação R². 

São utilizadas as seguintes fórmulas: 
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Onde: 

Pt = população estimada no ano t;  

P0 = população inicial no ano t0; 

P1 = população estimada no ano t1, t1 >t0; 

Kg = Constante de crescimento geométrico. 

 

Para este método existe outra forma de calcular a população de projeto de acordo com 

a razão de crescimento geométrico (q) no período conhecido.   

 

   
   

  

     

 

 

       
     

 

9.4.3. Método Exponencial 

O crescimento populacional é proporcional a população existente em um determinado 

momento. Os resultados são muito similares ao método geométrico. No gráfico do 

Excel é possível obter-se a curva de regressão e o respectivo coeficiente de 

determinação R². 

O crescimento pode ser representado pelas seguintes fórmulas: 
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rt

0t .ePP   , ou 

 

t

0t r).(1PP 
 

 

Onde:  

Pt = população estimada no ano t;  

P0 = população inicial no ano t0; 

P1 = população estimada no ano t1, t1 >t0; 

r = constante de crescimento exponencial. 

 

9.4.4. Método Logarítmico 

Neste método, o crescimento populacional  se dá com uma curva que segue uma 

função logarítmica. No gráfico do Excel é possível obter-se a curva de regressão e o 

respectivo coeficiente de determinação R².  

As fórmulas utilizadas são as seguintes: 

 

ln(t) . cPPt 0   

Ou 

 t. e

c
PPt 0 

 

 

Onde: 

Pt = população estimada no ano t;  

P0 = população inicial no ano t0; 

P1 = população estimada no ano t1, t1 >t0; 

c = Constante de crescimento logarítmico. 

 

9.4.5. Método da Taxa Decrescente de Crescimento 

Premissa de que, à medida que a cidade cresce, a taxa de crescimento torna-se 

menor. A população tende assintoticamente a um valor de saturação.  
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Onde: 

Pt = população estimada no ano t;  

Ps = população de saturação;  

P0 = população inicial no ano t0; 

P1 = população estimada no ano t1, t1 >t0; 

P2 = população estimada no ano t2, t2>t1; 

O parâmetro c é uma constante da equação. 

 

A aplicação das equações deste método exige que a seguintes desigualdades se 

mantenham: P0<P1<P2 e P0. P2<P1
2; também é necessário que os períodos utilizados 

para projeção sejam iguais, por exemplo, 1991, 2000 e 2010. 

 

9.4.6. Método do Crescimento Logístico 

O crescimento populacional segue uma relação matemática, que estabelece uma 

curva em forma de S. A população tende assintoticamente a um valor de saturação 

(Ps). A curva tem um ponto de inflexão que ocorre num tempo “ti” e com uma 

população “Pi”; antes do ponto de inflexão, o crescimento populacional apresenta uma 

taxa crescente e, após este, uma taxa decrescente. 

As condições necessárias para este método são as mesmas que as do método da 

taxa de crescimento decrescente, ou seja: P0<P1<P2 e P0. P2<P1
2, e períodos iguais. 

Estes valores podem ser calculados pelas equações apresentadas a seguir: 
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O ponto de inflexão na curva ocorre nas seguintes condições: 

 

1

0
K

ln(c)
tinflexão Tempo 

 

 

2

Ps
inflexão  População   

 

Onde: 

Pt = população estimada no ano t;  

Ps = população de saturação;  

P0 = população inicial no ano t0; 

P1 = população estimada no ano t1, t1 >t0; 

P2 = população estimada no ano t2, t2>t1; 

Os parâmetros c e K1 são constantes das equações. 

 

9.5. PREVISÃO DA POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO 

Para previsão da população urbana residente do município foram feitas projeções 

usando os métodos aritmético, geométrico, exponencial e logarítmico, usando-se a 

base de dados da Tabela 44. Para cada um dos métodos, obteve-se a equação de 

regressão respectiva e o correspondente coeficiente de determinação R², utilizando-se 

de recurso do gráfico do Microsoft Excel.  
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Também foram aplicadas as equações dos métodos de taxa de crescimento 

decrescente e logístico para os anos de 1991, 2000 e 2010. Os resultados destas 

projeções estão demonstrados na Tabela 45 e Figura 54, apresentadas a seguir. 

 

Tabela 45 - Comparação Entre os Métodos Matemáticos de Projeção. 

Ano Aritmética Geométrica Exponencial Logarítmica 
Taxa  

Logística 
Decrescente 

2010 215.790 215.790 215.790 215.790 216.907 204.727 

2015 232.117 240.462 240.678 231.983 221.489 212.210 

2020 248.443 267.726 268.275 248.137 224.756 217.850 

2.025 264.770 297.847 298.876 264.250 227.087 222.030 

2030 281.097 331.117 332.808 280.324 228.749 225.089 

 

 

Figura 54 - Gráfico Comparativo Entre as Projeções Populacionais. 

 

Analisando os dados obtidos das projeções, podemos tirar as seguintes conclusões:  

- As projeções que utilizam os métodos matemáticos: geométrico e exponencial 

apresentaram valores bastante próximos; 
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- As projeções aritméticas e logarítmicas também apresentaram resultados próximos 

entre si, porém inferiores aos das projeções anteriores;  

- As projeções que utilizam os métodos da taxa de crescimento decrescente e logística 

não apresentaram resultados coerentes. 

 

Para o presente plano será adotada a projeção obtida pelo método logarítmico, que 

apresenta melhor coeficiente de determinação (R² = 0,8971), o que significa que a 

regressão apresenta 89,71% de confiabilidade matemática.  

Na Figura 55 e Tabela 46, apresentamos os dados específicos da projeção 

logarítmica. 

 

 

Figura 55 - Gráfico da Regressão Logarítmica. 
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Tabela 46 - Evolução da População Urbana Residente, Conforme Projeção 

Logarítmica. 

Ano 
População Urbana 

(hab.) 
Taxa de Crescimento 

Anual (%) 

2010 215.790 
 

2011 219.032 1,50 

2012 222.272 1,48 

2013 225.511 1,46 

2014 228.748 1,44 

2015 231.983 1,41 

2016 235.217 1,39 

2017 238.450 1,37 

2018 241.680 1,35 

2019 244.909 1,34 

2020 248.137 1,32 

2021 251.363 1,30 

2022 254.587 1,28 

2023 257.810 1,27 

2024 261.031 1,25 

2025 264.250 1,23 

2026 267.468 1,22 

2027 270.684 1,20 

2028 273.899 1,19 

2029 277.112 1,17 

2030 280.324 1,16 

2031 283.534 1,15 

2032 286.742 1,13 

 

9.6. PREVISÃO DA POPULAÇÃO TOTAL E RURAL  

Para previsão das populações total e rural será avaliada a tendência de urbanização 

do município com base no comportamento registrado nos censos de 1970, 1980, 

1991, 2000 e 2010, bem como na predominância da economia do município para 

atividades rurais ou urbanas.  

No caso do município de Santarém as taxas de urbanização do município registradas 

nos censos de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 são, respectivamente, 45,4%, 58,1%, 

67,9%, 71,0% e 73,3%. 

Conforme pode-se observar, a taxa de urbanização do município permaneceu 

relativamente estável nas últimas duas décadas. 
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Apesar de haver a tendência de crescimento da área urbana, impulsionada pelas 

atividades ligadas ao comércio, serviços e indústrias de beneficiamento, as atividades 

agropecuárias que têm fundamental importância na economia do município, 

igualmente promovem o crescimento populacional da área rural. 

 Deste modo é de se supor que a taxa de urbanização do município não deva crescer 

muito durante as próximas décadas. 

Para fins do presente plano de saneamento, vamos admitir que este comportamento 

se mantenha ao longo do horizonte do plano, projetando-se a taxa de urbanização 

variando dos 73,3% atuais até 78,0% no final do período do plano.  

Tomando-se como base esta hipótese e a evolução da população urbana, obtida no 

item 9.5, foram calculadas a evolução das populações total e rural do município até o 

ano de 2032, conforme apresentado na Tabela 47. 

 

Tabela 47 - Evolução das Populações Total, Urbana e Rural. 

Ano Tx. Urb. (%) 
População (hab.) Taxa de Crescimento (%a.a) 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

2010 73,3 294.580 215.790 78.790 
   

2011 73,5 298.128 219.032 79.096 1,20 1,50 0,39 

2012 73,7 301.652 222.272 79.380 1,18 1,48 0,36 

2013 73,9 305.154 225.511 79.643 1,16 1,46 0,33 

2014 74,1 308.633 228.748 79.885 1,14 1,44 0,30 

2015 74,3 312.090 231.983 80.107 1,12 1,41 0,28 

2016 74,5 315.525 235.217 80.307 1,10 1,39 0,25 

2017 74,8 318.938 238.450 80.488 1,08 1,37 0,22 

2018 75,0 322.329 241.680 80.648 1,06 1,35 0,20 

2019 75,2 325.698 244.909 80.789 1,05 1,34 0,17 

2020 75,4 329.046 248.137 80.909 1,03 1,32 0,15 

2021 75,6 332.373 251.363 81.010 1,01 1,30 0,12 

2022 75,8 335.678 254.587 81.092 0,99 1,28 0,10 

2023 76,1 338.963 257.810 81.154 0,98 1,27 0,08 

2024 76,3 342.228 261.031 81.197 0,96 1,25 0,05 

2025 76,5 345.471 264.250 81.221 0,95 1,23 0,03 

2026 76,7 348.695 267.468 81.227 0,93 1,22 0,01 

2027 76,9 351.898 270.684 81.214 0,92 1,20 -0,02 

2028 77,1 355.081 273.899 81.182 0,90 1,19 -0,04 
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2029 77,4 358.245 277.112 81.133 0,89 1,17 -0,06 

2030 77,6 361.389 280.324 81.065 0,88 1,16 -0,08 

2031 77,8 364.513 283.534 80.979 0,86 1,15 -0,11 

2032 78,0 367.618 286.742 80.876 0,85 1,13 -0,13 

 

9.7. ANÁLISE DOS ESTUDOS EXISTENTES 

Como estudo existente referente à projeção populacional do município de Santarém, 

foi analisado o relatório “Estudo de Crescimento Populacional por Setor de 

Abastecimento de Água (2010-2030) – Volume 4, de Junho de 2011, integrante do 

Plano Diretor de Abastecimento de Água de Santarém”: Elaborado pelo Grupo de 

Pesquisa Hidráulica e Saneamento – GPSH, vinculado à Universidade Federal do 

Pará. 

Do referido estudo, foram obtidos os dados das evoluções das populações total, 

urbana e rural, para o período de 2010 – 2030, que estão apresentados na Tabela 48. 

Conforme pode-se observar, as taxas de crescimento anual, no período 2010/2011, 

para as populações total, urbana e rural, são, respectivamente, 8,62%, 7,82% e 

11,05%, valores estes que são muito elevados, quando comparados com o histórico 

de crescimento do município. O mesmo acontece com as projeções dos demais 

períodos (2012/2030).  

Em função dos aspectos acima relatados não se considerou apropriado a utilização da 

referida projeção populacional no presente plano de saneamento. 
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Tabela 48 - Previsão Populacional Segundo Estudo Existente. 

Ano 
População (hab) Tx. Urb. Taxa de Crescimento Anual (%) 

Total Urbana Rural (%) Total Urbana Rural 

2010 294.580 210.899 78.171 71,59       

2011 319.984 227.389 86.809 71,06 8,62 7,82 11,05 

2012 336.511 238.950 91.508 71,01 5,16 5,08 5,41 

2013 351.065 249.326 95.426 71,02 4,32 4,34 4,28 

2014 365.546 259.775 99.208 71,06 4,12 4,19 3,96 

2015 379.921 270.266 102.850 71,14 3,93 4,04 3,67 

2016 395.580 282.179 106.364 71,33 4,12 4,41 3,42 

2017 409.857 292.839 109.757 71,45 3,61 3,78 3,19 

2018 424.058 303.545 113.035 71,58 3,46 3,66 2,99 

2019 438.192 314.299 116.205 71,73 3,33 3,54 2,80 

2020 452.273 325.106 119.275 71,88 3,21 3,44 2,64 

2021 463.143 332.803 122.252 71,86 2,40 2,37 2,50 

2022 469.631 336.212 125.140 71,59 1,40 1,02 2,36 

2023 475.762 339.351 127.946 71,33 1,31 0,93 2,24 

2024 501.868 357.551 135.361 71,24 5,49 5,36 5,80 

2025 527.974 375.751 142.777 71,17 5,20 5,09 5,48 

2026 563.733 403.604 150.192 71,59 6,77 7,41 5,19 

2027 590.316 422.281 157.608 71,53 4,72 4,63 4,94 

2028 616.899 440.958 165.023 71,48 4,50 4,42 4,70 

2029 656.077 469.177 175.303 71,51 6,35 6,40 6,23 

2030 695.256 497.396 185.583 71,54 5,97 6,01 5,86 
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10. METODOLOGIA 

Para definição da concepção a ser adotada para os sistemas de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário é necessário que se analise as condições atuais de 

cada um, e a partir daí fazer-se o prognóstico para as condições futuras. Para 

atendimento a estes requisitos adotou-se a metodologia descrita a seguir. 

Primeiramente, será feita a projeção das demandas futuras de água para 

abastecimento e das vazões de esgoto produzidas, com base nos índices e 

parâmetros atuais e nos critérios de projeção que serão previamente definidos neste 

estudo. 

A seguir será avaliada a disponibilidade hídrica existente na região que, 

conjuntamente com as informações anteriores darão subsídios para se definir a 

concepção mais adequada para o sistema de abastecimento de água, porém, sempre 

se levando em conta os projetos, estudos e planos existentes, 

No município de Santarém não existe sistema de esgotamento sanitário, mas da 

mesma forma serão analisados os estudos que porventura existam, e que poderão 

servir como subsídio para se buscar a concepção mais adequada a ser adotada. 

Também serão analisadas as condições atuais de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário das comunidades rurais e propostas medidas para melhorar os 

padrões de atendimento. 

Posteriormente será feita a apuração das necessidades futuras globais ao longo do 

período do plano para cada um dos sistemas, oriundas do crescimento populacional, 

dos padrões de atendimento adotados e das metas setoriais estabelecidas para atingir 

a universalização. 

Finalmente serão verificadas as possíveis interfaces das soluções propostas nos 

estudos de concepção com outros planos setoriais existentes. 

 

11. PROJEÇÃO DAS DEMANDAS FUTURAS DOS SERVIÇOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

11.1. ÍNDICES E PARÂMETROS ATUAIS ADOTADOS 

Como já foi observado nos capítulos anteriores, os dados obtidos são precários e de 

confiabilidade reduzida por diversas inconsistências constatadas. Assim, ter-se-á que 
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partir desses poucos dados e, para maior solidez do presente trabalho, se buscará 

obter consistência nos parâmetros adotados, bem como valores de referência 

usualmente adotados no setor. Também serão analisadas as informações e 

indicadores disponíveis no SNIS - Sistema Nacional de Informações de Saneamento. 

Vale ressaltar ainda, que os parâmetros e valores que foram adotados estão de 

acordo com os dados previstos nas obras do PAC I e II, elaborados para melhorias no 

sistema de abastecimento de água e implantação do sistema de esgotamento 

sanitário. 

 

11.1.1. Índices de Atendimento Atual 

Os índices de atendimento atuais do município de Santarém, conforme informações 

fornecidas pela COSANPA, referentes ao ano de 2011, são: 

 Índice de atendimento urbano de abastecimento de água: 57,3%; 

 Índice de atendimento urbano de coleta de esgoto: 0%; 

 Índice de tratamento urbano de esgoto: 0%. 

Os índices de atendimento se referem à população atendida em relação à população 

urbana do município, enquanto o índice de tratamento se refere aos volumes 

coletados e tratados. 

Os referidos índices foram calculados com base nas seguintes informações: 

o População urbana atual atendida com abastecimento de água, conforme 

“Relatório de Informações Gerenciais- 2011”: 125.501 habitantes; 

o População urbana atual atendida com sistema de esgotamento sanitário 

conforme “Relatório de Informações Gerenciais- 2011”: 0 habitantes; 

o População urbana do município, conforme projeção: 219.032 habitantes. 

 

11.1.2. Consumo Per Capita 

O consumo per capita efetivo obtido com os dados levantados no diagnóstico é de 

100,2 l/hab.dia. O valores apurado com os dados do SNIS 2009 é 98,4 l/hab.dia.  

Estes valores podem ser considerados muito baixos para os padrões de consumo 

usuais de municípios do porte de Santarém, mas provavelmente refletem as 

deficiências no abastecimento de água do município, assim como possíveis 

incorreções na apuração dos volumes. 
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Para fins do presente estudo vamos adotar como referência do consumo per capita 

atual, o valor obtido com os dados de 2011, fornecidos pela COSANPA,100,2 

l/hab.dia. 

 

11.1.3. Coeficientes de Dia e Hora de Maior Consumo 

Os consumos de água, como se sabe, variam ao longo do tempo em função de 

demandas concentradas e de variações climáticas. Os coeficientes de dia e hora de 

maior consumo refletem, respectivamente, os consumos máximo diário e máximo 

horário ocorrido em um período de um ano, período este ao qual se associa o 

denominado consumo médio. Para a apuração destes coeficientes é necessário que 

existam dados de vazões produzidas ao longo de pelo menos um ano, com registros 

de suas variações diárias e horárias.  

Na falta de elementos para apuração destes coeficientes, usualmente adotam-se os 

coeficientes bibliográficos e recomendados pelas normas técnicas da ABNT, quais 

sejam: 

 Coeficiente de Dia de Maior Consumo: K1 = 1,20; 

 Coeficiente de Hora de Maior Consumo: K2 = 1,50. 

Serão estes, portanto, os coeficientes a serem adotados neste trabalho. 

Conhecido o consumo médio anual, obtém-se o consumo máximo diário pela 

multiplicação do consumo médio por K1, e o consumo máximo horário pela 

multiplicação do consumo máximo diário por K2. 

 

11.1.4. Coeficiente de Retorno Esgoto/Água 

Quando se trata de Estudos de Concepção, as Normas Técnicas da ABNT 

recomendam adotar-se 80% para o coeficiente de retorno. 

No caso de um Plano de Saneamento é usual usar-se o mesmo critério. 

 

11.1.5. Índice de Perdas na Distribuição 

Os valores do índice de perdas na distribuição indicados no SNIS 2009 e 2008, são 

respectivamente 44,9% e 96,16%, já o valor apurado com base nos dados da 

COSANPA (2011) é de 46,1%. Estes valores podem não ser totalmente confiáveis. 
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Na fase de diagnóstico pode-se constatar que existem muitas incertezas na 

apropriação dos volumes medidos, motivados por diversos fatores, entre os quais 

podemos destacar: 

 A totalidade do volume consumido é estimada, visto que não existe 

micromedição no município; 

 A macromedição é incipiente. 

Estes aspectos por si só podem gerar incorreções na apropriação do índice de perdas 

e a adoção pura e simples destes valores pode não refletir a realidade atual das 

perdas no sistema de distribuição do município. 

Entretanto, para fins das apurações das demandas de água, será adotado como índice 

de perdas atual, o valor calculado na fase de diagnóstico, que é de 46,1%. 

 

11.1.6. Extensão de Redes 

Para apuração das necessidades de implantação de redes de água, será adotada 

como parâmetro, a extensão de rede de água por habitante atendido. 

Com base nos dados fornecidos pela COSANPA obteve-se um índice extensão de 

rede de água, por habitante atendido de 2,88 m/hab, valor este próximo aos indicados 

no SNIS 2009 (1,97 m/hab) e 2008 (2,01 m/hab).  

Para a rede coletora de esgoto não foi possível apurar este índice, pois não existe 

sistema de esgotamento sanitário no município.  

Normalmente estes parâmetros variam de 2,5 a 4,5 m/hab para a maioria dos 

municípios; para fins do presente estudo vamos adotar 4,0 m/hab como parâmetro de 

projeto para projeção das necessidades tanto de redes de água quanto de redes 

coletoras de esgoto. 

Na área rural, devido às características de disposição das residências, iremos 

considerar um índice per capita de 4,5 m/hab tanto para água quanto para esgoto. 

 

11.1.7. Taxa de Infiltração 

Esta taxa é determinante para uma melhor estimativa das vazões de esgotos 

veiculadas pelo sistema. Conceitualmente representa a vazão de água do subsolo 

infiltrada nas redes coletoras, coletores tronco, interceptores e emissários por suas 

juntas. Os valores usuais praticados atendem à recomendação da norma da ABNT e 
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dependem das características locais do lençol freático e do tipo de solo, bem como do 

material utilizado na rede coletora. 

Normalmente situam-se na faixa de 0,05 a 0,5 l/s/km de rede. Valores mais baixos são 

praticados em áreas com lençol freático profundo e tubulações de PVC. 

No caso do município de Santarém, considerando que na área urbana o lençol freático 

está raso, adotou-se uma taxa de infiltração de 0,15 l/s/km. 

 

11.1.8. Ligações Ativas 

Quanto às ligações ativas de água o índice de ligações per capita levantado de acordo 

com as informações da COSANPA, é de 4,19 hab/lig, visto que existem 29.924 

ligações ativas e a população abastecida é 125.501 habitantes. Este índice será usado 

também nas estimativas da rede de esgoto. 

 

11.1.9. Síntese dos Parâmetros Atuais Adotados 

Os parâmetros atuais adotados foram conforme a seguir: 

 Número de Ligações Ativas de Água: 29.924 ligações 

 Número de Ligações Ativas de Esgoto: 0 ligações 

 Índice de Atendimento Urbano de Água: 57,3% 

 Índice de Atendimento Urbano de Esgoto: 0% 

 Consumo Per Capita: 100,2 l/hab.dia 

 Coeficiente de Dia de Maior Consumo: K1 = 1,20 

 Coeficiente de Hora de Maior Consumo: K2 = 1,50 

 Coeficiente de Retorno Esgoto/Água: Cr = 0,80 

 Índice de Perdas na Distribuição: 46,1% 

 Extensão de Rede de Distribuição de Água: 4.0 m/hab. 

 Extensão de Rede Coletora de Esgotos: 4,0 m/hab.  

 Taxa de Infiltração: 0,15 l/s/km 

 Habitante por Ligação: 4,19 hab/lig. 

 

11.2. DADOS OPERACIONAIS 

Para previsão das necessidades futuras serão ainda necessárias as seguintes 

informações referentes aos sistemas existentes: 



 

149 149 

149 149 

A) Capacidade de Produção de Água  

A produção de água no município de Santarém é feita a partir de 60 (sessenta) poços 

rasos e 17 (dezessete) poços profundos. 

As capacidades atuais destes sistemas de produção serão detalhadas em itens 

posteriores deste relatório. 

  

B) Regime de Operação do Sistema de Produção 

Para captação superficial o regime de operação é de 24 horas/dia. 

Para a captação subterrânea, é conveniente que o regime de operação seja de 

20 horas/dia, a fim de que haja tempo de recarga do lençol freático. 

 

C) Capacidade de Tratamento da ETE  

Segundo informações obtidas na fase de diagnóstico, o município ainda não possui 

sistema de esgotamento sanitário. 

 

11.3. CRITÉRIOS DE PROJEÇÃO ADOTADOS 

Para as projeções de demandas de água e de vazões de esgotos serão utilizados os 

parâmetros apurados e resumidos no item 11.1.9, que caracterizam a situação atual 

dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Para as previsões 

futuras serão adotadas hipóteses de evolução de alguns parâmetros, como os índices 

de atendimento de água e esgotamento sanitário, índice de perdas e consumo per 

capita, de acordo com os critérios e motivos que serão expostos a seguir. 

 

11.3.1. Padrões de Atendimento 

O município de Santarém possui atualmente um índice de atendimento urbano com 

abastecimento de água de 57,3%.  

O índice com esgotamento sanitário é de 0%. 

Isto significa que do ponto de vista de cobertura no atendimento destes serviços o 

município apresenta uma carência muito grande, que em parte é motivada pela 

ausência de uma Lei que institua uma Política de Metas e Prazos a serem cumpridos 

para a universalização dos mesmos. 

Neste sentido é objetivo do Plano Municipal de Saneamento estabelecer estas metas. 
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Deste modo, com o objetivo de atingir a universalização dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário no município, foram estabelecidas 

metas conjuntamente com a COSAMPA, de modo que os índices de atendimento 

cumpram o seguinte cronograma: 

 Abastecimento de Água: atingir 90% da população urbana até 2016 e 100% até 

2032; 

 Esgotamento Sanitário: atingir 20% até 2016, 40% até 2026 e 60% até 2032.  

Para efeito de projeção das demandas assumiu-se que as metas se referem à área 

urbana como um todo, ou seja, a área de abrangência da COSAMPA corresponde a 

100% da área urbana total. 

O índice de tratamento dos esgotos deverá acompanhar o índice estabelecido para 

coleta a partir de 2016, quando se prevê a implantação das Estações de Tratamento 

de Esgoto (ETEs) , de modo que, a partir de então, 100% dos esgotos coletados 

deverão ser tratados. 

 

11.3.2. Consumo Per Capita 

O consumo per capita efetivo atual foi estimado em 100,2 l/hab.dia, valor esse obtido 

dos dados atuais fornecidos pela COSAMPA, calculado a partir do volume consumido 

dividido pela população urbana abastecida do município, que conforme já relatado é 

muito baixo para os padrões usuais de consumo. 

 Conforme o SNIS 2009, a média na região norte é de 139,5 l/hab.dia e no estado do 

Pará é 147,1 l/hab.dia. 

Normalmente o consumo per capita é influenciado por diversos fatores, tais como, 

melhoria na oferta de água, o preço da água, a mudança do perfil sócio econômico da 

população, a mudança de hábitos da população etc. 

Para cálculo da real demanda de água é necessário que se estabeleça um consumo 

per capita que seja compatível com as necessidades básicas da população. 

Como valor usual utilizado pela COSANPA como meta para o consumo per capita é de 

200 l/hab.dia, vamos adotar  este valor para projeção das demandas.  

Deste modo, tendo em conta que serão tomadas medidas para melhoria das 

condições de abastecimento de água do município, vamos admitir que o valor do 
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consumo per capita irá crescer de 100,2 l/hab.dia até 200,0 l/hab.dia no período de 

2012 a 2021, mantendo-se então constante para o restante do período do plano. 

 

11.3.3. Índice de Perdas de Água 

O índice de perdas atual foi estimado em 46,1%, acreditando-se, porém, que possa 

até mesmo ser superior, pelas más condições da rede de distribuição e pelo fato de 

não existir um Programa de Controle de Perdas, que sistematize as ações de 

apuração dos reais níveis de perdas, que defina metas de redução e estabeleça as 

ações direcionadas para eliminação das reais causas que dão origem às perdas, tais 

como: vazamentos em ramais prediais de má qualidade, pressões excessivas na rede 

e outros aspectos de mesma importância. 

Mediante as dificuldades operacionais existentes no abastecimento de água do 

município, a redução do nível de perdas torna-se um imperativo, pois permite que seja 

disponibilizada quantidade significativa de água para abastecimento sem que sejam 

necessárias intervenções no sistema produtor, que de forma geral são de grande porte 

e exigem significativos recursos financeiros. 

Deste modo, acreditando-se que um Programa de Controle de Perdas será adotado 

como uma das principais prioridades pela COSANPA, vamos admitir, para fins de 

projeção de demandas, que a partir de 2012 haverá uma redução gradual do índice de 

perdas até o patamar de 40% em 2016, 30% em 2026 e 20% até 2032. 

 

11.4. VALORES APURADOS NAS PROJEÇÕES 

Com base na evolução da população urbana do município e nos critérios 

estabelecidos nos itens anteriores foram obtidos os seguintes parâmetros: 

 

 Sistema de Abastecimento de Água: 

- Consumo médio: Corresponde à população abastecida multiplicada pelo consumo 

per capita; 

- Volume de Perdas: Corresponde ao volume apurado com o índice de perdas 

estabelecido; 

- Demanda média: Corresponde ao consumo médio acrescido do volume de perdas; 
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- Demanda máxima: Correspondente à vazão do dia de maior consumo acrescido do 

volume de perdas.  

 

 Sistema de esgotamento Sanitário: 

- Coleta Per Capita: Corresponde ao consumo per capita multiplicado pelo coeficiente 

de retorno (0,8); 

- Coleta média: Corresponde à população atendida com esgotamento sanitário 

multiplicada pela coleta per capita; 

- Vazão de infiltração: Corresponde à taxa de infiltração multiplicada pela extensão 

de rede de esgotos; 

- Vazões de Esgotos com Infiltração: Correspondem às vazões médias, máximas 

diárias e máximas horárias acrescidas das vazões de infiltração; 

- Vazões de tratamento de esgotos: Correspondem às vazões coletadas 

multiplicadas pelos índices de tratamento de esgotos adotados.  

Nas tabelas 49, 50 e 51 são apresentados os valores apurados nas projeções das 

demandas de água, das vazões de coleta de esgoto e das vazões de tratamento de 

esgoto. 

 

Tabela 49 - Projeção das Demandas de Água. 

ANO 

POP. 
URBANA 

DO 
MUNICÍPI
O (hab) 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

ÍNDICE 
DE 

ABASTEC
. (%) 

POPUL. 
ABASTEC

. (hab) 

CONSUMO 
PER CAPITA 

(l/dia/hab) 

CONSUMO 
MÉDIO 
(m³/dia) 

ÍNDICE 
DE 

PERDAS 
(%) 

VOLUME 
DE 

PERDA 
(m³/dia) 

DEMANDA 

MÉDIA 
(m³/dia) 

MÁX 
DIA 

(m³/dia) 

2011 219.032 57,3 125.501 100,18 12.573 46,1 10.762 23.335 25.849 

2012 222.272 63,8 141.895 110,16 15.631 44,9 12.736 28.367 31.494 

2013 225.511 70,4 158.712 120,14 19.068 43,7 14.784 33.852 37.666 

2014 228.748 76,9 175.951 130,13 22.896 42,4 16.887 39.783 44.362 

2015 231.983 83,5 193.612 140,11 27.127 41,2 19.026 46.153 51.578 

2016 235.217 90,0 211.696 150,09 31.773 40,0 21.182 52.956 59.310 

2017 238.450 90,5 215.797 160,07 34.543 39,0 22.085 56.628 63.537 

2018 241.680 91,0 219.929 170,05 37.400 38,0 22.922 60.322 67.802 

2019 244.909 91,5 224.092 180,04 40.345 37,0 23.694 64.039 72.108 

2020 248.137 92,0 228.286 190,02 43.378 36,0 24.400 67.779 76.454 

2021 251.363 92,5 232.510 200,00 46.502 35,0 25.040 71.542 80.842 

2022 254.587 93,0 236.766 200,00 47.353 34,0 24.394 71.747 81.218 

2023 257.810 93,5 241.052 200,00 48.210 33,0 23.745 71.956 81.598 

2024 261.031 94,0 245.369 200,00 49.074 32,0 23.094 72.167 81.982 

2025 264.250 94,5 249.716 200,00 49.943 31,0 22.438 72.382 82.370 

2026 267.468 95,0 254.095 200,00 50.819 30,0 21.780 72.598 82.762 

2027 270.684 95,8 259.406 200,00 51.881 28,3 20.511 72.392 82.769 
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2028 273.899 96,7 264.769 200,00 52.954 26,7 19.256 72.210 82.800 

2029 277.112 97,5 270.184 200,00 54.037 25,0 18.012 72.049 82.857 

2030 280.324 98,3 275.652 200,00 55.130 23,3 16.779 71.909 82.935 

2031 283.534 99,2 281.171 200,00 56.234 21,7 15.554 71.788 83.035 

2032 286.742 100,0 286.742 200,00 57.348 20,0 14.337 71.686 83.155 

 

Tabela 50 - Projeção das Vazões de Coleta de Esgoto. 

ANO 

POP. 
URBANA 

DO 
MUNICÍP
IO (hab) 

SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS - COLETA 

ÍNDICE 
DE 

COLET
A (%) 

POPUL. 
ESGOTAD

A (hab) 

COLET
A PER 

CAPITA 
(l/dia/ha

b) 

COLET
A 

MÉDIA 
(m³/dia) 

EXT. DE 
REDE 

ESG. (m) 

VAZÃO 
INFILT
R. (l/s) 

VAZÃO DE ESGOTOS (c/ 
Infiltração) 

MÉDIA 
(m³/dia) 

MÁX 
Dia 

(m³/dia) 

MÁX 
Hora (l/s) 

2011 219.032 0,0 0 80,14 0 0 0,00 0 0 0,00 

2012 222.272 4,0 8.891 88,13 784 35.564 5,33 1.244 1.401 1.871 

2013 225.511 8,0 18.041 96,12 1.734 72.163 10,82 2.669 3.016 4.056 

2014 228.748 12,0 27.450 104,10 2.858 109.799 16,47 4.281 4.852 6.567 

2015 231.983 16,0 37.117 112,09 4.160 148.469 22,27 6.085 6.917 9.413 

2016 235.217 20,0 47.043 120,07 5.649 188.174 28,23 8.087 9.217 12.606 

2017 238.450 22,0 52.459 128,06 6.718 209.836 31,48 9.437 10.781 14.811 

2018 241.680 24,0 58.003 136,04 7.891 232.013 34,80 10.898 12.476 17.211 

2019 244.909 26,0 63.676 144,03 9.171 254.706 38,21 12.472 14.306 19.809 

2020 248.137 28,0 69.478 152,01 10.562 277.913 41,69 14.163 16.276 22.613 

2021 251.363 30,0 75.409 160,00 12.065 301.635 45,25 15.975 18.388 25.627 

2022 254.587 32,0 81.468 160,00 13.035 325.871 48,88 17.258 19.865 27.686 

2023 257.810 34,0 87.655 160,00 14.025 350.621 52,59 18.569 21.374 29.789 

2024 261.031 36,0 93.971 160,00 15.035 375.884 56,38 19.907 22.914 31.935 

2025 264.250 38,0 100.415 160,00 16.066 401.660 60,25 21.272 24.485 34.125 

2026 267.468 40,0 106.987 160,00 17.118 427.949 64,19 22.664 26.088 36.359 

2027 270.684 43,3 117.297 160,00 18.767 469.186 70,38 24.848 28.602 39.862 

2028 273.899 46,7 127.820 160,00 20.451 511.278 76,69 27.077 31.168 43.438 

2029 277.112 50,0 138.556 160,00 22.169 554.224 83,13 29.352 33.786 47.087 

2030 280.324 53,3 149.506 160,00 23.921 598.024 89,70 31.671 36.456 50.808 

2031 283.534 56,7 160.669 160,00 25.707 642.676 96,40 34.036 39.178 54.602 

2032 286.742 60,0 172.045 160,00 27.527 688.181 103,23 36.446 41.952 58.468 

 

Tabela 51 - Projeção das Vazões de Tratamento de Esgoto. 

ANO 

POPULAÇÃO 
URBANA DO 
MUNICÍPIO 

(hab) 

SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS - TRATAMENTO 

POPUL. 
ESGOTADA (hab) 

ÍNDICE DE 
TRATAM (%) 

POPULAÇÃO 
COM 

TRATAMENTO 

VAZÃO DE TRATAMENTO 

MÉDIA 
(m³/dia) 

MÁX Dia 
(m³/dia) 

MÁX Hora 
(l/s) 

(hab) (%) 

2011 219.032 0 0,0 0 0,0 0 0 0,00 

2012 222.272 8.891 0,0 0 0,0 0 0 0,00 

2013 225.511 18.041 0,0 0 0,0 0 0 0,00 

2014 228.748 27.450 0,0 0 0,0 0 0 0,00 

2015 231.983 37.117 0,0 0 0,0 0 0 0,00 

2016 235.217 47.043 100,0 47.043 20,0 0 0 0,00 

2017 238.450 52.459 100,0 52.459 22,0 9.437 10.781 14.811,44 

2018 241.680 58.003 100,0 58.003 24,0 10.898 12.476 17.210,60 

2019 244.909 63.676 100,0 63.676 26,0 12.472 14.306 19.809,21 
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2020 248.137 69.478 100,0 69.478 28,0 14.163 16.276 22.612,81 

2021 251.363 75.409 100,0 75.409 30,0 15.975 18.388 25.626,92 

2022 254.587 81.468 100,0 81.468 32,0 17.258 19.865 27.686,01 

2023 257.810 87.655 100,0 87.655 34,0 18.569 21.374 29.788,75 

2024 261.031 93.971 100,0 93.971 36,0 19.907 22.914 31.935,11 

2025 264.250 100.415 100,0 100.415 38,0 21.272 24.485 34.125,04 

2026 267.468 106.987 100,0 106.987 40,0 22.664 26.088 36.358,53 

2027 270.684 117.297 100,0 117.297 43,3 24.848 28.602 39.862,05 

2028 273.899 127.820 100,0 127.820 46,7 27.077 31.168 43.438,19 

2029 277.112 138.556 100,0 138.556 50,0 29.352 33.786 47.086,89 

2030 280.324 149.506 100,0 149.506 53,3 31.671 36.456 50.808,11 

2031 283.534 160.669 100,0 160.669 56,7 34.036 39.178 54.601,78 

2032 286.742 172.045 100,0 172.045 60,0 36.446 41.952 58.467,85 

         Nota: O índice de tratamento está referido aos esgotos coletados. 
    

11.5. PROJEÇÃO DAS DEMANDAS DE ÁGUA E ESGOTO DAS 

COMUNIDADES RURAIS 

Segundo o levantamento feito no diagnóstico, existem 408 comunidades rurais 

pertencentes ao município de Santarém, sendo que o abastecimento de água de 

algumas delas se dar por microsistemas implantados pela Prefeitura local.  No 

entanto, 329 (trezentos e vinte e nove) comunidades não possui sistema de 

abastecimento de água, onde dentre elas, 216 (duzentas e dezesseis) comunidades 

possuem uma população maior igual a 100 habitantes. Ao todo existem 295 

comunidades rurais com a população maior igual a 100 habitantes, o que para elas 

foram feitas projeções de demanda com o objetivo de dar subsídios para análise de 

possíveis alternativas para abastecimento de água e coleta e tratamento de esgotos. 

Conforme pode ser observado nos estudos populacionais, a população rural vem 

apresentando e leve crescimento ao longo dos anos, situação esta que se mantém em 

todo o período do plano. Com o objetivo de se fazer uma análise simplificada, foi 

adotado um consumo per capita de 100 l/hab./dia para apuração das demandas de 

água e coeficiente de retorno igual a 0,8, para apuração das vazões de esgoto. Não se 

considerou a existência de perdas de água na distribuição. 

Estes dados estão apresentados na tabela a seguir: 
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Tabela 52 - Projeção de demandas de água e esgoto para as comunidades rurais 

com população maior igual a 100 habitantes. 

Comunidades 
Rurais - 

Município de 
Santarém 

População 
Atual 
(hab.)          

População 
de Projeto 

(hab.)         

Demanda Média  Demanda Máxima 
Vazão 

de 
Esgoto 

m³/h l/s m³/h l/s m³/dia 

Arimum 127 130 0,54 0,150 0,65 0,180 12,5 

Arapiranga                                                132 135 0,56 0,156 0,67 0,187 13,0 

Anã 344 352 1,47 0,407 1,76 0,489 33,8 

Amina 252 258 1,07 0,298 1,29 0,358 24,7 

Atodi 265 271 1,13 0,314 1,35 0,376 26,0 

Alto Mentai                     121 124 0,52 0,143 0,62 0,172 11,9 

Atrocal 193 197 0,82 0,228 0,99 0,274 18,9 

Bom Futuro 153 156 0,65 0,181 0,78 0,217 15,0 

Cachoeira do 
Maró 

184 
188 0,78 0,218 0,94 0,261 18,1 

Cachoeira do 
Aruã 

346 
354 1,47 0,409 1,77 0,491 34,0 

Cuipiranga 118 121 0,50 0,140 0,60 0,168 11,6 

Caruci 107 109 0,46 0,127 0,55 0,152 10,5 

Fé em Deus 226 231 0,96 0,267 1,16 0,321 22,2 

Igapó Açu 108 110 0,46 0,128 0,55 0,153 10,6 

Lago Central 148 151 0,63 0,175 0,76 0,210 14,5 

Lago da Praia 130 133 0,55 0,154 0,66 0,185 12,8 

Monte Sião  186 190 0,79 0,220 0,95 0,264 18,3 

Mentai 387 396 1,65 0,458 1,98 0,550 38,0 

Mariazinha 112 115 0,48 0,133 0,57 0,159 11,0 

Maicá 116 119 0,49 0,137 0,59 0,165 11,4 

Nova 
Sociedade 

167 
171 0,71 0,198 0,85 0,237 16,4 

Nova S. de 
164 168 0,70 0,194 0,84 0,233 16,1 
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Tucumã 

Novo Gurupá 121 124 0,52 0,143 0,62 0,172 11,9 

Novo Paraiso 105 107 0,45 0,124 0,54 0,149 10,3 

Nova Vista 240 245 1,02 0,284 1,23 0,341 23,6 

Pascoal 101 103 0,43 0,120 0,52 0,143 9,9 

Prainha do 
Maró 

243 
248 1,04 0,288 1,24 0,345 23,9 

Repartimento 143 146 0,61 0,169 0,73 0,203 14,0 

Santa Luzia 149 152 0,63 0,176 0,76 0,212 14,6 

São Miguel 379 388 1,61 0,449 1,94 0,538 37,2 

São Frª do Alto 
Aruã 

146 
149 0,62 0,173 0,75 0,207 14,3 

São Francisco 173 177 0,74 0,205 0,88 0,246 17,0 

Sempre Serve 117 120 0,50 0,138 0,60 0,166 11,5 

São José III 139 142 0,59 0,165 0,71 0,197 13,6 

Socid: dos 
Parentes 

120 
123 0,51 0,142 0,61 0,170 11,8 

São Pedro 634 648 2,70 0,750 3,24 0,900 62,2 

Tucumã 258 264 1,10 0,305 1,32 0,366 25,3 

Urucureá 333 340 1,42 0,394 1,70 0,473 32,7 

Vila Gorete 519 531 2,21 0,614 2,65 0,737 50,9 

Vila Brasil 346 354 1,47 0,409 1,77 0,491 34,0 

Arapixuna 692 708 2,95 0,819 3,54 0,983 67,9 

Alto Jari 103 105 0,44 0,122 0,53 0,146 10,1 

Aninduba 443 453 1,89 0,524 2,26 0,629 43,5 

Costa do 
Marimarituba 

166 
170 0,71 0,196 0,85 0,236 16,3 

Carariacá 397 406 1,69 0,470 2,03 0,564 39,0 

Dourado 189 193 0,81 0,224 0,97 0,268 18,6 

Guajará 256 262 1,09 0,303 1,31 0,364 25,1 
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Jarí do Socorro 104 106 0,44 0,123 0,53 0,148 10,2 

Laranjal 223 228 0,95 0,264 1,14 0,317 21,9 

Moacá 304 311 1,30 0,360 1,55 0,432 29,8 

Membeca 146 149 0,62 0,173 0,75 0,207 14,3 

Pinduri 302 309 1,29 0,357 1,54 0,429 29,6 

Picãe 261 267 1,11 0,309 1,33 0,371 25,6 

São Jose 106 108 0,45 0,125 0,54 0,151 10,4 

Tucumantuba 185 189 0,79 0,219 0,95 0,263 18,2 

Vila Amazonas 217 222 0,92 0,257 1,11 0,308 21,3 

Água Preta 242 247 1,03 0,286 1,24 0,344 23,8 

Boca d. C. do 
Aritapera 

330 
337 1,41 0,391 1,69 0,469 32,4 

Carapamatuba 181 185 0,77 0,214 0,93 0,257 17,8 

Centro do 
Aritapera 

281 
287 1,20 0,333 1,44 0,399 27,6 

Cabeça D’onça 302 309 1,29 0,357 1,54 0,429 29,6 

Costa do 
Aritapera 

153 
156 0,65 0,181 0,78 0,217 15,0 

Enseada do 
Aritapera 

147 
150 0,63 0,174 0,75 0,209 14,4 

Ponta do 
Surubiaçu 

157 
161 0,67 0,186 0,80 0,223 15,4 

Santa 
Terezinha 

126 
129 0,54 0,149 0,64 0,179 12,4 

Ilha de São 
Miguel 

190 
194 0,81 0,225 0,97 0,270 18,7 

Anumá 290 297 1,24 0,343 1,48 0,412 28,5 

Boim 509 520 2,17 0,602 2,60 0,723 50,0 

Capixauã 136 139 0,58 0,161 0,70 0,193 13,3 

Carão 162 166 0,69 0,192 0,83 0,230 15,9 

Cabeceira do 
Amorim 

259 
265 1,10 0,307 1,32 0,368 25,4 
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Enseada do 
Amorim 

371 
379 1,58 0,439 1,90 0,527 36,4 

Jauarituba 219 224 0,93 0,259 1,12 0,311 21,5 

Muratuba 345 353 1,47 0,408 1,76 0,490 33,9 

Maripa 308 315 1,31 0,365 1,57 0,437 30,2 

Nova Vista 195 199 0,83 0,231 1,00 0,277 19,1 

Nuquini 225 230 0,96 0,266 1,15 0,320 22,1 

Parauá 1005 1.028 4,28 1,189 5,14 1,427 98,7 

Pajura 131 134 0,56 0,155 0,67 0,186 12,9 

Pedra Branca 217 222 0,92 0,257 1,11 0,308 21,3 

Paricatuba 201 206 0,86 0,238 1,03 0,285 19,7 

Santo Amaro 106 108 0,45 0,125 0,54 0,151 10,4 

Surucuá 416 425 1,77 0,492 2,13 0,591 40,8 

Santi 156 160 0,66 0,185 0,80 0,222 15,3 

Samauma 147 150 0,63 0,174 0,75 0,209 14,4 

Solimões 184 188 0,78 0,218 0,94 0,261 18,1 

São Tomé 162 166 0,69 0,192 0,83 0,230 15,9 

Suruacá 511 523 2,18 0,605 2,61 0,726 50,2 

Tucumatuba 279 285 1,19 0,330 1,43 0,396 27,4 

Ukena 174 178 0,74 0,206 0,89 0,247 17,1 

Vila Franca 295 302 1,26 0,349 1,51 0,419 29,0 

Vista A. 
Capixauã 

262 
268 1,12 0,310 1,34 0,372 25,7 

Vila do Amorim  516 528 2,20 0,611 2,64 0,733 50,7 

Retiro (Parauá) 1076 1.100 4,58 1,273 5,50 1,528 105,6 

Boa Vista 401 410 1,71 0,475 2,05 0,569 39,4 

Correio 328 335 1,40 0,388 1,68 0,466 32,2 

Costa do 
Tapará 

994 
1.016 4,23 1,176 5,08 1,412 97,6 
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Igarapé da 
Praia 

348 
356 1,48 0,412 1,78 0,494 34,2 

Ilha do Palhão 190 194 0,81 0,225 0,97 0,270 18,7 

Santa Maria 278 284 1,18 0,329 1,42 0,395 27,3 

Santana 183 187 0,78 0,217 0,94 0,260 18,0 

Saracura 662 677 2,82 0,783 3,38 0,940 65,0 

Tapara Grande 606 620 2,58 0,717 3,10 0,861 59,5 

Tapara Miri 318 325 1,35 0,376 1,63 0,452 31,2 

Pixuna do 
Tapara 

289 
296 1,23 0,342 1,48 0,410 28,4 

Campos de 
Urucurituba 

122 
125 0,52 0,144 0,62 0,173 12,0 

Fátima de 
Urucurituba 

171 
175 0,73 0,202 0,87 0,243 16,8 

Igarapé do 
Costa 

340 
348 1,45 0,402 1,74 0,483 33,4 

Piracãoera de 
Baixo 

484 
495 2,06 0,573 2,47 0,687 47,5 

Piracãoera de 
Cima 

567 
580 2,42 0,671 2,90 0,805 55,7 

Arapemã 292 299 1,24 0,346 1,49 0,415 28,7 

São Ciriaco 385 394 1,64 0,456 1,97 0,547 37,8 

Campos do 
Aramanai 

159 
163 0,68 0,188 0,81 0,226 15,6 

Aracampina 280 286 1,19 0,331 1,43 0,398 27,5 

Conceição do 
Ituqui 

101 
103 0,43 0,120 0,52 0,143 9,9 

Paraná 335 343 1,43 0,396 1,71 0,476 32,9 

Paudárco 
(Asto) 

784 
802 3,34 0,928 4,01 1,113 77,0 

São José 207 212 0,88 0,245 1,06 0,294 20,3 

São Raimundo  144 147 0,61 0,170 0,74 0,205 14,1 

São Benedito 112 115 0,48 0,133 0,57 0,159 11,0 
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Aracy 335 343 1,43 0,396 1,71 0,476 32,9 

Acutireça 134 137 0,57 0,159 0,69 0,190 13,2 

Ajamuri 610 624 2,60 0,722 3,12 0,866 59,9 

Água Fria de 
Cima 

315 
322 1,34 0,373 1,61 0,447 30,9 

Aracuri 343 351 1,46 0,406 1,75 0,487 33,7 

Aparecida 125 128 0,53 0,148 0,64 0,178 12,3 

Bom Jesus 212 217 0,90 0,251 1,08 0,301 20,8 

Babaçu 132 135 0,56 0,156 0,67 0,187 13,0 

Bom Jardim 392 401 1,67 0,464 2,00 0,557 38,5 

Boa Esperança 170 174 0,72 0,201 0,87 0,241 16,7 

Bom Futuro 200 205 0,85 0,237 1,02 0,284 19,6 

Boa Fé 185 189 0,79 0,219 0,95 0,263 18,2 

Bacabal 193 197 0,82 0,228 0,99 0,274 18,9 

Cururu 194 198 0,83 0,230 0,99 0,276 19,0 

Castanhalzinho 282 288 1,20 0,334 1,44 0,400 27,7 

Cabeceira do 
Ouro 

110 
112 0,47 0,130 0,56 0,156 10,8 

Curuai 3462 3.540 14,75 4,097 17,70 4,917 339,8 

Cativo 191 195 0,81 0,226 0,98 0,271 18,7 

Cruzador 219 224 0,93 0,259 1,12 0,311 21,5 

Cabeceira do 
Uruari 

372 
380 1,58 0,440 1,90 0,528 36,5 

Vila do Uruari 282 288 1,20 0,334 1,44 0,400 27,7 

Diamantino 156 160 0,66 0,185 0,80 0,222 15,3 

Igarapé Açu 534 546 2,28 0,632 2,73 0,758 52,4 

Itacumini 610 624 2,60 0,722 3,12 0,866 59,9 

Inanú 701 717 2,99 0,830 3,58 0,996 68,8 

Jacarezinho 198 202 0,84 0,234 1,01 0,281 19,4 

Jacaré 233 238 0,99 0,276 1,19 0,331 22,9 
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Marquinho 178 182 0,76 0,211 0,91 0,253 17,5 

Marco Grande 116 119 0,49 0,137 0,59 0,165 11,4 

Maranhão 170 174 0,72 0,201 0,87 0,241 16,7 

Mata Limpa 101 103 0,43 0,120 0,52 0,143 9,9 

Murui 176 180 0,75 0,208 0,90 0,250 17,3 

Pindorama 381 390 1,62 0,451 1,95 0,541 37,4 

Piraquara 484 495 2,06 0,573 2,47 0,687 47,5 

Paissandu 412 421 1,76 0,488 2,11 0,585 40,4 

Patauazal 172 176 0,73 0,204 0,88 0,244 16,9 

Peré Salvação 184 188 0,78 0,218 0,94 0,261 18,1 

Peré Boa Vista 134 137 0,57 0,159 0,69 0,190 13,2 

Rabo da Serra 145 148 0,62 0,172 0,74 0,206 14,2 

Soledade 397 406 1,69 0,470 2,03 0,564 39,0 

São Jorge 346 354 1,47 0,409 1,77 0,491 34,0 

São Francisco 113 116 0,48 0,134 0,58 0,160 11,1 

São José 157 161 0,67 0,186 0,80 0,223 15,4 

Traira II 392 401 1,67 0,464 2,00 0,557 38,5 

Terra Preta dos 
Vianas 

285 
291 1,21 0,337 1,46 0,405 28,0 

Torrão 114 117 0,49 0,135 0,58 0,162 11,2 

São Pedro do 
Uruari             

282 
288 1,20 0,334 1,44 0,400 27,7 

Vila Nova do 
Uruari 

282 
288 1,20 0,334 1,44 0,400 27,7 

Vila Socorro 784 802 3,34 0,928 4,01 1,113 77,0 

Baixa da Onça 130 133 0,55 0,154 0,66 0,185 12,8 

Bela Vista 178 182 0,76 0,211 0,91 0,253 17,5 

Chaves 121 124 0,52 0,143 0,62 0,172 11,9 

Igarapé do 
Onça 

199 
203 0,85 0,236 1,02 0,283 19,5 
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Igarapé do 
Feitosa 

163 
167 0,69 0,193 0,83 0,231 16,0 

Morada Nova 153 156 0,65 0,181 0,78 0,217 15,0 

Mojú do 
Berlanimo 

449 
459 1,91 0,531 2,30 0,638 44,1 

Mojú dos 
Pereira 

311 
318 1,33 0,368 1,59 0,442 30,5 

Novo Progresso 210 215 0,89 0,249 1,07 0,298 20,6 

Praia Grande 123 126 0,52 0,146 0,63 0,175 12,1 

Pataua 200 205 0,85 0,237 1,02 0,284 19,6 

Palhal do Una 128 131 0,55 0,151 0,65 0,182 12,6 

São Benedito I 158 162 0,67 0,187 0,81 0,224 15,5 

São Raimundo 
do Mojú 

331 
338 1,41 0,392 1,69 0,470 32,5 

São Raim: Fé 
em Deus 

151 
154 0,64 0,179 0,77 0,214 14,8 

São Frª do Mojú 166 170 0,71 0,196 0,85 0,236 16,3 

São R : do 
Taracuá 

108 
110 0,46 0,128 0,55 0,153 10,6 

Una II 209 214 0,89 0,247 1,07 0,297 20,5 

Ubinzal 153 156 0,65 0,181 0,78 0,217 15,0 

Vila Goiano 303 310 1,29 0,359 1,55 0,430 29,7 

Açaizal 233 238 0,99 0,276 1,19 0,331 22,9 

Bom Jardim 276 282 1,18 0,327 1,41 0,392 27,1 

Boa Esperança 1221 1.248 5,20 1,445 6,24 1,734 119,9 

Cristo Rei  278 284 1,18 0,329 1,42 0,395 27,3 

Curupira 107 109 0,46 0,127 0,55 0,152 10,5 

Diamantino 679 694 2,89 0,804 3,47 0,964 66,7 

Estrada Nova 608 622 2,59 0,720 3,11 0,863 59,7 

Guaraná 325 332 1,38 0,385 1,66 0,462 31,9 

Henrique 
118 121 0,50 0,140 0,60 0,168 11,6 
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Mendes 

Ipaupixuna 191 195 0,81 0,226 0,98 0,271 18,7 

Igarapé Açu 376 384 1,60 0,445 1,92 0,534 36,9 

Porto Novo 172 176 0,73 0,204 0,88 0,244 16,9 

Lirio dos Vales 121 124 0,52 0,143 0,62 0,172 11,9 

Lagoa 136 139 0,58 0,161 0,70 0,193 13,3 

Mararu 1360 1.391 5,79 1,610 6,95 1,931 133,5 

Miritituba 313 320 1,33 0,370 1,60 0,445 30,7 

Murumuru 355 363 1,51 0,420 1,81 0,504 34,8 

Nova União 135 138 0,58 0,160 0,69 0,192 13,3 

Poço das Antas 104 106 0,44 0,123 0,53 0,148 10,2 

Paxiuba II 154 157 0,66 0,182 0,79 0,219 15,1 

Porto Alegre 171 175 0,73 0,202 0,87 0,243 16,8 

Vala Me Deus 152 155 0,65 0,180 0,78 0,216 14,9 

Urumanduba 486 497 2,07 0,575 2,48 0,690 47,7 

Tiningú 343 351 1,46 0,406 1,75 0,487 33,7 

Murumurutuba 231 236 0,98 0,273 1,18 0,328 22,7 

Riacho Verde 112 115 0,48 0,133 0,57 0,159 11,0 

Ramal da Moça 138 141 0,59 0,163 0,71 0,196 13,5 

Ramal da Boa 
Sorte 

154 
157 0,66 0,182 0,79 0,219 15,1 

Secretaria 299 306 1,27 0,354 1,53 0,425 29,4 

São Rdº  da 
Palestina  

416 
425 1,77 0,492 2,13 0,591 40,8 

Santa Cruz 499 510 2,13 0,591 2,55 0,709 49,0 

S. Francisco do 
Puraqué 

197 
201 0,84 0,233 1,01 0,280 19,3 

São Jorge 299 306 1,27 0,354 1,53 0,425 29,4 

Santa Maria 146 149 0,62 0,173 0,75 0,207 14,3 

Santa Rosa 350 358 1,49 0,414 1,79 0,497 34,4 
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São  124 127 0,53 0,147 0,63 0,176 12,2 

São Francico 
da Cavada 

166 
170 0,71 0,196 0,85 0,236 16,3 

Tracoa 116 119 0,49 0,137 0,59 0,165 11,4 

Santos da Boa 
Fé 

241 
246 1,03 0,285 1,23 0,342 23,7 

Jacamim 917 938 3,91 1,085 4,69 1,302 90,0 

Perema 700 716 2,98 0,828 3,58 0,994 68,7 

Tipizal 613 627 2,61 0,725 3,13 0,871 60,2 

Volta Grande                           208 213 0,89 0,246 1,06 0,295 20,4 

Amparo 298 305 1,27 0,353 1,52 0,423 29,3 

Cipoal 297 304 1,27 0,351 1,52 0,422 29,2 

Igarapé do 
Pimenta 

279 
285 1,19 0,330 1,43 0,396 27,4 

Lavras 226 231 0,96 0,267 1,16 0,321 22,2 

Poço Branco 108 110 0,46 0,128 0,55 0,153 10,6 

São José 1306 1.335 5,56 1,546 6,68 1,855 128,2 

Tabocal 2996 3.063 12,76 3,546 15,32 4,255 294,1 

São Paulo 229 234 0,98 0,271 1,17 0,325 22,5 

Santa Julia 108 110 0,46 0,128 0,55 0,153 10,6 

Mojui dos 
Pereiras 

311 
318 1,33 0,368 1,59 0,442 30,5 

Cedro 298 305 1,27 0,353 1,52 0,423 29,3 

Alter do Chão 1686 1.724 7,18 1,995 8,62 2,394 165,5 

Cucurunã 539 551 2,30 0,638 2,76 0,765 52,9 

Irurama 361 369 1,54 0,427 1,85 0,513 35,4 

Pajuçara 207 212 0,88 0,245 1,06 0,294 20,3 

Ponte Alta 283 289 1,21 0,335 1,45 0,402 27,8 

Ponta de Pedra 228 233 0,97 0,270 1,17 0,324 22,4 

Ramal dos 
175 179 0,75 0,207 0,89 0,249 17,2 
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Coelhos 

Santa Maria 201 206 0,86 0,238 1,03 0,285 19,7 

São Frª. 
Carapanari 

168 
172 0,72 0,199 0,86 0,239 16,5 

São Sebastião 109 111 0,46 0,129 0,56 0,155 10,7 

São Braz 668 683 2,85 0,791 3,42 0,949 65,6 

São Pedro 199 203 0,85 0,236 1,02 0,283 19,5 

Santa Rosa 173 177 0,74 0,205 0,88 0,246 17,0 

Vila Nova 355 363 1,51 0,420 1,81 0,504 34,8 

Nova 
Esperança 

132 
135 0,56 0,156 0,67 0,187 13,0 

Paraiso 179 183 0,76 0,212 0,92 0,254 17,6 

Patos 329 336 1,40 0,389 1,68 0,467 32,3 

Poço Branco 223 228 0,95 0,264 1,14 0,317 21,9 

Palmas 169 173 0,72 0,200 0,86 0,240 16,6 

Serra do 
Moisés 

132 
135 0,56 0,156 0,67 0,187 13,0 

Serra Grande 200 205 0,85 0,237 1,02 0,284 19,6 

Santarém Miri 424 434 1,81 0,502 2,17 0,602 41,6 

Poço Branco 
(Asto) 

149 
152 0,63 0,176 0,76 0,212 14,6 

Nova Aliança 
(Asto)  

192 
196 0,82 0,227 0,98 0,273 18,8 

Pau Darco 232 237 0,99 0,275 1,19 0,329 22,8 

Nova Vitória 
(Asto) 

217 
222 0,92 0,257 1,11 0,308 21,3 

Limão Grande 
(Asto) 

107 
109 0,46 0,127 0,55 0,152 10,5 

Nova 
esperança 
(Asto) 

132 
135 0,56 0,156 0,67 0,187 13,0 

Serra Grande 
(Asto) 

203 
208 0,86 0,240 1,04 0,288 19,9 
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Xavier 233 238 0,99 0,276 1,19 0,331 22,9 

Castanheira 165 169 0,70 0,195 0,84 0,234 16,2 

STªMARIA do 
Aru 

133 
136 0,57 0,157 0,68 0,189 13,1 

São José do 
Aru 

100 
102 0,43 0,118 0,51 0,142 9,8 

Nova Canaã  102 104 0,43 0,121 0,52 0,145 10,0 

Igarapé-Açu 422 431 1,80 0,499 2,16 0,599 41,4 

Limão Grande 107 109 0,46 0,127 0,55 0,152 10,5 

Lirio dos Vales 154 157 0,66 0,182 0,79 0,219 15,1 

Nova Aliança 155 158 0,66 0,183 0,79 0,220 15,2 

Poço Branco 223 228 0,95 0,264 1,14 0,317 21,9 

Samauma 145 148 0,62 0,172 0,74 0,206 14,2 

Bom Futuro 6117 6.255 26,06 7,239 31,27 8,687 600,4 

Cícero Mendes 282 288 1,20 0,334 1,44 0,400 27,7 

Lagoa Azul 122 125 0,52 0,144 0,62 0,173 12,0 

Corta Corda 149 152 0,63 0,176 0,76 0,212 14,6 

 

Para o sistema de abastecimento de água foram previstas as seguintes ações: 

 Implantação de Melhorias nos Sistemas Existentes; 

 Implantação de Sistema de Tratamento, onde necessário; 

 Implantação de Sistemas Coletivos de Abastecimento de Água; 

 Manutenção dos Sistemas Coletivos de Abastecimento de Água. 
 

Quanto a esgotamento sanitário foram previstas as seguintes soluções: 

 Implantação de Sistema Coletivo com Tratamento Anaeróbio Simples (>100 

residências); 

 Caixa de Gordura + Tanque Séptico + Sumidouro (< 100 residências); 

 Manutenção dos Sistemas Coletivos de Esgotamento Sanitário. 
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12. CONCEPÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

12.1. AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA 

A região de Santarém é previlegiada no que diz respeito à disponibilidade hídrica, 

tanto superficial quanto subterrânea. 

 

A) Rede Hidrográfica: 

A rede hidrográfica do município é composta de 6 (seis) bacias :  

- Bacia do Rio Amazonas: Abrange mais de 1/6 de toda a extensão territorial do 

município. O rio Amazonas tem grande importância para o município, não apenas pela 

sua alta navegabilidade e riqueza na variedade e quantidade de pescados, mas 

também pelas suas terras de várzeas, com elevada fertilidade natural, em virtude da 

deposição cíclica de sedimentos, ricos em nutrientes.Na bacia do Amazonas 

destacam-se, também, inúmeras comunidades com seus artesanatos em palha, 

madeira, cerâmica, etc.  

- Bacia do Rio Arapiuns: Localizada na porção oeste do município, entre as bacias 

do Tapajós e do Amazonas, a Bacia Hidrográfica do Arapiuns ocupa uma superfície 

aproximada de 7.064 km², correspondendo a cerca de 28% de todo o espaço 

municipal. Último grande afluente do rio Tapajós, o rio Arapiuns é um rio de águas 

límpidas, muito pobre em fitoplâncton e, em consequência, em vida aquática.  

- Bacia do Rio Tapajós: É a segunda em extensão territorial, dentro das terras do 

município. O rio Tapajós é o principal curso d"água, cortando a porção central da 

região, de sul para norte, numa extensão de 132 km, até desaguar no Amazonas, em 

frente à cidade de Santarém.  

- Bacias dos Rio Moju, Mujuí e Curuá- Una: As bacias dos rios Moju, Mojuí são 

tributárias da bacia do rio Curuá-Una e formam juntas toda a malha hídrica existente 

na chamada "Região do Planalto", composta por   inúmeros igarapés e rios de 

pequeno porte, todos convergentes para o rio central, o Curuá-Una. Juntas perfazem 

um total aproximado de 9.986 km², ou cerca de 37,65% de todo o município, ocupando 

a porção leste da região.  
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A bacia do Curuá-Una, no extremo oriental, tem uma superfície aproximada de 4.055 

km², representando cerca de 15% de todo o espaço municipal. O rio Curuá-Una, 

afluente da margem direita do Amazonas, é o principal curso d"água.  

A bacia hidrográfica do Moju situa-se na porção centro-sul do município, entre as 

bacias do Curuá-Una e do Mojuí. Ocupa uma superfície aproximada de 3.325 km², ou 

cerca de 12,50% de todo o espaço municipal. O rio Moju, afluente da margem 

esquerda do Curuá-Una, é o principal curso d"água.A bacia do Mojuí está situada na 

porção central da região circundada pelas bacias do Tapajós, Amazonas, Curuá-Una e 

Moju. Ocupa uma superfície com cerca de 2.605 km², ou 9,80% do espaço municipal. 

O rio Mojuí, afluente do Moju, é o principal curso d"água. 

A sede municipal apresenta três sub-bacias hidrográficas bem definidas. A do Igarapé 

Irurá, que deságua a montante da cidade, no Rio Tapajós, a Bacia Central, cujas 

águas correm diretamente para o Rio Tapajós e uma terceira a do Igarapé do Urumari, 

mais a leste, que deságua diretamente no Rio Amazonas. Não encontramos plantas 

topográficas que delimitem exatamente os divisores de água destas bacias. 

Apesar da grande disponibilidade hídrica estes corpos d’água não são utilizados como 

mananciais para abastecimento de água, tendo em conta que o manancial 

subterrâneo também apresenta boa potencialidade e permite sistemas mais simples 

de captaçao e tratamento. 

 

B) Manancial Subterrâneo 

O abastecimento de água do município é todo feito utilizando o manancial 

subterrâneo, tanto o lençol freático, através de poços rasos quanto o aquífero mais 

profundo, o Alter do chão. As características básicas destes mananciais são 

resumidas a seguir: 

- Poços rasos : Este manancial é utilizado através de sistemas denominados 

“Ponteiras”, compostos de bateria de poços tubulares rasos, entre 18 e 22 metros de 

profundidade, conectados a um sistema de vácuo para retirada da água, que é 

enviada a um tanque, e deste por bombeamento ao sistema ( para um pequeno 

reservatório ou diretamente para a rede). 

Estes sistemas de captação utilizam o lençol freático como manancial. Entretanto,em 

áreas metropolitanas, o lençol freático é sujeito a todo tipo de contaminação quer seja 
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biológica ou química, sendo portanto uma manancial não confiável sobre o ponto de 

vista da qualidade. Qualquer despejo que houver e podemos destacar hidrocarbonetos 

(comum em vazamentos de postos de combustível) pode vir a afetar drasticamente a 

qualidade da água e portanto à saúde da população em geral, devendo-se ainda 

mencionar que não há atualmente qualquer tipo de tratamento de esgotos no 

município o que oferece riscos de contaminação biológica. 

Pelos riscos que está sujeito e para poder garantir os padrões de potabilidade 

estabelecido pela Portaria do Ministério da Saúde nº 2914/2011 , a utilização como 

fonte de abastecimento em grande escala do lençol freático em áreas não protegidas 

deve ser acompanhado de criteriosa avaliação contínua de sua qualidade o que exige 

vultuosa estrutura e investimentos, além de necessitar o tratamento no mínimo por 

filtração. 

Por estas razões, o presente projeto teve como premissa o abandono desta alternativa 

de captação. 

- Poços Profundos:  O principal aqüífero existente na  região é o alter do chão, com 

muito boa qualidade e com boas vazões de produção, na ordem de  144 a 216 m³/h 

(40 a 60 l/s),dependendo da localização, profundidade, diâmetro do poço e 

equipamento instalado. 

 Os poços profundos existentes tem profundidade  entre 180 e 270 metros , com 

diâmetro variando de 8 a 16 polegadas. No geral estes poços estão bem conservados 

e em boas condições de operação. Não apresentam automação e funcionam via de 

regra 24 horas por dia.  

Devido à boa capacidade de produção e á boa qualidade das suas águas, os poços 

profundos são o principal manancial do município de Santarém.  

 

12.2. CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O manancial utilizado para abastecimento do município é o subterrâneo, com captação 

em poços rasos, e poços profundos. 

O sistema de abastecimento atual é feito a partir da captação de 60 (sessenta) poços 

rasos e 17 (dezessete) poços profundos. 

Os estudos de concepção contratados pela COSANPA apontaram que a melhor 

alternativa para ampliação do abastecimento de água do município deva ser feita com 
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a ampliação da captação em poços profundos e a desativação dos poços rasos, após 

ampliação do sistema. 

Neste sentido, o sistema existente sofreu ampliação e modernização através de obras 

do PAC-I e CEF, sendo que algumas partes do sistema já estão em operação e outras 

em fases de obra e operacionalização. Com estas obras o sistema de abastecimento 

de água da área urbana do município será consolidado em 6 (seis) setores de 

abastecimento,  quais sejam: Setores 1 a 5 e Setor Leste. 

Os sistemas de produção e reservação, após a execução e operacionalização das 

obras serão assim constituídos: 

 

 Captação em Poços Profundos: 

o PT-01 (Irurá): 80 m³/h (em operação); 

o PT-03 (Irurá/Trevo): 130 m³/h (em operação); 

o PT-05 (Irurá): 210 m³/h (em operação); 

o PT- 01 (Bacabal): 300 m³/h (em operação); 

o PT- 02 (Bacabal): 130 m³/h (em operação); 

o PT- 03 (Bacabal): 230 m³/h (em operação); 

o PT-03- (Caranazal ): 210 m³/h (em operação); 

o PT (Mapiri): 130 m³/h; 

o PT (Praça Tiradentes): 110 m³/h; 

o PT (Amparo): 180 m³/h (em operação); 

o PT-01 (Elcione): 230 m³/h- PAC-I (fora de operação- reserva); 

o PT-02 (Elcione): 230 m³/h - PAC-I (em operação); 

o PT (Julia Passarinho): 50 m³/h (em operação); 

o PT-1 (Livramento): 80 m³/h (desativado em 12/04/12); 

o PT-2 (Livramento): 100 m³/h (ativado em 12/04/12); 

o PT- 1 (Nova República): 190 m³/h; 

o PT- 2 (Nova República): 120 m³/h; 

o PT- 06 (Santarezinho/Irurá): 230 m³/h - PAC-I (a operar); 

o PT- 07 (Santarezinho/Irurá): 230 m³/h - PAC-I(a operar); 

o Capacidade Total Atual Aproveitável de Poços Profundos: 3.510 m³/h. 
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Por se tratar de captação em poços profundos seria recomendável que o regime de 

operação fosse de 20 horas diárias, a fim de permitir a recuperação do lençol freático. 

A COSAMPA atualmente opera os poços no regime de 24 horas diárias, porém na 

medida em que o sistema esteja com as demandas de produção totalmente 

equacionadas, seria recomendável que a operação fosse feita no regime de 20/24 

horas.                                                        

Para fins das análises do presente plano, vamos adotar a capacidade nominal com 

regime de operação de 24 horas diárias, conforme valores indicados acima. Deste 

modo, a capacidade total atual a ser considerada é de 3.510 m³/h. 

 

1. Captação em Poços Rasos: 

Atualmente estão em operação 60 (sessenta) poços rasos. 

Na fase de diagnóstico não foi possível se obter com precisão a capacidade de 

produção dos poços rasos. Porém estima-se que seja da ordem de 700 m³/h. 

Como se prevê a desativação dos poços rasos após a implantação total do sistema, a 

capacidade dos mesmos não será considerada nas análises. 

 

2. Sistema de Reservação: 

O sistema de reservação atual é constituído de 5 (cinco) reservatórios em operação e 

mais 4 (quatro) que estão em obras, conforme descrito a seguir: 

o Reservatório Apoiado (RAP-1) - Aeroporto Velho: 2.100 m³ (em operação); 

o Reservatório Apoiado (RAP-2) - Aeroporto Velho: 1.750 m³ (em operação); 

o Reservatório Elevado (REL) - Aeroporto Velho: 2.100 m³ (em operação); 

o Reservatório Apoiado (RAP) - Elcione Barbalho: 300 m³ (PAC-I, em operação); 

o RAP-Conquista: 3.000 m³ (PAC-I, em operação); 

o Reservatório apoiado (RAP) - Complexo Irurá: 2.500 m³ (PAC-I, em obra); 

o Reservatório apoiado (RAP-1) – Centro: 400 m³ (PAC-I, em recuperação); 

o Reservatório apoiado (RAP-2) – Centro: 2.500 m³ (PAC-I, em obra); 

o Reservatório apoiado (RAP) – Livramento: 3.000 m³ (PAC-I, em obra); 

o Capacidade Total de Reservação (após o PAC- I): 16.750 m³. 
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A concepção final do sistema de abastecimento de água da área urbana prevê ainda a 

implantação do Setor de Abastecimento Nova República ou Setor Sul. 

Esta solução foi prevista nas obras que compõem o PAC-II (Programa de Aceleração 

do Crescimento), para o município de Santarém, conforme resumido a seguir: 

 Captação: Captação subterrânea. Construção de 02 poços tubulares 

profundos (vazão total 400 m³/h).  

 Adução:  

- Implantação de 1.272 metros da Adutora de Bruta DN 250 mm dos Poços até 

o RAP.  

- Implantação de 792 metros da Adutora de Água Tratada DN 400 mm do RAP 

ao REL.  

- Implantação de 3.817 metros da Adutora Água Tratada DN 300 mm do RAP 

ao REL.  

- Implantação de 16 metros da Adutora Água Tratada DN 250 mm do RAP ao 

REL.  

 Tratamento: Sistema Cloração;  

 Reservação: Construção de 02 (dois) RAP, V= 1.000m³ (cada) e 03 (três) 

REL, sendo 02 (dois) V=1.200 m³ e 01 (um) V=500 m³; 

 Elevatória de Água Tratada: Construção de duas unidades. 

 Rede de Distribuição: 234,6 km de Rede. 

 Ligações Domiciliares: 11.076 Unidades. 

 

No presente plano de saneamento foi considerado  a implantação das obras previstas 

no PAC-II em uma primeira etapa (2014) e ampliação do sistema numa segunda etapa 

(2021), na medida das necessidades, conforme previsto nas projeções das demandas, 

no horizonte do plano (2012-2032). 

Já para o abastecimento das comunidades rurais acima de 100 (residências) a 

proposta, é que seja feita: através de melhoria nos sistemas já existentes; da 

implantação de sistema de tratamento, onde necessário; instalação de chafarizes 

(entre 20 e 100 residências); manutenção dos Sistemas Coletivos de Abastecimento 

de Água; e instalação de Casa de Química (Q = 6m³/h), incluindo dois dosadores 
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(hypocal), onde necessário. Vamos adotar ainda para algumas comunidades o 

Sistema Isolado, constituído de poço profundo, reservatório e rede de distribuição.  

No restante da zona rural o abastecimento deverá ser realizado a partir da perfuração 

de novos poços.  

A utilização desses mananciais deve estar aliada a tratamentos para melhoria da 

qualidade da água, incluindo tratamento da água quando necessário. No entanto, esta 

solução terá caráter temporário, pois à medida que a malha urbana do município se 

expanda a rede pública de água deverá ser estendida até estes locais.  

Quando isto ocorrer os poços podem ser integrados ao sistema, fazendo-se a diluição 

com a água da rede pública, o que diminuirá substancialmente os problemas de 

qualidade da água. Também poderá se optar pela desativação dos poços que se 

encontram em situação mais crítica. 

 

12.3. CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Como o município de Santarém não possui sistema de esgotamento sanitário, a 

concepção mais adequada é a implantação imediata da rede de coleta pública na área 

urbana do município e o tratamento dos esgotos coletados, em uma estação de 

tratamento de esgoto (ETE).  

As metas estabelecidas pela COSAMPA preveem que a implantação do sistema 

esgotamento sanitário no município de Santarém se inicie em 2017, de modo que os 

 índices de atendimento urbano de esgoto sejam de 20% até 2016, 40% até o ano de 

2026 e (60%) até o ano de 2032.  

Quanto ao índice de tratamento dos esgotos, este deverá acompanhar o índice 

estabelecido para coleta, ou seja, 100% dos esgotos coletados deverão ser tratados. a 

partir de 2026, ano previsto para implantação da estação de tratamento de esgoto 

(ETE). 

Neste sentido, deverão ser previstas intervenções tanto na rede de coleta quanto na 

ETE, para atendimento das condições estabelecidas, bem como para fazer frente às 

necessidades impostas pelo crescimento populacional e pelo aumento dos padrões de 

atendimento ao longo do horizonte do plano. 

Para as comunidades rurais com número de residências superior a 100 unidades, que 

hoje utilizam fossas negras (rudimentares), é recomendável por questões sanitárias e 
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ambientais que os esgotos sejam coletados através de redes coletoras e tratados de 

forma adequada, recomendando-se para estes casos a utilização de ETE’s compactas 

modulares. Existem no mercado diversas opções de estações de tratamento 

compactas com excelente desempenho e custo de implantação não muito elevado. 

Esta solução pode ser temporária para as comunidades rurais onde a rede de coleta 

pública possa ser estendida, na medida em que ocorra a expansão da malha urbana 

do município. Nestes casos as ETE’s compactas poderão ser desativadas e 

aproveitadas em outros locais, desde que sejam projetadas para tal. Para os locais 

onde a expansão da rede pública seja inviável, a implantação terá caráter definitivo. 

Para comunidades com número de residências inferior a 100 unidades serão 

propostas melhorias no sistema de esgotamento utilizado, efetuando a substituição 

das fossas negras por fossas sépticas seguidas de sumidouros. 

Foi prevista ainda a manutenção do esgoto, para as comunidades onde forem 

implantados os sistemas coletivos de esgoto. 

 

13. CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DAS NECESSIDADES GLOBAIS DOS 

SISTEMAS 

Com base no prognóstico apresentado e nas características dos sistemas existentes, 

tendo como objetivo a universalização do atendimento, serão apuradas as 

necessidades futuras para as unidades principais dos sistemas de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário. Foram então analisadas as seguintes unidades de 

cada sistema: 

 

 Sistema de Abastecimento de Água: 

- Produção de Água Tratada; 

- Adução de Água Bruta e Tratada; 

- Reservação de Água Tratada; 

- Redes de Distribuição de Água; e 

- Ligações Domiciliares de Água. 

 

 Sistema de Esgotos Sanitários: 

- Redes Coletoras de Esgotos; 
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- Ligações Domiciliares de Esgotos; e 

- Estação de Tratamento de Esgotos. 

 

13.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

13.1.1. Produção de Água Tratada 

Conforme já relatado a capacidade total bruta de produção de água atual através dos 

poços tubulares existentes e em fase de implantação é estimada em 2.860,0 m³/h. 

Para ampliação do sistema de produção, conforme consta nas obras do PAC-II, foi 

previsto a implantação de mais 2 (dois) poços tubulares, com capacidade bruta total 

de 400,0 m³/h.  

Foi ainda previsto a desativação dos poços rasos existentes após conclusão das obras 

do PAC-II. 

Assim, a capacidade efetiva total de produção após a implantação do PAC-II será de 

3.260,0 m³/h. 

A previsão das necessidades futuras de produção de água tratada no horizonte do 

plano será feita considerando a demanda máxima diária, correspondente ao consumo 

no dia de maior consumo acrescido das perdas no sistema de distribuição. 

Com base nestas informações e na projeção das demandas máximas diárias, serão 

calculados os déficits globais de produção e se haverá necessidade de ampliações ao 

longo do horizonte do plano. 

 

13.1.2. Reservação de Água Tratada 

A capacidade total de reservação após implantação dos reservatórios previstos nas 

obras do PAC-I será de 16.750 m³, estando previsto a ampliação de mais 4.900 m³ no 

PAC-II. Deste modo a capacidade final após a implantação das obras do PAC-II será 

de 21.650 m³. 

Com relação aos volumes necessários de reservação de água tratada nos 

reservatórios setoriais, é usual que se adote o critério de Frühling, que estabelece que 

o volume mínimo requerido seja 1/3 do volume distribuído no dia de máximo consumo, 

acrescido das perdas no sistema de distribuição. 
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No presente estudo, porém, levando-se em conta critério normalmente utilizado pela 

COSANPA, esta verificação será feita considerando que o volume de reservação 

necessário corresponderá a 1/5 da demanda máxima diária (consumo no dia de maior 

consumo acrescido das perdas no sistema de distribuição).  

Com base nestas informações e na projeção das demandas máximas diárias, serão 

calculados os déficits globais de reservação e se haverá necessidade de ampliações 

ao longo do horizonte do plano. 

 

13.1.3. Sistema de Distribuição de Água 

Para fins de apuração das necessidades do sistema de distribuição de água, será 

considerada basicamente a rede de distribuição e as ligações domiciliares. 

Na avaliação das necessidades ao longo do horizonte do plano, considerando a 

estrutura existente, serão abordados dois aspectos principais:  

- Ampliações: Correspondem às ações necessárias para acompanhar o aumento das 

demandas de água resultantes do padrão de atendimento estabelecido e do 

crescimento vegetativo da população; 

- Substituições: Correspondem às ações necessárias para garantir a qualidade das 

instalações, que se deterioram ao longo do tempo em função de diversos aspectos 

como vida útil, má qualidade dos materiais empregados, etc. Vale ressaltar ainda, que 

serão previstas substituições de redes para os casos onde as mesmas estiverem 

bastante deterioradas. 

 

A) Necessidades de Ampliações 

Para apuração das necessidades de ampliação da rede de distribuição será adotada 

uma taxa média de 4,0 metros de rede por habitante aplicável em todo o período do 

plano. Segundo informações da COSANPA, em 2011, a extensão da rede de 

distribuição do sistema de abastecimento de água no município é 361.000 m. 

Para apuração da necessidade de novas ligações de água será adotado o índice de 

4,19 habitantes por ligação também aplicável em todo o período do plano. 

No caso das ligações domiciliares existentes, constata-se que das 29.924 ligações 

ativas existentes atuais, nenhuma possui medidor de vazão, o que implica na 

necessidade de instalação de hidrômetros para estas ligações.  



 

177 177 

177 177 

Como as novas ligações de água já possuem hidrômetros, as metas de hidrometração 

estabelecidas: 20% até 2016 e 40% até 2026 serão atendidas e superadas.  

 Para atendimento da meta de 60% até 2032, será suficiente a instalação de 

hidrômetros em 10% das ligações existentes sem hidrômetro no período de 2027 a 

2032. 

 

B) Necessidades de Substituições 

Foram também estimadas as potenciais necessidades de substituições de 

hidrômetros, de ligações domiciliares e de redes de distribuição de água por 

deterioração com o tempo e qualidade do material (cimento amianto). Para tanto foram 

considerados os seguintes critérios: 

- Hidrômetros: Como a vida útil média de hidrômetros é da ordem de 10 anos, é 

recomendável a substituição total do parque de hidrômetros a cada 10 anos. 

No caso do município de Santarém, como atualmente, não existe micromedição a 

substituição periódica de hidrômetros se iniciará em 2026, quando o parque de 

hidrômetro instalado estiver com 15 anos e a partir daí a cada 10 anos. 

- Ligações Domiciliares de Água: A má qualidade das ligações de água está entre 

os principais responsáveis pelas perdas físicas nos sistemas de distribuição. Por este 

motivo, e dado ao elevado índice de perdas atual, é fundamental uma campanha de 

substituição de parte das ligações existentes em curto prazo. Assim vamos adotar uma 

taxa de substituição de 10% ao ano no período de 2012 a 2016, que permitirá 

substituir 50% das ligações existentes. Para o restante do período é recomendável 

manter-se uma taxa de substituição anual de 1% ao ano; 

- Redes de Distribuição de Água: A má qualidade da rede de distribuição é um dos 

fatores responsáveis por rupturas e pelo nível de perdas físicas de água. Deste modo, 

é recomendável que a parte mais deteriorada da rede seja substituída. 

No caso do município de Santarém como não se dispõe de maiores informações 

vamos assumir que 10% da rede atual está deteriorada e necessita ser substituída, o 

que será feito no período de 2012 a 2016.   

Para as futuras necessidades de substituição de redes em função da vida útil e por 

problemas de deterioração da qualidade dos materiais das tubulações, vamos adotar 

uma taxa de 1,5% ao ano no período 2017/2032. 
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13.2. SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS 

 

13.2.1. Estação de Tratamento de Esgoto 

Para estimativa das demandas futuras por tratamento de esgotos, levaram-se em 

consideração, os índices de coleta de esgoto estabelecidos como meta ao logo do 

horizonte do plano, e a premissa de que 100% do esgoto coletado deverá ser tratado a 

partir do ano de implantação da estação de tratamento de esgoto (ETE), que no 

presente plano de saneamento foi adotado como sendo implantada em uma única fase 

no ano de 2026. 

 

13.2.2. Rede Coletora e Ligações de Esgoto 

Como não existe rede coletora de esgoto, para apuração das necessidades de 

ampliação da rede de coleta de esgoto será adotada uma taxa média de 4,0 metros de 

rede por habitante, a mesma adotada para rede de distribuição de água, aplicável em 

todo o período do plano. Para apuração da necessidade de novas ligações será 

adotado que as edificações a serem atendidas com coleta de esgoto serão as mesmas 

a serem abastecidas com água potável, sendo, portanto, utilizado o índice de 4,19 

habitantes por ligação, o qual será aplicável em todo o período do plano. 

Atualmente não existe rede coletora nem ligações de esgoto no município. Para o 

Plano em questão foi considerado que as redes de coleta e ligações de esgoto serão 

executadas a partir do ano de 2012, quando deverão ser iniciadas as obras de 

implantação do sistema de esgotamento sanitário. As ampliações serão feitas 

atendendo ao crescimento populacional e as metas de cobertura estabelecidas: 20 % 

até 2016, 40% até 2026 e 100% até 2032. 

 

A) Necessidades de Substituições 

Estimaram-se também as potenciais necessidades de substituições de ligações 

domiciliares e de redes coletoras de esgotos por deterioração com o tempo. Para tanto 

foram considerados os seguintes critérios: 

- Ligações Domiciliares de Esgotos: Como não existe atualmente sistema de 

esgotamento sanitário, previu-se que as substituições das ligações domiciliares de 
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esgoto terão inicio em 2027, quando o sistema de esgoto estiver com 15 anos de uso. 

A taxa de substituição prevista é de 0,5%ao ano;  

- Redes Coletoras de Esgotos: Da mesma forma que as ligações domiciliares, as 

redes de esgoto começarão a ser substituídas a uma taxa de 0,5% ao ano, a partir de 

2026. 

 

13.3. DISTRITOS / COMUNIDADES RURAIS 

Conforme relatado anteriormente, a solução proposta para as comunidades rurais com 

mais de 100 (residências) é que o abastecimento seja feito através de melhoria nos 

sistemas já existentes, implantação de sistema de tratamento onde necessária 

instalação de poços profundos e chafariz (< que 100 residências) e manutenção dos 

Sistemas Coletivos de Abastecimento de Água.  

Para fins de quantificação será admitido que os poços tenham capacidade de 3,05 

m³/h, que é a expectativa de vazão para este tipo de aquífero. Nas comunidades com 

número de residências menor que 100 unidades, serão prevista a instalação de poço 

com chafariz.  

Para as comunidades acima de 100 residências, adotou-se um índice de 4,0 metros 

de rede por habitante; 4,19 habitantes por ligação domiciliar de água, índice de 

hidrometração igual a zero, volume de reservação necessário como sendo 1/5 da 

demanda máxima diária e consumo humano primário – per capita de 100 l/hab./dia. 

Estas comunidades, com número de residências superior a 100 unidades, serão 

também atendidas com Sistemas Isolados de Esgoto, compostos por uma ETE 

compacta e redes de esgoto.  

Para as redes de esgoto será adotado o mesmo índice previsto para as redes de 

água, 4,0 m por habitante.  

Nas comunidades com número de residências inferior a 100 unidades, a solução mais 

recomendável é a previsão de soluções individuais, sendo indicada a utilização de 

fossas sépticas seguidas de sumidouro em substituição às fossas negras. 
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14. APURAÇÃO DAS NECESSIDADES PARA UNIVERSALIZAÇÃO DO 

ATENDIMENTO 

As necessidades futuras para universalização do atendimento, estimadas de acordo 

com os critérios supra expostos, estão apresentadas nos itens a seguir, destacando-se 

que as ampliações correspondem ao atendimento de novas demandas e as 

substituições correspondem às necessidades para conservação dos sistemas 

existentes em condições adequadas de uso e operação. 

 

14.1. AÇÕES NECESSÁRIAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO DO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Nas tabelas 53 e 54 estão apresentadas as necessidades de ampliação do sistema de 

abastecimento de água, no que se refere a produção, reservação de água, extensão 

de rede e ligações (com hidrômetros). Na tabela 55 estão apresentadas as 

necessidades de substituição do sistema de abastecimento de água, no que se refere 

à extensão de rede, ligações e hidrômetros. Na tabela 56 é apresentado um resumo 

das ações anuais propostas para atingir a universalização do abastecimento de água 

no município de Santarém. 

As ações previstas visam atender os seguintes objetivos: 

 Aumento da capacidade de produção de água em função do aumento dos 

padrões de atendimento e do crescimento vegetativo; 

 Aumento da capacidade de reservação; 

 Ampliação das redes de água em função do aumento dos padrões de 

atendimento e do crescimento vegetativo; 

 Substituição de parcela da rede atual com elevado estado de deterioração;  

 Substituições periódicas anuais de redes de água; 

 Ampliação das ligações de água em função do aumento dos padrões de 

atendimento e do crescimento vegetativo; 

 Substituições periódicas anuais de ligações de água; 

 Instalação de hidrômetros nas ligações existentes, entre 2026 e 2032; 

 Substituição anual de hidrômetros a partir de 2026. 
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Obs. Considerou-se no presente estudo que todas as novas ligações serão instaladas 

com hidrômetro. 

 

Tabela 53 - Necessidades anuais de ampliações na produção e reservação do 

Sistema de Abastecimento de Água. 

NECESSIDADES DE AMPLIAÇÕES 

ANO 

PRODUÇÃO RESERVAÇÃO 

EXIST. 
(m³/h) 

NECES. 
(m³/h) 

DÉFICIT   
(m³/h) 

A 
EXECUTA
R (m³/h) 

EXISTENT
E (m³) 

NECES. 
(m³) 

DÉFICIT     
(m³) 

A 
EXECUTA

R (m³) 

2011 2.860,0  (1.782,9) (1.782,9) 0,0  16.750 5.170 -11.580 0 

2012 2.860,0  (1.547,8) (1.547,8) 0,0  16.750 -10.451 (10.451,3) 0 

2013 2.860,0  (1.290,6) (1.290,6) 0,0  16.750 -9.217 (9.216,8) 0 

2014 3.260,0  (1.011,6) (1.411,6) 400,0  21.650 -7.878 (12.777,6) 4.900 

2015 3.260,0  (710,9) (1.110,9) 0,0  21.650 -6.434 (11.334,4) 0 

2016 3.260,0  (388,7) (788,7) 0,0  21.650 -4.888 (9.787,9) 0 

2017 3.260,0  (212,6) (612,6) 0,0  21.650 -4.043 (8.942,7) 0 

2018 3.260,0  (34,9) (434,9) 0,0  21.650 -3.190 (8.089,6) 0 

2019 3.260,0  144,5  (255,5) 0,0  21.650 -2.328 (7.228,4) 0 

2020 3.260,0  325,6  (74,4) 0,0  21.650 -1.459 (6.359,1) 0 

2021 3.464,8  508,4  (301,2) 204,8  21.650 -582 (5.481,6) 0  

2022 3.464,8  524,1  (80,7) 0,0  21.650 -506 (5.406,4) 0 

2023 3.464,8  539,9  (64,9) 0,0  21.650 -430 (5.330,4) 0 

2024 3.464,8  555,9  (48,9) 0,0  21.650 -354 (5.253,6) 0 

2025 3.464,8  572,1  (32,7) 0,0  21.650 -276 (5.176,0) 0 

2026 3.464,8  588,4  (16,4) 0,0  21.650 -198 (5.097,6) 0 

2027 3.464,8  588,7  (16,1) 0,0  21.650 -196 (5.096,3) 0 

2028 3.464,8  590,0  (14,8) 0,0  21.650 -190 (5.089,9) 0 

2029 3.464,8  592,4  (12,4) 0,0  21.650 -179 (5.078,7) 0 

2030 3.464,8  595,6  (9,2) 0,0  21.650 -163 (5.063,0) 0 

2031 3.464,8  599,8  (5,0) 0,0  21.650 -143 (5.043,0) 0 

2032 3.464,8  604,8  0,0  0,0  21.650 -119 (5.019,0) 0 

 

Tabela 54 - Necessidades anuais de ampliações em extensão de rede e ligações 

de água do Sistema de Abastecimento de Água. 

NECESSIDADES DE AMPLIAÇÕES 

ANO 

REDE DE ÁGUA LIGAÇÕES DE ÁGUA 

EXIST. (m) NECES. (m) 
DÉFICI
T     (m) 

A 
EXECUTA
R          (m) 

EXISTENT
E (lig) 

NECESSIDADE
S (lig) 

DÉFICI
T     (lig) 

A 
EXECUTA

R (lig) 

2011 361.000 361.000 0 0 29.924 29.924 0 0 

2012 361.000 426.576 65.576 65.576 29.924 33.833 3.909 3.909 

2013 426.576 493.844 67.268 67.268 33.833 37.843 4.010 4.010 

2014 493.844 562.801 68.957 68.957 37.843 41.953 4.110 4.110 

2015 562.801 633.446 70.645 70.645 41.953 46.164 4.211 4.211 

2016 633.446 705.778 72.332 72.332 46.164 50.476 4.312 4.312 

2017 705.778 722.183 16.405 16.405 50.476 51.454 978 978 

2018 722.183 738.712 16.529 16.529 51.454 52.439 985 985 
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2019 738.712 755.364 16.652 16.652 52.439 53.432 993 993 

2020 755.364 772.139 16.775 16.775 53.432 54.432 1.000 1.000 

2021 772.139 789.038 16.899 16.899 54.432 55.439 1.007 1.007 

2022 789.038 806.059 17.021 17.021 55.439 56.454 1.015 1.015 

2023 806.059 823.204 17.145 17.145 56.454 57.476 1.022 1.022 

2024 823.204 840.471 17.267 17.267 57.476 58.505 1.029 1.029 

2025 840.471 857.861 17.390 17.390 58.505 59.541 1.037 1.037 

2026 857.861 875.374 17.513 17.513 59.541 60.585 1.044 1.044 

2027 875.374 896.619 21.245 21.245 60.585 61.852 1.266 1.266 

2028 896.619 918.072 21.453 21.453 61.852 63.131 1.279 1.279 

2029 918.072 939.733 21.661 21.661 63.131 64.422 1.291 1.291 

2030 939.733 961.603 21.870 21.870 64.422 65.725 1.304 1.304 

2031 961.603 983.680 22.077 22.077 65.725 67.041 1.316 1.316 

2032 983.680 1.005.964 22.284 22.284 67.041 68.370 1.328 1.328 

 

Tabela 55 - Necessidades anuais de substituições em extensão de rede, ligações 

de água e hidrômetros do Sistema de Abastecimento de Água. 

ANO 

SUBSTITUIÇÕES INSTALAÇÃO 

HIDRÔM. 
LIG. 

REDES HIDRÔM. 
DOMIC. 

(un) (un) (m) (un) 

2011 0 0 0 0 

2012 0 2.992 7.220 0 

2013 0 3.383 7.220 0 

2014 0 3.784 7.220 0 

2015 0 4.195 7.220 0 

2016 0 4.616 7.220 0 

2017 0 505 10.587 0 

2018 0 515 10.833 0 

2019 0 524 11.081 0 

2020 0 534 11.330 0 

2021 0 544 11.582 0 

2022 5.544 554 11.836 0 

2023 5.544 565 12.091 0 

2024 5.544 575 12.348 0 

2025 5.544 585 12.607 0 

2026 5.544 595 12.868 0 

2027 5.544 606 13.131 499 

2028 5.544 619 13.449 499 

2029 5.544 631 13.771 499 

2030 5.544 644 14.096 499 

2031 5.544 657 14.424 499 

2032 5.544 670 14.755 499 
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Tabela 56 - Ações anuais para Universalização do Sistema de Abastecimento de 

Água. 

ANO 

PRODUÇÃO RESERVAÇÃO 
REDE DE 

ÁGUA 
LIGAÇÕES  
DEÁGUA 

HIDRÔMETROS 

EXECUÇÃO EXECUÇÃO TOTAL TOTAL TOTAL 

(l/s) (m³) m unid unid 

2011     0 0 0 

2012 0,0  0 72.796 6.901 0 

2013 0,0  0 74.488 7.393 0 

2014 111,1  4.900 76.177 7.894 0 

2015 0,0  0 77.865 8.406 0 

2016 0,0  0 79.552 8.928 0 

2017 0,0  0 26.992 1.483 0 

2018 0,0  0 27.362 1.500 0 

2019 0,0  0 27.733 1.517 0 

2020 0,0  0 28.105 1.534 0 

2021 56,9  0 28.481 1.551 0 

2022 0,0  0 28.857 1.569 5.544 

2023 0,0  0 29.236 1.587 5.544 

2024 0,0  0 29.615 1.604 5.544 

2025 0,0  0 29.997 1.622 5.544 

2026 0,0  0 30.381 1.639 5.544 

2027 0,0  0 34.376 1.872 6.043 

2028 0,0  0 34.902 1.898 6.043 

2029 0,0  0 35.432 1.922 6.043 

2030 0,0  0 35.966 1.948 6.043 

2031 0,0  0 36.501 1.973 6.043 

2032 0,0  0 37.039 1.998 6.043 

Total 168,0  4.900 881.853,0  66.738,7  63.976,4  

 

14.2. AÇÕES NECESSÁRIAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO DA COLETA E 

TRATAMENTO DOS ESGOTOS 

Nas tabelas 57 e 58 estão apresentadas as necessidades de implantação do sistema 

de esgotamento sanitário, no que se refere a vazão de tratamento, extensão de rede 

coletora e ligações. Na tabela 59 é apresentado um resumo das ações anuais 

propostas para atingir a universalização do sistema de esgotamento no município de 

Santarém. 

As ações previstas visam atender os seguintes objetivos: 

 Implantação da capacidade de tratamento em consonância com o aumento do 

nível de coleta; 

 Implantação das redes de coleta de esgoto para acompanhamento dos 

padrões de atendimento e do crescimento vegetativo; 



 

184 184 

184 184 

 Implantação das ligações de esgoto para acompanhamento dos padrões de 

atendimento e do crescimento vegetativo. 

 

Tabela 57 - Necessidades anuais de implantações em extensão de rede e 

ligações de esgoto do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

ANO 

NECESSIDADES DE IMPLANTAÇÕES 

REDES COLETORAS   LIGAÇÕES DE ESGOTO   

EXISTENTE 
(m) 

NECESSIDA
DES (m) 

DÉFICI
T (m) 

A 
EXECUTA
R          (m) 

EXISTENT
E (lig) 

NECESSIDADE
S (lig) 

DÉFICI
T (lig) 

A 
EXECUTA

R (lig) 

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 0 35.564 35.564 35.564 0 2.120 2.120 2.120 

2013 35.564 72.163 36.599 36.599 2.120 4.302 2.182 2.182 

2014 72.163 109.799 37.636 37.636 4.302 6.545 2.243 2.243 

2015 109.799 148.469 38.670 38.670 6.545 8.850 2.305 2.305 

2016 148.469 188.174 39.705 39.705 8.850 11.217 2.367 2.367 

2017 188.174 209.836 21.662 21.662 11.217 12.508 1.291 1.291 

2018 209.836 232.013 22.177 22.177 12.508 13.830 1.322 1.322 

2019 232.013 254.706 22.693 22.693 13.830 15.183 1.353 1.353 

2020 254.706 277.913 23.207 23.207 15.183 16.566 1.383 1.383 

2021 277.913 301.635 23.722 23.722 16.566 17.980 1.414 1.414 

2022 301.635 325.871 24.236 24.236 17.980 19.425 1.445 1.445 

2023 325.871 350.621 24.750 24.750 19.425 20.900 1.475 1.475 

2024 350.621 375.884 25.263 25.263 20.900 22.406 1.506 1.506 

2025 375.884 401.660 25.776 25.776 22.406 23.943 1.536 1.536 

2026 401.660 427.949 26.289 26.289 23.943 25.510 1.567 1.567 

2027 427.949 469.186 41.237 41.237 25.510 27.968 2.458 2.458 

2028 469.186 511.278 42.092 42.092 27.968 30.477 2.509 2.509 

2029 511.278 554.224 42.946 42.946 30.477 33.037 2.560 2.560 

2030 554.224 598.024 43.800 43.800 33.037 35.648 2.611 2.611 

2031 598.024 642.676 44.652 44.652 35.648 38.309 2.662 2.662 

2032 642.676 688.181 45.505 45.505 38.309 41.022 2.712 2.712 

 

Tabela 58 - Necessidades anuais de implantações em vazão de tratamento do 

Sistema de Esgotamento Sanitário. 

ANO 

NECESSIDADES DE IMPLANTAÇÕES 

ETE   

EXISTENTE 
(l/s) 

NECESSIDADES 
(l/s) 

DÉFICIT 
(l/s) 

A 
EXECUTAR 

(l/s) 

2011 0,00 0,00 0,0  0,0 

2012 0,00 21,66 21,7  0,0 

2013 0,00 46,95 46,9  0,0 

2014 0,00 76,00 76,0  0,0 

2015 0,00 108,94 108,9  0,0 

2016 420,82 145,91 (274,9) 420,8 

2017 420,82 171,43 (249,4) 0,0 

2018 420,82 199,20 (221,6) 0,0 
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2019 420,82 229,27 (191,5) 0,0 

2020 420,82 261,72 (159,1) 0,0 

2021 420,82 296,61 (124,2) 0,0 

2022 420,82 320,44 (100,4) 0,0 

2023 420,82 344,78 (76,0) 0,0 

2024 420,82 369,62 (51,2) 0,0 

2025 420,82 394,97 (25,9) 0,0 

2026 676,71 420,82 (255,9) 255,9 

2027 676,71 461,37 (215,3) 0,0 

2028 676,71 502,76 (174,0) 0,0 

2029 676,71 544,99 (131,7) 0,0 

2030 676,71 588,06 (88,7) 0,0 

2031 676,71 631,97 (44,7) 0,0 

2032 676,71 676,71 0,0  0,0 

 

Tabela 59 - Ações anuais para Universalização do Sistema de Esgotamento 

Sanitário. 

ANO 

ETE REDE DE  ESGOTO LIGAÇÕES DE ESGOTO 

EXECUÇÃO TOTAL TOTAL 

(l/s) m unid 

2011   0 0 

2012 0,0 35.564 2.120 

2013 0,0 36.599 2.182 

2014 0,0 37.636 2.243 

2015 0,0 38.670 2.305 

2016 420,8 39.705 2.367 

2017 0,0 21.662 1.291 

2018 0,0 22.177 1.322 

2019 0,0 22.693 1.353 

2020 0,0 23.207 1.383 

2021 0,0 23.722 1.414 

2022 0,0 24.236 1.445 

2023 0,0 24.750 1.475 

2024 0,0 25.263 1.506 

2025 0,0 25.776 1.536 

2026 255,9 26.289 1.567 

2027 0,0 43.583 2.598 

2028 0,0 44.648 2.661 

2029 0,0 45.717 2.725 

2030 0,0 46.790 2.789 

2031 0,0 47.865 2.854 

2032 0,0 48.946 2.917 

Total 676,7 705.499 42.053 

 

14.3. AÇÕES NECESSÁRIAS NAS COMUNIDADES RURAIS 

Para apuração das necessidades para abastecimento de água das comunidades 

rurais será adotado como critério que todas as comunidades serão atendidas com 
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sistemas isolados, conforme já ocorre atualmente. As comunidades rurais dotadas de 

sistemas coletivos de abastecimento de água não possuem o cadastro dos mesmos, o 

que impossibilita verificar as necessidades de ampliação da produção, da reservação 

e das redes de distribuição.  

Em termos de produção faz-se necessário estudar as possibilidades de abastecimento 

de cada comunidade isolada e a proposição de melhorias na qualidade da água, a 

qual pode ser feita com a instalação de filtros compactos e um sistema de 

desinfecção. Com relação ao sistema de abastecimento de água, foram previstas as 

seguintes ações para atingir a universalização dos serviços, nas comunidades rurais 

pertencentes ao município de Santarém: 

 Implantação de Melhorias nos Sistemas Existentes; 

 Implantação de Sistemas Coletivos de Abastecimento de Água (>100 

residências): contemplando 42 comunidades rurais; 

 Instalação de Poço - Chafariz (< que 100 residências): contemplando 362 

comunidades rurais; 

 Manutenção dos Sistemas Coletivos de Abastecimento de Água: contemplando 

42 comunidades rurais, sendo apenas as que possuem sistema coletivo; 

 Instalação de Casa de Química (Q=6m³/h), incluindo dois dosadores Hypocal, 

para as comunidades que não possuem sistema de tratamento. 

 

Quanto ao esgotamento sanitário, conforme já relatado, é conveniente que as 

comunidades com maior concentração de pessoas sejam atendidas por rede coletora 

e o esgoto coletado seja tratado antes da disposição final. Assim, adotou-se como 

critério para apuração das necessidades que, para aquelas comunidades rurais acima 

de 100 (residências) os esgotos deverão ser coletados em redes de esgoto e tratados 

em ETE´s Compactas. Paras demais comunidades admitiu-se que continuarão a 

utilizar a sistemática atual de disposição em fossas com sumidouros, fazendo-se as 

adequações para fossa séptica aonde for necessário.  

Com relação ao sistema de esgotamento sanitário, foram previstas as seguintes ações 

para atingir a universalização dos serviços, nas comunidades rurais pertencentes ao 

município de Santarém: 

 Implantação de Sistema Esgotamento Sanitário nos Distritos: não se aplica ao 

município; 
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 Implantação de Sistema Coletivo com Tratamento Anaeróbio Simples (> = a 

100 residências): contemplando 42 comunidades rurais; 

 Caixa de Gordura + Tanque Séptico + Sumidouro (< que 100 residências): 

contemplando 362 comunidades rurais; 

 Manutenção dos Sistemas Coletivos de Esgotamento Sanitário: contemplando 

42 comunidades rurais, sendo a que possui sistema de esgotamento e as que 

possuem sistema coletivo com tratamento anaeróbio simples.  

 

Na tabela a seguir são indicadas as ações necessárias para melhoria nas condições 

de atendimento as comunidades rurais, com respeito ao abastecimento de água e à 

coleta e tratamento dos esgotos. 

 

Tabela 60 - Ações necessárias nas comunidades rurais > = 100 residências do 

município de Santarém. 

Comunidades 
Rurais - Município 

de Santarém 

Produção Reservação 
Rede de 

Água 
Lig. de 
Água 

ETE 
Compacta 

Rede de 
Esgoto 

Lig. de 
Esgoto 

m³/h m³ m un m³/dia m un 

São Pedro 3 16 2.593 155 62,2 2.593 155 

Vila Gorete 3 13 2.123 127 50,9 2.123 127 

Arapixuna 4 17 2.830 169 67,9 2.830 169 

Aninduba 2 11 1.812 108 43,5 1.812 108 

Boim 3 12 2.082 124 50,0 2.082 124 

Parauá 5 25 4.110 245 98,7 4.110 245 

Surucuá 2 10 1.701 101 40,8 1.701 101 

Suruacá 3 13 2.090 125 50,2 2.090 125 

Vila do Amorim 3 13 2.110 126 50,7 2.110 126 

Retiro (Parauá) 6 26 4.401 262 105,6 4.401 262 

Costa do Tapará 5 24 4.065 242 97,6 4.065 242 

Saracura 3 16 2.708 161 65,0 2.708 161 

Tapara Grande 3 15 2.479 148 59,5 2.479 148 

Piracãoera de Baixo 2 12 1.980 118 47,5 1.980 118 
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Piracãoera de Cima 3 14 2.319 138 55,7 2.319 138 

Paudárco (Asto) 4 19 3.207 191 77,0 3.207 191 

Ajamuri 3 15 2.495 149 59,9 2.495 149 

Curuai 18 85 14.160 844 339,8 14.160 844 

Igarapé Açu 3 13 2.184 130 52,4 2.184 130 

Itacumini 3 15 2.495 149 59,9 2.495 149 

Inanú 4 17 2.867 171 68,8 2.867 171 

Piraquara 2 12 1.980 118 47,5 1.980 118 

Paissandu 2 10 1.685 100 40,4 1.685 100 

Vila Socorro 4 19 3.207 191 77,0 3.207 191 

Mojú do Berlanimo 2 11 1.836 109 44,1 1.836 109 

Boa Esperança 6 30 4.994 298 119,9 4.994 298 

Diamantino 3 17 2.777 166 66,7 2.777 166 

Estrada Nova 3 15 2.487 148 59,7 2.487 148 

Mararu 7 33 5.562 332 133,5 5.562 332 

Urumanduba 2 12 1.988 118 47,7 1.988 118 

São Rdº  da 
Palestina 

2 10 1.701 101 40,8 1.701 101 

Santa Cruz 3 12 2.041 122 49,0 2.041 122 

Jacamim 5 23 3.751 224 90,0 3.751 224 

Perema 4 17 2.863 171 68,7 2.863 171 

Tipizal 3 15 2.507 149 60,2 2.507 149 

São José 7 32 5.342 318 128,2 5.342 318 

Tabocal 15 74 12.254 730 294,1 12.254 730 

Alter do Chão 9 41 6.896 411 165,5 6.896 411 

Cucurunã 3 13 2.205 131 52,9 2.205 131 

São Braz 3 16 2.732 163 65,6 2.732 163 

Santarém Miri 2 10 1.734 103 41,6 1.734 103 

Igarapé-Açu 2 10 1.726 103 41,4 1.726 103 

Bom Futuro 31 150 25.019 1.491 600,4 25.019 1.491 
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Total 
  

164.098 9.780 
 

164.098 9.780 

 

14.4. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS NECESSIDADES GLOBAIS APURADAS 

 

14.4.1. Sistema de Abastecimento de Água 

 

A) Produção de Água 

Analisando-se as informações das tabelas anteriores, observa-se que, até o final de 

plano (2032), a necessidade de aumento de produção de água, será de 604,80 m³/h. 

Deste modo, será necessário que se façam incrementos para aumento da capacidade 

de produção para atender as metas de atendimento estabelecidas e o crescimento 

vegetativo da população. 

Com a implantação das obras do PAC-II a capacidade de produção será ampliada em 

400,0 m³/h. Admitiu-se que a implantação das obras do PAC-II se dará em 2014. 

Este aumento da capacidade de produção permitirá o atendimento das demandas até 

2021. 

Para o ano de 2021 será necessário uma 2ª etapa de ampliação da produção, em 

204,8 m³/h, que será suficiente para suprir as demandas até o final do período do 

plano (2032). 

Seria também recomendável a revitalização de alguns poços profundos existentes de 

modo a aumentar a capacidade de produção dos mesmos. o que daria maior 

confiabilidade e autonomia ao sistema. 

 

B) Sistema de Reservação 

Conforme se pode observar das tabelas, atualmente não existe déficit, e o aumento do 

volume de reservação em 4.900 m³ previsto no PAC-II será suficiente para atender as 

necessidades até final de plano (2032). 

 

C) Sistema de Distribuição 

Com relação às redes de distribuição e ligações domiciliares, haverá necessidade de 

ampliações a partir do ano de 2012, a fim de garantir os níveis de atendimento 

estabelecidos e por conta do crescimento vegetativo previsto para o município. 
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No horizonte do plano, está previsto a implantação de 881.853 m de redes de água e 

66.739 ligações domiciliares. 

Nas obras do PAC-II está previsto a implantação de 234.600 m de redes de água e 

11.076 ligações domiciliares. Assim, para atendimento no horizonte do plano, até 

2032, haverá a necessidade de complementação de 410.364 m de redes de água e 

27.370 ligações domiciliares de água. 

Outro aspecto referente à rede de distribuição é a necessidade de substituições, em 

virtude da má qualidade das tubulações, fato este que também é responsável pelo 

elevado índice de perdas atual.  

O critério adotado neste caso foi a realização de substituição de 10% da rede existente 

no período de 2012 a 2016 num total de 36.100 metros. No restante do período (2017 

a 2032) serão realizadas substituições anuais a uma taxa de 1,5% ao ano, totalizando 

a substituição de 200.789 metros de rede, no horizonte do plano.  

Da mesma forma as ligações prediais também são responsáveis pelo elevado índice 

de perdas atual. Por esse motivo, serão realizadas substituições no período de 2012 a 

2016 a uma taxa de 10% ao ano, e para o período de 2017 a 2032, a uma taxa de 1% 

ao ano, o que totaliza 28.293 ligações. 

Quanto aos hidrômetros, será necessária a instalação de 63.976 unidades, sendo 

5.339 referentes à hidrometração das ligações domiciliares sem medição e o restante 

referente às substituições periódicas. 

As 60.984 unidades restantes se referem às substituições periódicas do parque de 

hidrômetros a cada 10 anos, que ocorrerão partir de 2026, a uma taxa de 10% ao ano.  

 

14.4.2. Coleta e Tratamento dos Esgotos 

A) Tratamento de esgotos 

A concepção prevista para o sistema de esgotamento sanitário prevê a divisão do 

sistema em duas sub-bacias de esgotamento:Sub-bacia Irurá e Sub-bacia Urumarí, 

onde serão implantadas duas Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) com os 

mesmos nomes ( ETE Irurá e ETE Urumarí). 

Estas ETEs serão compostas basicamente de tratamento primário, para remoção de 

sólidos grosseiros e tratamento secundário com as seguintes características: 
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- Tratamento primário constituido de com canal de grades médias, antes da ETE, 

peneira rotativa e desarenador tipo canal e calha medidora de vazão tipo Parshall; 

- Tratamento secundário biológico anaeróbio seguido de aeróbio, do tipo UBOX. 

Admitiu-se no presente plano que a implantação do tratamento dos esgotos coletados 

será feita em duas etapas: a primeira em 2016 e a segunda em 2026. 

Através dos estudos de projeção de produção de esgoto é possível se identificar que a 

capacidade total necessária das duas ETEs a serem implantadas em 2016, deverá ser 

de 420,82 l/s. 

Em 2026 a capacidade de tratamento deverá ser ampliada em 255,89 l/s para atender 

as necessidades até o final do horizonte do plano, 2032. 

 

B) Rede Coletora de Esgotos 

Conforme obtido das projeções, ao longo do período do plano será necessária a 

implantação de 688.181 metros de rede de esgoto. 

A substituição periódica da rede de esgoto só se iniciará a partir de 2027 quando a 

rede estiver com 15 anos de uso. 

No horizonte do plano está previsto a substituição de 17.318 m de rede de esgoto. 

 

C) Ligações de Esgoto 

Da mesma forma, as ligações prediais de esgoto deverão sofrer incrementos por conta 

da implantação do padrão de atendimento e do crescimento vegetativo, num total de 

41.021 ligações. 

A substituição periódica das ligações de esgoto só se iniciará a partir de 2027 quando 

a as ligações estiverem com 15 anos de uso. 

No horizonte do plano está previsto a substituição de 1.032 ligações de esgoto. 

 

14.4.3. Comunidades Rurais 

 

14.4.3.1. Sistema de Abastecimento de Água 

Para o abastecimento de água das comunidades rurais, a proposta é a utilização de 

Sistemas Isolados de Água composto por poço profundo, reservatório e rede de água 

ou a melhoria na forma de abastecimento atual.  
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Com base nas projeções realizadas verifica-se que para a maioria das comunidades 

abastecidas por Sistemas Independentes a melhor alternativa é a melhoria do sistema 

de abastecimento atual. Com relação ao sistema de abastecimento de água, foram 

previstas as seguintes ações nas comunidades rurais pertencentes ao município de 

Santarém: 

 Implantação de Melhorias nos Sistemas Existentes; 

 Implantação de Sistemas Coletivos de Abastecimento de Água (>=100 

residências): contemplando 42 comunidades rurais; 

 Instalação de Poço - Chafariz (< que 100 residências): contemplando 362 

comunidades rurais; 

 Manutenção dos Sistemas Coletivos de Abastecimento de Água: contemplando 

42 comunidades rurais, sendo apenas as que possuem sistema coletivo; 

 Instalação de Casa de Química (Q=6m³/h), incluindo dois dosadores Hypocal, 

para as comunidades que não possuem sistema de tratamento. 

 

Estimou-se também a extensão de redes de água para as comunidades com sistema 

coletivo, que perfazem um total de 164.098 metros, quanto às ligações de água, 

perfazem um total de 9.780. 

 

14.4.3.2. Sistema de Esgotamento Sanitário 

O critério adotado para apuração das necessidades com esgotamento sanitário para 

as comunidades rurais foi à previsão de que os esgotos gerados seriam tratados em 

ETE’s Compactas ou por Sistema Coletivo com Tratamento Anaeróbio Simples, num 

total de 42 (quarenta e duas) comunidades contempladas com sistema coletivo com 

tratamento anaeróbio simples.  

Para todas as demais comunidades rurais previu-se fossa séptica seguida de 

sumidouro. Com relação ao sistema de esgotamento sanitário, foram previstas as 

seguintes ações nas comunidades rurais pertencentes ao município de Santarém: 

 

 Implantação de Sistema Esgotamento Sanitário nos Distritos: não se aplica ao 

município; 

 Implantação de Sistema Coletivo com Tratamento Anaeróbio Simples (>=100 

residências): contemplando 42 comunidades rurais; 
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 Caixa de Gordura + Tanque Séptico + Sumidouro (< 100 residências): 

contemplando 362 comunidades rurais; 

 Manutenção dos Sistemas Coletivos de Esgotamento Sanitário: contemplando 

42 comunidades rurais que possuem sistema coletivo com tratamento 

anaeróbio simples. 

 

As extensões de redes de esgoto necessárias para as comunidades previstas com 

ETE compacta são 164.098, enquanto que o número de ligações de esgoto serão 

9.780. 

 

15. COMPATIBILIZAÇÃO COM OS DEMAIS PLANOS SETORIAIS 

Para implantação das propostas feitas nos estudos de concepção é necessário que se 

analise possíveis outros planos existentes, que de certo modo tenham correlações 

com o presente plano de saneamento, a fim de que haja compatibilidade com as 

premissas e soluções previstas em cada um deles. 

É de interesse, a análise dos seguintes planos: 

 Planos de Gestão de Recursos Hídricos; 

 Planos de Abastecimento de Água dos Sistemas Adutores; 

 Plano Diretor do Município; 

 Plano Diretor do Sistema de Água; 

 Plano Diretor do Sistema de Esgoto; 

 Plano Municipal de Saneamento Básico – Resíduos Sólidos; 

 Plano Municipal de Saneamento Básico – Drenagem Urbana; 

 Lei Orgânica do Município; 

 Código Sanitário do município; 

 Código do Meio Ambiente do município; 

 Outros Planos de interesse. 
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16. OBRAS, SERVIÇOS E AÇÕES NECESSÁRIAS 

A partir do diagnóstico da situação atual e do crescimento prognosticado, avaliaram-se 

as obras, serviços e ações (de melhoria, adequação e ampliação) necessários. Além 

disso, foram elencados programas e ações de gestão que proporcionem a melhoria 

dos serviços prestados e a redução de custos com a operação e manutenção dos 

sistemas. Estas necessidades são caracterizadas a seguir, numa abordagem temporal 

(curto, médio e longo prazo), considerada adequada à modernização e melhoria da 

prestação dos serviços de água e esgotos da Companhia de Saneamento do Pará – 

COSANPA, para o município de Santarém. Em seguida foram estimados os custos 

destas necessidades de forma a se poder estabelecer um programa de prestação dos 

serviços visando sua melhoria e modernização. 

Foram consideradas ações de curto prazo, as ações compreendidas entre os anos 

2012 a 2016, totalizando 5 anos; ações de médio prazo, as ações compreendidas 

entre os anos 2017 a 2026, totalizando 10 anos; e, ações de longo prazo, as ações 

compreendidas entre os anos 2027 e 2032, totalizando 6 anos. 

 

16.1. CARACTERIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS NA ÁREA 

URBANA 

Mediante as definições das obras e serviços necessários, apresentados nos cenários 

prospectivos e concepção de alternativas, elaborou-se um cronograma de ações a 

serem realizadas em curto, médio e longo prazo nos sistemas de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário, as quais estão apresentadas nas tabelas a seguir. 

 

Tabela 61 - Ações de curto, médio e longo prazo para o sistema de 

abastecimento de água. 

ATIVIDADE 

QUANTIDADES A SEREM IMPLANTADAS NO SAA 

Curto 
Prazo 
(2012-
2016) 

Médio 
Prazo 
(2017-
2026) 

Longo 
Prazo 
(2027-
2032) 

Total 

Ampliação da capacidade de  produção (m³/h) 111,11 56,89 0,00 168,00 

Ampliação da capacidade de reservação (m³) 4.900 0 0 4.900 

Ampliação da rede de abastecimento de água 
(m) 

344.778 169.596 130.590 644.964 

Substituição de adutoras (m) 0 0 0 0 

Ampliação das ligações domiciliares de água 
(unid.) 

20.552 10.109 7.784 38.446 

Substituição da rede de abastecimento de 36.100 117.163 83.626 236.889 
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água existente deteriorada (m) 

Substituição  das ligações domiciliares de 
água existentes (unid.) 

18970 5496 3827 28.293 

Instalação de hidrometros para ampliação do 
índice de hidrometração (unid.) 

0 0 2992 2.992 

Substituição de hidrômetros para renovação  
do parque existente  (unid.) 

0 27720 33264 60.984 

 

Tabela 62 - Ações de curto, médio e longo prazo para o sistema de esgotamento 

sanitário. 

ATIVIDADE 

INVESTIMENTOS PREVISTOS NO SAA 

Curto 
Prazo 
(2012-
2016) 

Médio 
Prazo 
(2017-
2026) 

Longo 
Prazo 
(2027-
2032) 

Total 

Investimento na ampliação da capacidade de 
produção (R$) 

5.785.016,
67 

4.573.832,
75 

0,00 
10.358.849

,42 

Investimento na ampliação da capacidade de 
reservação (R$) 

4.655.000,
00 

0,00 0,00 
4.655.000,

00 

Investimento na ampliação da rede de 
abastecimento de água (R$) 

28.544.170
,62 

14.040.852
,84 

10.811.546
,10 

53.396.569
,56 

Investimento em substituição de adutoras (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investimento na ampliação das ligações 
domiciliares de água (R$) 

5.137.978,
91 

2.527.366,
53 

1.946.086,
98 

9.611.432,
42 

Investimento em substituição da rede de 
abastecimento de água existente deteriorada 
(R$) 

2.988.719,
00 

9.699.924,
77 

6.923.396,
54 

19.612.040
,31 

Investimento em substituição  das ligações 
domiciliares de água existentes (R$) 

4.742.500,
00 

1.374.000,
00 

956.750,00 
7.073.250,

00 

Investimento com hidrometros para ampliação 
do índice de hidrometração (R$) 

0,00 0,00 209.468,00 209.468,00 

Investimento em substituição de hidrômetros 
para renovação do parque existente  (R$) 

0,00 
1.940.400,

00 
2.328.480,

00 

4.268.880,
00 

 

16.2. CARACTERIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS NA ÁREA 

RURAL 

Abaixo estão listadas as ações a serem realizadas a curto, médio e longo prazo na 

área rural do município: 

 

 Curto Prazo 

o Implantação de Sistema Coletivo de Abastecimento de Água em 14 comunidades 

rurais, totalizando 3.260 ligações; 

o Implantação do sistema de abastecimento de água através de Chafariz em 121 

comunidades; 

o Instalação de poço tubular em 121 comunidades rurais; 
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o Manutenção dos Sistemas Coletivos de Abastecimento de Água de 14 

comunidades, sendo contempladas apenas aquelas que possuem sistema; 

o Implantação de Sistema Coletivo com Tratamento Anaeróbio Simples em 14 

comunidades rurais, totalizando 3.260 ligações; 

o Instalação de 4.743 conjuntos caixa de gordura, tanque séptico e sumidouro, em 

121 comunidades; 

o Manutenção dos Sistemas Coletivos de Esgotamento Sanitário de 14 

comunidades, sendo contempladas apenas as que possuem Sistema de 

Esgotamento Sanitário e Sistema Coletivo com Tratamento Anaeróbio Simples. 

 

 

 Médio Prazo 

o Implantação de Sistema Coletivo de Abastecimento de Água em 14 comunidades 

rurais, totalizando 3.260 ligações; 

o Manutenção dos Sistemas Coletivos de Abastecimento de Água de 28 

comunidades, sendo contempladas apenas aquelas que possuem sistema; 

o Implantação do sistema de abastecimento de água através de Chafariz em 121 

comunidades; 

o Instalação de poço tubular em 121 comunidades rurais; 

o Implantação de Sistema Coletivo com Tratamento Anaeróbio Simples em 14 

comunidades rurais, totalizando 3.260 ligações; 

o Manutenção dos Sistemas Coletivos de Esgotamento Sanitário de 28 

comunidades, sendo contempladas apenas as que possuem Sistema de 

Esgotamento Sanitário e Sistema Coletivo com Tratamento Anaeróbio Simples. 

 

 Longo Prazo 

o Implantação de Sistema Coletivo de Abastecimento de Água em 14 comunidades 

rurais, totalizando 3.260 ligações; 

o Implantação do sistema de abastecimento de água através de Chafariz em 121 

comunidades; 

o Instalação de poço tubular em 121 comunidades rurais; 

o Manutenção dos Sistemas Coletivos de Abastecimento de Água de 42 

comunidades, sendo contempladas apenas aquelas que possuem sistema; 
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o Implantação de Sistema Coletivo com Tratamento Anaeróbio Simples em 14 

comunidades rurais, totalizando 3.260 ligações; 

o Manutenção dos Sistemas Coletivos de Esgotamento Sanitário de 42 

comunidades, sendo contempladas apenas as que possuem Sistema de 

Esgotamento Sanitário e Sistema Coletivo com Tratamento Anaeróbio Simples. 

 

16.3. CARACTERIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE GESTÃO 

Esta parte do plano contém a relação dos programas e das ações de gestão 

necessárias para o alcance dos objetivos estratégicos. A partir desta lista são 

previstos investimentos para melhoria da gestão comercial e operacional dos sistemas 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

O desafio empreendedor e a busca dos conhecimentos necessários à universalização 

dos serviços estão a exigir das instituições responsáveis pelos serviços de 

saneamento, modernas práticas de gestão. Entre eles destacam-se os crescentes 

requisitos ambientais, a definição de padrões para a qualidade e de transparência na 

prestação dos serviços e os requisitos de responsabilidade social.  

Os programas e ações de gestão previstos neste plano estão descritos e 

conceituados, a seguir: 

 Planos Diretores de Água e Esgoto: são Planos que, a partir de um diagnóstico 

científico da realidade física, social, econômica, política e administrativa da 

cidade, além do levantamento dos recursos hídricos existentes na região e das 

condições do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário do 

município, estabelecem os objetivos a serem atingidos para universalização da 

infra-estrutura de saneamento do município. Esses objetivos devem ser 

aprovados por lei municipal e nos mesmos devem estar definidas as atividades 

a serem executadas, seus prazos e quem deve executá-la. No caso do 

município de Santarém já existe Plano Diretor de Àgua.  

 Projeto do Sistema de Distribuição de Água: é o conjunto dos elementos 

necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as 

normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Tem por finalidade garantir que a água chegue a todos os pontos de consumo, 

sempre que necessário, na quantidade e qualidade adequadas ao uso. Além 
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disso, deve permitir e rastreabilidade e acessibilidade ao sistema em caso de 

manutenção. Como o período de execução desse plano é longo (21 anos), foi 

prevista a confecção de mais dois projetos para o sistema de distribuição de 

água (os Projetos são realizados com horizonte de 21 anos); 

 Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário: é o conjunto dos elementos 

necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as 

normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Tem por finalidade contribuir para melhoria da qualidade de vida da população, 

mediante a construção, ampliação e estruturação dos serviços de coleta e 

tratamento dos esgotos sanitários. Como o período de execução desse plano é 

longo (21 anos), foi prevista a confecção de mais dois projetos para o sistema 

de esgotamento sanitário (os Projetos são realizados com horizonte de 21 

anos); 

 Pesquisa Ativa de Vazamentos Visíveis e Não-Visíveis: tem por objetivo o 

acompanhamento e redução das perdas físicas do sistema de abastecimento 

de água. Para o município de Santarém deve-se realizar a pesquisa pelo 

menos uma vez por ano, durante o período do Plano; 

 Programa de Redução e Controle de Perdas: a proposição de medidas visando 

à redução e ao controle das perdas enseja o conhecimento de parâmetros (tais 

como volumes, pressões, níveis, etc.) que permitem qualificar a situação em 

que se encontra determinado sistema público de abastecimento de água; 

 Programa de Educação Ambiental e Uso Racional de Água: envolve ações 

tecnológicas e mudanças culturais para a conscientização da população 

quanto ao desperdício de água. Esse programa deve ser constante durante 

todo o período do plano; 

 Programa de Macromedição: atividade indispensável para o controle e o 

gerenciamento das perdas de água nos sistemas de abastecimento de água, 

devendo, portanto, os equipamentos serem instalados nos primeiros anos do 

Plano. Devem-se instalar os mesmos nas captações, elevatórias, estações de 

tratamento, reservatórios e em determinados pontos de distribuição de água na 

cidade; 



 

200 200 

200 200 

 Sistema de Cadastro Georreferenciado: tem como objetivo principal promover 

o georreferenciamento, a rastreabilidade e modernização dos sistemas de 

água e esgotos, através de ações de cadastro, mapeamento, diagnóstico, 

capacitação e regulamentação das atividades; 

 Infraestrutura de Atendimento e Manutenção: visa a reforma das unidades, 

melhoria dos equipamentos de informática, capacitação de pessoal, 

atendimento personalizado ao cliente (Call Center), aquisição de veículos de 

apoio e manutenção, aquisição de equipamentos de manutenção e 

equipamentos para realização de pesquisa de vazamentos. Para um melhor 

funcionamento do sistema é interessante que esse programa seja implantado 

no primeiro ano do Plano; 

 Plano de Capacitações de Pessoal (sistema cadastral, modelagem, perdas, 

etc.): mobilizar, articular e desenvolver conhecimentos, recursos, habilidades e 

experiências que agreguem valor à instituição e valor produtivo ao indivíduo, no 

que diz respeito ao saber fazer, apropriando-se dos meios adequados para 

alcançar os objetivos; 

 Implantação de CCO (Centro de Controle Operacional): permite identificar 

rapidamente os locais onde há vazamento nas redes de água e controlar a 

produção e distribuição de água com mais eficiência, gerando economia na 

utilização de produtos químicos no tratamento e redução nas perdas. Além 

disso, permite aos gestores dos sistemas a tomada de decisões mais rápidas 

para evitar o desabastecimento de água para a população. O CCO serve para 

fortalecer a gestão operacional dos sistemas de abastecimento de água, bem 

como de esgotamento sanitário; 

 Desenvolvimento de Modelagem Hidráulica: A modelagem hidráulica é 

desenvolvida através da simulação do comportamento da rede hidráulica com 

base em: informações cadastrais da rede e da unidade operativa; dados 

comerciais para distribuição das demandas; dados operacionais referentes a 

regras de operação, demandas e perfis de consumo em período estendido; 

 Programa de Manutenção Preventiva nas Unidades dos Sistemas de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário: limpeza e pintura dos 

reservatórios, manutenção nos equipamentos das estações elevatórias de 
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água e esgotos e nos booster, manutenção nos equipamentos da estação de 

tratamento de água e estação de tratamento de esgotos, entre outros. 

 Programa de Gestão Comercial: Deve ter como objetivo de buscar o  

conhecimento e controle dos principais fatores que envolvem as receitas, 

principalmente a receita direta com os serviços de água e esgoto. 

Envolve ações para recuperação de receitas, devendo, interagir com outros 

planos, para principalmente, reduzir os índices de inadimplência e de evasão 

de receitas; 

 Programa de Gestão de Custos Operacionais: Envolve uma série de ações de 

com o objetivo de buscar o conhecimento e controle dos principais fatores 

intervenientes nos custos operacionais, de modo a que se possa estabelecer 

metas de redução destes custos.  

 

A tabela abaixo traz a relação dos programas de gestão e seus respectivos anos de 

investimento. 

 

Tabela 63 - Programas e Ações de Gestão previstas no horizonte do plano. 

PROGRAMAS DE GESTÃO 

ATIVIDADE PERÍODO 

P1 Plano Diretor de Água Plano Existente 

P2 Plano Diretor de Esgoto 2013 

P3 Projeto do Sistema de Distribuição de Água 2014 e 2026 

P4 Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário 2014 e 2026 

P5 Pesquisa ativa de vazamentos visíveis e não visíveis 2012-2032 

P6 Programa de Redução e Controle de Perdas 2012 -2032 

P7 Programa de Uso Racional de Água e educação Ambiental 2012 -2032 

P8 Programa de Macromedição (Instalação de Macromedidores) 2014 e 2021 

P9 Sistema de Cadastro Georreferenciado 2012 

P10 Infraestrutura de Atendimento e Equipamentos de Manutenção 2012 

P11 
Plano de Capacitações de Pessoal (Sistema cadastral, 

modelagem, perdas, etc.) 
2013 - 2016 

P12 Implantação de CCO (Centro de Controle Operacional) 2014 - 2015 
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P13 Desenvolvimento de Modelagem Hidráulica 2016 

P14 
Programa de Manutenção Preventiva nas Unidades dos Sistemas 

de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
2012 – 2032 

P15 Programa de Gestão Comercial 2012-2032 

P16 Programa de Gestão de Custos Operacionais 2012-2032 

 

A caracterização das necessidades futuras está descrita a seguir e os itens abordados 

estão inseridos nas ações e programas de gestão descritos acima:  

 

a) Recadastramento dos Consumidores 

Ressalta-se a importância de que as ligações estejam corretamente vinculadas às 

várias categorias de consumidores para que a estrutura tarifária represente 

efetivamente um instrumento de justiça social, onerando cada consumidor em função 

do uso que ele faz da água distribuída e privilegiando os usos considerados de 

subsistência, estes imprescindíveis. 

 

b) Substituição de Hidrômetros 

Providência também premente à vista do elevado índice de perdas totais inferido. Há 

que se melhorar o controle dos consumos efetivos para que se possa conhecer a real 

situação das perdas físicas de água por vazamentos. Além disto, a correta medição 

dos consumos é também um instrumento de justiça social, onerando aqueles que mais 

consomem e vice-versa.  

Para o período, 2026/2032, será adotada uma taxa de substituição de 10% ao ano do 

parque de hidrômetros. 

 Todas as novas ligações deverão ser instaladas com hidrômetro, ao de todo o período 

do plano (2012 a 2032). 

 

c) Instalação de Medidores  

A instalação de medidores nas saídas das captações, das estações de bombeamento 

de água, dos reservatórios e em determinados pontos de distribuição de água na 

cidade, é outra necessidade de curto prazo que permitirá controle operacional do 

sistema, e proporcionará o conhecimento das vazões produzidas (atualmente 
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inexistente ou apenas inferido), juntamente com o conhecimento dos volumes 

efetivamente consumidos (micromedidos).  

Ainda permitirá se conhecer as reais perdas físicas por vazamentos, o que é 

necessário para um correto dimensionamento das ações a serem determinadas para 

redução das perdas e conseqüentemente redução do consumo de energia, além de 

ser um item necessário para a obtenção da outorga de uso de água no município. 

 

d) Reforma das Unidades de Captação de Água 

Esta é uma medida de segurança operacional e patrimonial para evitar eventuais 

depredações dos equipamentos instalados que possa, além de causar prejuízos 

financeiros, paralisar ou comprometer de alguma forma a produção de água com 

qualidade assegurada, além de ser um item necessário para a obtenção da outorga de 

uso de água no município. 

 

e) Setorização do Sistema de Distribuição Existente 

Faz-se necessário contratar o projeto e implantar uma setorização do sistema de 

distribuição de água visando redução e controle das perdas. 

 

f) Programa de Redução e Controle de Perdas 

O Programa centra suas principais ações em linhas de capacitação, elaboração de 

estudos, disseminação tecnológica e articulação institucional visando ao 

desenvolvimento de ações conjuntas e complementares de combate ao desperdício de 

água. 

A maior concentração de ações está no tema das perdas de água nos sistemas 

públicos de abastecimento, motivo pelo qual deve-se estar atento à sua melhor 

compreensão conceitual.  

As perdas de água englobam tanto as perdas reais (físicas), que representam a 

parcela não consumida, como as perdas aparentes (não-físicas), que correspondem à 

água consumida e não registrada. As perdas reais originam-se de vazamentos no 

sistema, que vão desde a captação até a distribuição propriamente dita, além de 

procedimentos operacionais como lavagem de filtros e descargas na rede, quando 

esses provocam consumos superiores ao estritamente necessário para operação. No 
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que diz respeito às perdas aparentes, as mesmas originam-se de ligações 

cadastradas ou não, hidrômetros parados ou que submedem, fraudes em hidrômetros 

e outras. 

A redução de perdas reais diminui os custos de produção, pois propicia um menor 

consumo de energia, de produtos químicos e de outros insumos, utilizando as 

instalações existentes para ampliação da oferta, sem expansão do sistema produtor. 

No caso das perdas aparentes, sua redução permite aumentar a receita tarifária, 

melhorando a eficiência dos serviços prestados e o desempenho financeiro do 

prestador dos serviços. 

Ação também premente principalmente pelas implicações financeiras decorrentes. 

Dentre as ações para redução e controle das perdas, as ações para redução das 

perdas aparentes (comerciais ou não-físicas) já estão contempladas pelo 

recadastramento dos consumidores, pela instalação de hidrômetros em ligações não 

medidas e pela substituição de hidrômetros antigos, quebrados ou violados.  

Tem-se que abordar agora a implantação de modelos de “caça fraude” e a redução 

das perdas reais (físicas ou vazamentos), as quais devem ser antecedidas pela 

execução das ações para redução e controle de perdas aparentes, citadas acima, e da 

implantação de medidores, citados no item C, de forma a que se conheçam os reais 

volumes de água produzida e se possam apurar os volumes perdidos por vazamentos.  

Propõe-se inicialmente a execução de pesquisa de vazamentos não visíveis com 

utilização de geofones eletrônicos, serviço que poderá ser contratado com terceiros, o 

que permitirá a manutenção do programa de redução e controle de perdas reais. 

 

g) Substituição de Redes Antigas ou Deterioradas 

Sabendo-se que parte do atual sistema de distribuição de água é composto por redes 

antigas,que apresentam um alto potencial de vazamentos por deterioração do material 

ou por má qualidade do mesmo (redes de cimento amianto), definiu-se ações a serem 

tomadas em curto, médio e longo prazo. Esta ação, portanto, enquadra-se 

perfeitamente no programa de redução e controle de perdas físicas citado no item 

anterior.  

No item cenários prospectivos e concepção de alternativas, deste Plano, previu-se que 

10% da rede existente será substituída nos 5 primeiros anos do curto prazo (2012 a 



 

205 205 

205 205 

2016 e que , no restante do período (2017 a 2032) serão realizadas substituições 

anuais de 1,5% das redes.    

 

h) Substituição de Ligações Domiciliares de Água 

Também as ligações domiciliares de água estão sujeitas à ação do tempo e 

necessitam de serem substituídas para que não ocorram vazamentos em sua 

estrutura. No sistema em questão, serão realizadas substituições no período de 2012 

a 2016 a uma taxa de 10% ao ano, e a partir do ano de 2017 a uma taxa de 1% ao 

ano. 

 

i) Conservação dos Reservatórios Existentes 

Foram previstos eventuais serviços de conservação e recuperação em todos os 

reservatórios do município. É necessária a implementação de um programa de 

conservação dos reservatórios e um programa de manutenção preventiva civil e 

eletromecânica. 

 

j) Elaboração de Cadastro Técnico dos Sistemas de Água e Esgotos 

Providência importante pelo aspecto de controle operacional dos sistemas. É 

necessário que se disponha dos cadastros técnicos tanto das redes de distribuição de 

água e de coleta de esgotos, quanto das unidades localizadas componentes dos 

sistemas: áreas, edificações, equipamentos instalados, etc. Este conhecimento é 

fundamental para que se possam programar as ações de conservação, manutenção e 

até de correção diante de eventos danosos que venham a ocorrer.  

Previu-se a elaboração de cadastros digitais de todas as unidades, incluindo plantas, 

cortes, locação de equipamentos, níveis e coordenadas (referenciados a marcos 

oficiais), características técnicas e operacionais, com campos para registro de 

ocorrências e controle operacional, tudo em meio digital, disponibilizado em rede no 

sistema de informática da COSANPA. 
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16.4. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA ATINGIR AS METAS DE 

UNIVERSALIZAÇÃO 

A seguir são apresentados itens constantes no indicativo de programas, ações e 

projetos, listados no item 16.3, para os sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, que irão auxiliar no alcance às metas de universalização. 

 

16.4.1. Sistema de Abastecimento de Água 

O diagnóstico do sistema de abastecimento, tanto de água bruta quanto tratada, e 

seus componentes, que foi apresentado no item de diagnósticos setoriais, permitiu 

identificar a necessidade de implementar uma série de programas permanentes que 

contemplem as principais áreas de interesse, a saber:  

 Proteção de mananciais; 

 Manutenção preventiva nas unidades do sistema: Poços, Adutoras, ETA’s, 

EEAT e reservatórios; 

 Redução de perdas reais de água e uso excessivo de água; 

 Redução de perdas aparentes (fraudes); 

 Pesquisa e reparo de vazamentos não visíveis; 

 Elaboração e manutenção do cadastro técnico do sistema; 

 Campanhas educacionais para uso racional da água e implantação de 

programas de educação ambiental; 

 Sistema de gestão de clientes; 

 Programas de capacitação permanente a operadores e técnicos.  

Quanto às ações a serem implementadas pode-se dizer que surgem da previsão da 

substituição de infraestruturas que previsivelmente alcancem sua vida útil no horizonte 

de Plano, ou à consecução de algum dos seguintes critérios:  

 Simplificação do sistema de adução e distribuição de água tratada; 

 Eliminar bombeamentos desnecessários; 

 Efetuar a setorização da área atendida; 

 Implementação de 100% de macromedição por setores; 

 Instalação de hidrômetros em ligações não medidas e substituição periódica 

dos mesmos; 

 Implementação de 100% de telemetria no sistema de adução e distribuição; 
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 Instalação de inversores de freqüência em todas as estações elevatórias de 

água bruta, tratada e ETA’s; 

 Substituições de adutoras, sub-adutoras, redes (em cimento amianto ou não) e 

ligações; recomenda-se a avaliação da situação da infra-estruturar antes de 

proceder à substituição. 

 

16.4.2. Sistema de Esgotamento Sanitário 

O município ainda não tem sistema de esgotamento sanitário; entretanto, a partir de 

sua implantação é necessário se implementar uma série de programas permanentes 

que contemplem as principais áreas de interesse, a saber:  

 Elaboração e manutenção de cadastros técnicos das redes coletoras, coletores 

tronco, interceptores, emissários, estações elevatórias e ETEs; 

 Manutenção preventiva nas unidades do sistema; 

 Inspeção periódica de todas as linhas; 

 Manutenção preventiva eletro-mecânica de conjuntos moto-bomba e demais 

equipamentos instalados nas EEE e ETE's; 

 Programa de monitoramento e identificação de lançamentos em córregos, e 

despoluição dos mesmos; 

 Programas de capacitação a operadores e técnicos. 

 

17. MECANISMOS DE AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 

 

17.1.  AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO 

Com a finalidade de alcançar os objetivos e metas estabelecidas no PMSB do 

município de Santarém, foram sugeridas algumas ações para desenvolver e 

acompanhar a progressão no atendimento às demandas de serviços ao longo do 

horizonte do Plano bem como o enquadramento e atendimento das exigências legais 

correlacionadas.  

Estas ações podem ser classificadas em dois grupos distintos: Ações Institucionais e 

Legais e Ações Técnicas e Operacionais.  
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 Ações Institucionais e Legais:  

o Estruturação no âmbito da administração municipal de estrutura de gestão 

dos serviços de saneamento, através de Secretaria ou Diretoria de Meio 

Ambiente e Saneamento;  

o Criação de Conselho Municipal de Saneamento, de forma a atender às 

exigências legais, lembrando a necessidade de assegurar a participação de 

entidades e da sociedade organizada;  

o Análise e revisão do modelo institucional atual para a gestão dos serviços 

de saneamento básico em conformidade a Lei 11.445/07; 

o Criação de agência reguladora própria ou delegação destas atribuições a 

entidade já constituída para esta finalidade; 

o Criação do Fundo Municipal de Saneamento Básico; 

o Definição de sistemática de revisão anual do Plano Municipal de 

Saneamento Básico a fim de garantir a sua permanente atualização.  

 

 Ações Técnicas e Operacionais:  

o Mobilização de ações institucionais junto a órgãos da esfera estadual e 

federal, no intuito de identificar oportunidades de captação de recursos; 

o Desenvolvimento do Plano de Atendimento às Emergências do 

Saneamento Básico - PAE-SAN; 

o Alinhamento das atividades técnico-operacionais com o prestador de 

serviços. 

 

17.2. DEFINIÇÃO DOS PADRÕES DE QUALIDADE  

Saneamento Básico pode ser entendido como o conjunto de medidas que visam 

preservar ou modificar condições ambientais com a finalidade de prevenir doenças e 

promover a saúde.  

O sistema de saneamento básico de um município ou de uma região possui estreita 

relação com a comunidade a qual atende, sendo fundamental para a salubridade 

ambiental do município e para a qualidade de vida da população.  

Sendo assim, um planejamento e uma gestão adequados desse serviço concorrem 

para a valorização, proteção e gestão equilibrada dos recursos ambientais e tornam-se 
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essenciais para garantir a eficiência desse sistema, em busca da universalização do 

atendimento, em harmonia com o desenvolvimento local e regional.  

Para atingir um estado adequado de desenvolvimento devem ser compatibilizadas as 

disponibilidades e necessidades de serviços públicos para a população, associando 

alternativas de intervenção e de mitigação dos problemas decorrentes da 

insalubridade ambiental.  

A universalização dos serviços, objetivo maior deste Plano, corresponde à ampliação 

progressiva dos serviços de saneamento básico, objetivando o acesso de todos os 

domicílios ocupados e dos locais de trabalho e de convivência social em um 

determinado território.   

O serviço público de saneamento básico é considerado universalizado em um território 

quando assegura o atendimento, no mínimo, das necessidades básicas vitais, 

sanitárias e higiênicas, de todas as pessoas, independentemente de sua condição 

socioeconômica, em todos os domicílios e locais de trabalho e de convivência social, 

com promoção do uso racional dos recursos naturais.  

Neste contexto são condicionantes para a universalização dos serviços os seguintes 

elementos básicos:  

 Abastecimento de Água:  

o Garantia de fornecimento de água à população com qualidade e quantidade 

compatível ao atendimento das suas necessidades; 

o Regularidade na prestação dos serviços; 

o Pressões de serviços compatíveis (entre 10,0 e 50,0 m.c.a.); 

o Reduzidos índices de perdas (igual ou menor que 30%); 

o Modicidade da tarifa. 

  

 Esgotamento Sanitário:  

o Garantia de coleta e afastamento dos esgotos sanitários, em condições 

seguras à saúde pública da população com qualidade compatível ao 

atendimento das suas necessidades; 

o Tratamento e lançamento final ao meio ambiente compatível aos padrões 

legais estabelecidos pela legislação específica; 

o Regularidade na prestação dos serviços; 
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o Modicidade da tarifa. 

 

17.3. INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO  

De forma a potencializar os objetivos destacados no plano, recomenda-se que o 

acompanhamento das atividades, serviços e obras, utilize indicadores que permitam 

uma avaliação simples e objetiva, do desempenho dos serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário.   

Vale ressaltar que além dos indicadores a seguir destacados deverão ser efetuados 

registros de dados operacionais e de desempenho financeiro dos serviços a fim de 

permitir a geração dos indicadores definidos pelo SNIS – Sistema Nacional de 

Informações de Saneamento instituído pelo art. 53 da Lei no 11.445, de 2007 que 

prevê:  

I - coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico; 

II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a 

caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de saneamento básico;  

III - permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da 

prestação dos serviços de saneamento básico;   

IV - permitir e facilitar a avaliação dos resultados e dos impactos dos planos e das 

ações de saneamento básico.  

§ 1º As informações do SNIS são públicas e acessíveis a todos, independentemente 

da demonstração de interesse, devendo ser publicadas por meio da internet.  

§ 2º O SNIS deverá ser desenvolvido e implementado de forma articulada ao Sistema 

Nacional de Informações em Recursos Hídricos - SNIRH e ao Sistema Nacional de 

Informações em Meio Ambiente - SNIMA. 

 

17.4. DIRETRIZES PARA A REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS  

O exercício da função de regulação dos serviços de saneamento está previsto nos 

termos da Lei. 11.445/07, com objetivos de:  

i) estabelecer padrões e normas para a prestação adequada dos serviços e satisfação 

dos usuários;  

ii) garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;  
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iii) prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, e;  

iv) definir tarifas que assegurem o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos e a 

modicidade tarifária.  

O titular poderá criar ou delegar a função regulatória dos serviços públicos de 

saneamento básico a qualquer entidade reguladora constituída nos limites do 

respectivo Estado.  

A regulação deve ser entendida como todo e qualquer ato, normativo ou não, que 

discipline ou organize um determinado serviço público, incluindo suas características, 

padrões de qualidade, impacto socioambiental, direitos e obrigações dos usuários e 

dos responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de tarifas e 

outros preços públicos.  

As atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou avaliação, no sentido 

de garantir a utilização, efetiva ou potencial, do serviço público, são consideradas 

como fiscalização. 

A entidade de regulação definirá, pelo menos:  

 As normas técnicas relativas à qualidade, à quantidade e à regularidade dos 

serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos; 

 As normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos 

pagamentos por serviços prestados aos usuários e entre os diferentes 

prestadores envolvidos; 

 A garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes prestadores 

dos serviços; 

 Os mecanismos de pagamento de diferenças relativas a inadimplemento dos 

usuários, perdas comerciais e físicas e outros créditos devidos, quando for o 

caso; 

 O sistema contábil específico para os prestadores que atuem em mais de um 

Município.  

O exercício da função de regulação deverá atender o seguinte:  

 Independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e 

financeira da entidade reguladora; 

 Transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.  

São objetivos da regulação:  
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 Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para 

a satisfação dos usuários; 

 Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

 Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência 

dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; 

 Definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos 

contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a 

eficiência e a eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos 

ganhos de produtividade.  

A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e 

social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos:  

 Padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços; 

 Requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; 

 As metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os 

respectivos prazos; 

 Regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de 

sua fixação, reajuste e revisão; 

 Medição, faturamento e cobrança de serviços; 

 Monitoramento dos custos;  

o Avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; 

o Plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação; 

o Subsídios tarifários e não tarifários; 

o Padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e 

informação.  

 Medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento. 

 

17.5. DIRETRIZES PARA A FORMATAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE 

CONTROLE E PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE  

As ações programadas no PMSB de Santarém deverão ter seus resultados 

amplamente divulgados, de forma a garantir pleno acesso às partes interessadas, 

entre as quais a comunidade, órgãos e entidades públicas e entidades privadas.  
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Os mecanismos para esta divulgação deverão ser implementados pela Prefeitura 

Municipal , utilizando métodos e técnicas que permitam a divulgação do atendimento 

aos objetivos e metas propostos no plano, pelo prestador de serviços (concessionária).  

Os indicadores que serão apresentados no item 18 deverão também ser amplamente 

divulgados, revistos, atualizados e discutidos de forma sistemática.  

As definições das formas de mídia serão de responsabilidade da administração 

municipal a partir dos recursos disponíveis.  

Como recomendações são indicadas ferramentas para a divulgação do Plano 

conforme segue:  

 Utilização de Sistema Georeferenciado com mapeamento das obras de 

ampliação e melhoria da infra-estrutura existente; 

 Elaboração de folheto contendo o “Balanço” anual do atendimento às metas; 

 Utilização da fatura de água/esgoto, para divulgação de informações a metas 

relativas ao Plano; 

 Realização de Audiência Pública anual para apresentação do desenvolvimento 

do Plano; 

 Disponibilidade na “web-site” da Prefeitura Municipal de Santarém, de link com 

informações sobre as metas do Plano e seu respectivo status de atendimento.  

 

18. RECOMENDAÇÃO PARA O PLANO DE METAS E INDICADORES 

No presente capítulo se objetiva a definição e o estabelecimento de metas e 

indicadores quantitativos e qualitativos a serem atendidos pelo prestador dos serviços 

de água e esgotos no âmbito do município, baseado na situação atual e solução 

proposta. 

Os indicadores selecionados para monitoramento do PMSB compreendem aspectos 

técnico-operacionais e gerenciais. 

 

18.1. INDICADORES 

O planejamento para implementação das ações e obras para melhorias operacionais e 

de ampliação visa o adequado e pleno atendimento aos critérios de serviço. Destaca-

se que o objetivo deste planejamento é a preparação da infra estrutura e dos serviços, 

a fim de atender as metas estabelecidas pelo Plano Municipal de Saneamento. Para 
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mensurar o atendimento das ações propostas estão listados na tabela que segue os 

indicadores que deverão ser utilizados, os quais permitirão avaliar a extensão ao 

atendimento dos objetivos e metas definidos.  

Os indicadores estão distribuídos nos sistemas de abastecimento de água, de 

esgotamento sanitário e de gestão, conforme mostra a tabela seguinte: 

 

Tabela 64 - Indicadores de Eficiência. 

ÍNDICES DESCRIÇÃO 

A
B

A
S

T
E

C
IM

E
N

T
O

 

D
E

 Á
G

U
A

 

ICA Índice de Cobertura de Abastecimento de Água 

IHid Índice de Hidrometração 

IAB Índice de Análises Bacteriológicas 

IP Índice de Perda 

E
S

G
O

T
A

M
E

N
T

O
 

S
A

N
IT

Á
R

IO
 

ICE Índice de Cobertura de Coleta de Esgoto Sanitário 

 

18.1.1. Sistema de Abastecimento de Água 

 

A) Cobertura de atendimento 

A cobertura do sistema de abastecimento de água deverá ser apurada pela expressão 

seguinte: 

 

ICA = (Pop Ag /Pop T) x 100 

 

Onde: 

 ICA – índice de cobertura de abastecimento de água, em porcentagem; 

 Pop Ag - população atendida com abastecimento d´água na área de atuação da 

COSANPA; 

 Pop T - população total na área de atuação da COSANPA. 
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A meta de atendimento da cobertura dos serviços de abastecimento de água é atingir 

90% de atendimento no ano de 2016, 95% até 2026 e chegar à universalização 

(100%) no ano de 2032, conforme mostra a figura 56.  

 

 

Figura 56 - Índice de Atendimento dos Serviços de Abastecimento de Água da 

Zona Urbana. 

 

B) Hidrometração 

O indicador de hidrometração é dado por um percentual, definido pela relação 

numérica entre o número de ligações com hidrômetros sobre o total de ligações 

existentes no dado momento de avaliação, conforme mostra a expressão a seguir: 

 

IHic= (LHid /LT) x 100 

 

Onde: 

 LHid = Número de ligações ativas  com hidrômetro na área de atuação  da 

COSANPA. 

 LT = Número total de ligações ativas na área de atuação da COSANPA. 
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A meta do índice de hidrometração deverá ser de 20% até 2016 e 40% até 2026 e 

60% até 2032. 

Considerou-se que cada ligação nova, a partir de 2012, deve ser instalada juntamente 

com um hidrômetro. O parque de hidrômetros deverá ser substituído a cada 10 anos 

(10% ao ano), a partir de 2026 até o final do plano (2032). 

 

C) Qualidade de Água 

A meta de qualidade da água deverá ser avaliada a partir do indicador IAB - Índice de 

Análises Bacteriológicas. Deverão ser considerados os parâmetros de avaliação da 

qualidade da água mais importantes e exigidos pela Portaria nº 2914/2011 do 

Ministério da Saúde. Os índices deverão ser calculados a partir das análises 

laboratoriais das amostras de águas coletadas na rede de distribuição de água, 

segundo um programa de coleta que atenda à legislação vigente.  

Para apuração dos indicadores, o sistema de controle da qualidade da água deverá 

incluir um sistema de coleta de amostras e de execução de análises laboratoriais que 

permitam o levantamento dos dados necessários, além de atender à legislação 

vigente.  

O índice IAB é informado em percentual e calculado através da seguinte expressão: 

 

IAB= (NAB/NAT) X 100 

 

Onde: 

 NAB = Nº de análises bacteriológicas realizadas (coliforme) em conformidade com a 

Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde. 

 NAT = Número total de análises efetuadas. 

 

A apuração mensal do IAB não isenta o prestador do serviço de abastecimento de 

água de suas responsabilidades perante outros órgãos fiscalizadores e perante a 

legislação vigente. A tabela a seguir apresenta os índices pretendidos ao longo do 

período da concessão. 

 

Tabela 65 - Índices de qualidade da água desejados no horizonte de Projeto. 
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Ano 2012 2016 2026 2042 

IAB - 95% 95% 95% 

 

D) Controle de Perdas 

O índice de perda – IP deverá ser determinado e controlado para verificação da 

eficiência do sistema de controle operacional implantado, e garantir que o desperdício 

dos recursos naturais seja o menor possível, ajudando a garantir o cumprimento do 

requisito da modicidade das tarifas. 

O IP é o somatório das perdas aparentes com as perdas reais. O mesmo pode ser 

obtido através matriz de balanço hídrico, apresentada no item 5.5 do diagnóstico 

setorial dos sistemas. 

As perdas físicas ou reais são calculadas através da seguinte expressão: 

 

IP = (VP – VF) /VP x 100 

 

Onde: 

VTP = Volume Produzido em m³ pela COSANPA. 

VTF = Volume Faturado em m³ pela COSANPA. 

Obs.: Na apuração do volume em m³ serão consideradas as medições e as 

estimativas. 

  

As perdas projetadas deverão atender as seguintes metas, conforme indicado na 

Figura 57: 
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Figura 57 - Projeções de Perdas admissíveis no sistema. 

 

18.1.2. Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

A) Cobertura de Coleta de Esgoto Sanitário 
 
O índice de cobertura de coleta de esgoto sanitário - ICE deverá ser calculada pela 

seguinte expressão: 

 

ICE= (Pop Eg /Pop T) x 100 

 

Onde: 

 Pop Eg = População atendida com esgoto sanitário na área de atuação da 

COSANPA.  

 Pop T = População Total na área de atuação da COSANPA.  

 

A figura 58 apresenta as metas de cobertura dos serviços de esgotamento sanitário no 

horizonte de projeto. 
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Figura 58 - Índice de Atendimento dos Serviços de Esgotamento Sanitário da 

Zona Urbana. 

 

19. AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário estão sujeitos a 

ocorrências que podem influenciar seu pleno desenvolvimento, resultando em 

condições desfavoráveis a adequada realização dos serviços.  

Estas ocorrências podem estar associadas à realização de serviços de forma direta ou 

indireta, devendo em qualquer situação serem previstas ações para garantia da 

continuidade e regularidade dos mesmos.  

Para tanto, foram classificadas ações de contingências e de emergência que devem 

ser observadas em todos os estágios da realização dos serviços, com atenção 

especial aos fatores relacionados à saúde pública e à qualidade do meio ambiente. 

 

19.1. AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 

 Formulação de leis e outros instrumentos jurídicos para permitir a adoção das 

ações em situações de não-conformidade; 

 Legislação específica, definindo atribuições, aspectos e punições para 

infratores no âmbito do PDAE (Plano Diretor de Água e Esgoto); 

 Formação de equipes de resposta a situações de emergência; 
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 Planos de divulgação na mídia; 

 Mobilização social:  

o Envolvimento de associações de moradores e outros grupos 

representativos constituídos; 

o Criação de GT de Emergência, vinculado ao Conselho Municipal de 

Saneamento. 

 Reservas financeiras para: 

o Contratação emergencial de empresas para manutenção em operações 

emergenciais ou críticas; 

o Contratação de serviços especializados em casos de emergências 

ambientais; 

o Contratação de serviços de fornecimento e transporte de água tratada para 

situações emergenciais. 

 

19.2. AÇÕES DE EMERGÊNCIA 

 Decretação de estado de atenção, emergência ou calamidade pública, 

conforme previsão na legislação específica; 

 Elaboração de Plano de Emergência para cenários de não-conformidade: 

o Interrupção total ou parcial dos serviços; 

o Suspensão total ou parcial dos serviços; 

o Comprometimento operacional das unidades componentes dos sistemas de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

 Convocação do GT de Emergência; 

 Mobilização dos agentes e esforços que forem detalhados nos “Planos de 

Emergência e Contingência”; 

 Avaliação e adaptação de procedimentos com base em resultados de eventos 

registrados (pretéritos); 

 Desenvolvimento de medidas de avaliação de eficiência e eficácia; 

 Proposição de simulações. 

 

A partir destas ações indicadas, o Município de Santarém juntamente com o Conselho 

Municipal de Saneamento, deverão promover o desdobramento de atividades que 
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resultem em métodos práticos e objetivos para controle de situações de emergência e 

adoção de contingências para assegurar o efetivo desenvolvimento das atividades. 

 

19.3. CENÁRIOS DE EVENTOS E MEDIDAS DE EMERGÊNCIA 

A operação em contingência é uma atividade de tempo real que mitiga os riscos para a 

segurança dos serviços e contribui para a sua manutenção quanto à disponibilidade e 

qualidade, em casos de problemas que ocorram em partes dos sistemas.  

Dentre os segmentos que compõem o saneamento básico, certamente o 

abastecimento de água para consumo humano se destaca como a principal atividade 

em termos de essencialidade.  

Os impactos causados em emergências em sistemas de esgotamento sanitário, 

comumente refletem-se mais significativamente sobre as condições gerais do 

ambiente externo através da contaminação do solo e das águas superficiais e 

subterrâneas, entretanto, estas condições conferem à população impactos sobre a 

qualidade das águas captadas por poços ou mananciais superficiais e odores 

desagradáveis, entre outros inconvenientes.  

Diante das condições apresentadas, foram identificadas situações que caracterizam 

anormalidades aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e 

respectivas ações de mitigação de forma a controlar e sanar a condição de 

anormalidade.  

Visando sistematizar estas informações, foi elaborada tabela de inter-relação dos 

cenários de emergência e respectivas ações associadas, para os principais elementos 

que compõem as estruturas de saneamento, conforme listadas a seguir: 

 

Tabela 66 - Lista de Medidas Emergenciais. 

Medida 
Emergencial 

Descrição das Medidas Emergenciais 

1 Paralisação Completa da Operação 

2 Paralisação Parcial da Operação 

3 Comunicação ao Responsável Técnico 

4 
Comunicação à Administração Pública - Secretaria ou Órgão 
Responsável 

5 Comunicação à Defesa Civil e/ou Corpo de Bombeiros 
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6 Comunicação ao Órgão Ambiental e/ou Policial 

7 Comunicação à População 

8 Substituição de Equipamento 

9 Substituição de Pessoal 

10 Manutenção Corretiva 

11 Uso de Equipamento ou Veículo Reserva 

12 Solicitação de Apoio a Municípios Vizinhos 

13 Manobra Operacional 

14 Descarga de Rede 

15 Isolamento de Área e Remoção de Pessoas 

 

19.4. PLANEJAMENTO PARA ESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL PAE-SAN  

Conforme destacado, o Plano Municipal de Saneamento Básico prevê os cenários de 

emergência e as respectivas ações para mitigação. Entretanto, estas ações deverão 

ser detalhadas de forma a permitir sua efetiva operacionalização.  

A fim de subsidiar os procedimentos para operacionalização do PAE-SAN (Plano de 

Atendimento às Emergências do Saneamento Básico), destaca-se a seguir aspectos a 

serem contemplados nesta estruturação.  

Os procedimentos operacionais do PAE-SAN estão baseados nas funcionalidades 

gerais de uma situação de emergência. Assim, o PAE-SAN deverá estabelecer as 

responsabilidades das agências públicas, privadas e não governamentais envolvidas 

na resposta às emergências, para cada cenário e respectiva ação. 

 

19.5. MEDIDAS PARA A ELABORAÇÃO DO PAE-SAN  

São medidas previstas para a elaboração do PAE-SAN:  

 Identificação das responsabilidades de organizações e indivíduos que 

desenvolvem ações específicas ou relacionadas às emergências; 

 Identificação de requisitos legais (legislações) aplicáveis às atividades e que 

possam ter relação com os cenários de emergência;  

 Descrição das linhas de autoridade e relacionamento entre as partes 

envolvidas, com a definição de como as ações serão coordenadas;  
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 Descrição de como as pessoas, o meio ambiente e as propriedades serão 

protegidas durante as emergências;  

 Identificação de pessoal, equipamentos, instalações, suprimentos e outros 

recursos disponíveis para a resposta às emergências, e como serão 

mobilizados; 

 Definição da logística de mobilização para ações a serem implementadas; 

 Definição de estratégias de comunicação para os diferentes níveis de ações 

previstas; e, 

 Planejamento para a coordenação do PAE-SAN. 

 

19.6. MEDIDAS PARA A VALIDAÇÃO DO PAE-SAN  

São medidas previstas para a validação do PAE-SAN:  

 Definição de Programa de treinamento; 

 Desenvolvimento de práticas de simulados; 

 Avaliação de simulados e ajustes no PAE-SAN; 

 Aprovação do PAE-SAN; e, 

 Distribuição do PAE-SAN às partes envolvidas. 

 

19.7. MEDIDAS PARA A ATUALIZAÇÃO DO PAE-SAN  

São medidas previstas para a atualização do PAE-SAN:  

 Análise crítica de resultados das ações desenvolvidas; 

 Adequação de procedimentos com base nos resultados da análise crítica; 

 Registro de Revisões; 

 Atualização e distribuição às partes envolvidas, com substituição da versão 

anterior.  

A partir destas orientações, a administração municipal através de pessoal designado 

para a finalidade específica de coordenar o PAE-SAN, poderá estabelecer um 

planejamento de forma a consolidar e disponibilizar uma importante ferramenta para 

auxílio em condições adversas dos serviços de saneamento básico. 
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20. VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA E MODICIDADE TARIFÁRIA 

A disponibilidade de recursos visando a universalização do saneamento é fator 

fundamental para a sustentabilidade do Plano especialmente para a execução das 

obras e serviços previstos.  

Neste item, será demonstrada a viabilidade econômica e financeira do PMSB de 

Santarém e sua relação com as tarifas de água e esgoto, de forma a permitir a 

identificação das intervenções necessárias para manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro dos serviços. 

 

20.1. INVESTIMENTOS PREVISTOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA 

ZONA URBANA  

Os investimentos previstos para a implementação do PMSB do município de Santarém 

estão relacionados às demandas das projeções, advindas do crescimento 

populacional e atendimento de déficit identificado. Além disso, mediante as definições 

das obras, serviços e ações principais comentadas nos itens 16.1 e 16.2, elaborou-se 

um cronograma de investimento em curto, médio e longo prazo dos sistemas de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, programas de gestão comercial e 

operacional e despesas previstas ao longo de todo o período do Plano, sendo 

demonstradas nas seguintes tabelas: 

 

Tabela 67 – Investimentos em curto, médio e longo prazo para o Sistema de 

Abastecimento de Água. 

ATIVIDADE 

INVESTIMENTOS PREVISTOS NO SAA 

Curto 
Prazo 
(2012-
2016) 

Médio 
Prazo 
(2017-
2026) 

Longo 
Prazo 
(2027-
2032) 

Total 

Investimento na ampliação da capacidade de 
produção (R$) 

5.785.016,
67 

4.573.832,
75 

0,00 
10.358.849

,42 

Investimento na ampliação da capacidade de 
reservação (R$) 

4.655.000,
00 

0,00 0,00 
4.655.000,

00 

Investimento na ampliação da rede de 
abastecimento de água (R$) 

28.544.170
,62 

14.040.852
,84 

10.811.546
,10 

53.396.569
,56 

Investimento em substituição de adutoras (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investimento na ampliação das ligações 
domiciliares de água (R$) 

5.137.978,
91 

2.527.366,
53 

1.946.086,
98 

9.611.432,
42 

Investimento em substituição da rede de 
abastecimento de água existente deteriorada 
(R$) 

2.988.719,
00 

9.699.924,
77 

6.923.396,
54 

19.612.040
,31 

Investimento em substituição  das ligações 4.742.500, 1.374.000, 956.750,00 7.073.250,
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domiciliares de água existentes (R$) 00 00 00 

Investimento com hidrometros para ampliação 
do índice de hidrometração (R$) 

0,00 0,00 209.468,00 209.468,00 

Investimento em substituição de hidrômetros 
para renovação do parque existente  (R$) 

0,00 
1.940.400,

00 
2.328.480,

00 

4.268.880,
00 

 

Tabela 68 – Investimentos em curto, médio e longo prazo para o Sistema de 

Esgotamento Sanitário. 

ATIVIDADE 

INVESTIMENTOS PREVISTOS NO SES 

Curto Prazo 
(2012-2016) 

Médio Prazo 
(2017-2026) 

Longo Prazo 
(2027-2032) 

Total 

Investimento na ampliação da 
capacidade de tratamento de esgoto   

21.635.157,04 9.462.996,72 0,00 31.098.153,76 

Investimento na ampliação da rede 
de coleta de esgoto 

42.109.577,72 53.656.849,50 58.234.716,96 154.001.144,18 

Investimento na ampliação das 
ligações domiciliares de esgoto 

2.243.400,00 2.858.400,00 3.102.400,00 8.204.200,00 

Investimento em substituição 
periódica para renovação/reforço da 
rede de coleta de esgoto 

0,00 0,00 3.875.388,08 3.875.388,08 

Investimento em substituição 
periódica para renovação das 
ligações domiciliaes de esgoto 

0,00 0,00 206.460,22 206.460,22 

 

Tabela 69 - Investimentos em Programas de Gestão. 

PROGRAMAS DE GESTÃO 

ATIVIDADE PERÍODO VALOR ANUAL ESTIMADO  

Plano Diretor de Água Plano Existente  R$                                                 -    

Plano Diretor de Esgoto 2013  R$                                   50.000,00  

Projeto do Sistema de 
Distribuição de Água 

2014 e 2026  R$                                   50.000,00  

Projeto do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

2014 e 2026  R$                                   50.000,00  

Pesquisa ativa de vazamentos 
visíveis e não visíveis 

2012- 2032  R$                           14.277.201,30  

Programa de Redução e 
Controle de Perdas 

2012- 2032  R$                             1.030.000,00  

Programa de Uso Racional de 
Água e Educação Ambiental 

2012- 2032  R$                                160.000,00  

Programa de Macromedição 
(Instalação de Macromedidores)  

2014 e 2021  R$                                605.280,00  
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Sistema de Cadastro 
Georreferenciado 

2012  R$                                   26.600,00  

Infra-estrutura de Atendimento e 
Equipamentos de Manutenção 

2012  R$                                235.000,00  

Plano de Capacitações de 
Pessoal (Sistema cadastral, 
modelagem, perdas, etc.) 

2013 - 2016  R$                             1.068.000,00  

Implantação de CCO (Centro de 
Controle Operacional) 

2014 - 2015  R$                                100.000,00  

Desenvolvimento de Modelagem 
Hidráulica 

2016  R$                                   75.000,00  

Programa de Manutenção 
Preventiva nas Unidades dos 
Sistemas de Abastecimento de 
Água e Esgotamento Sanitário 

2012- 2032  R$                                822.000,00  

Programa de Gestão Comercial 2012- 2032  R$                                105.000,00  

Programa de Gestão de Custos 
Operacionais 

2012- 2032  R$                                210.000,00  

TOTAL    R$                        18.864.081,30  

 

20.1.1. Investimentos Previstos para atendimento às demandas das 

Projeções  

Os investimentos anuais previstos a partir das projeções estão detalhados na tabela 

de “Estimativa de Investimentos” decorrentes das demandas técnicas identificadas, 

apresentadas a seguir:  

 

Tabela 70 - Previsão de Investimentos no Horizonte de Plano. 

Ano 

  Investimentos 

Período Água Esgoto Programas Total Anual 
Total no 
Período 

  R$ R$ R$ R$ R$ 

2011   0,00 0,00 0,00 0,00   

2012 

Curto 
Prazo 

7.752.017,90 8.382.511,92 658.166,67 16.792.696,49   

2013 8.015.046,69 8.626.524,22 772.585,07 17.414.155,98   

2014 18.720.325,01 8.870.784,08 1.505.749,42 29.096.858,52 122.743.503,07 

2015 8.547.968,48 9.114.572,60 938.450,72 18.600.991,80   

2016 8.818.027,11 30.993.741,94 1.027.031,22 40.838.800,28   

2017 

Médio 
Prazo 

2.605.391,28 5.105.722,36 750.130,02 8.461.243,67   

2018 2.640.363,40 5.227.169,06 764.894,52 8.632.426,98   

2019 2.675.166,95 5.348.839,54 779.770,62 8.803.777,12   

2020 2.710.301,96 5.469.862,46 794.757,42 8.974.921,84   

2021 7.319.599,53 5.591.309,16 835.774,92 13.746.683,62 108.389.569,46 

2022 3.169.310,26 5.712.532,08 825.064,02 9.706.906,37   
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2023 3.205.270,78 5.833.555,00 840.382,92 9.879.208,70   

2024 3.240.979,95 5.954.554,14 855.813,42 10.051.347,52   

2025 3.276.936,16 6.075.353,28 871.353,72 10.223.643,17   

2026 3.313.056,62 15.659.349,14 937.004,72 19.909.410,48   

2027 

Longo 
Prazo 

3.737.075,91 10.272.555,93 902.766,42 14.912.398,26 

94.301.844,73 

2028 3.786.977,39 10.523.693,69 921.886,92 15.232.558,01 

2029 3.836.957,77 10.775.614,23 941.194,62 15.553.766,62 

2030 3.887.517,03 11.028.540,58 960.689,52 15.876.747,13 

2031 3.938.156,81 11.282.024,44 980.372,52 16.200.553,78 

2032   3.989.042,70 11.536.536,40 1.000.241,82 16.525.820,93   

Total   109.185.489,71 197.385.346,25 18.864.081,30 325.434.917,26 325.434.917,26 

 

20.2. FLUXO DE CAIXA E ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA ZONA 

URBANA  

Com base nas projeções, apresentadas no capítulo de cenários prospectivos e 

concepção de alternativas, e quadro tarifário da COSANPA, apresentado no capítulo 

de diagnósticos setoriais, é possível prever as despesas e receitas com o sistema de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário da zona urbana do município. 

Com esses dados e os investimentos previstos no item 20.1 apresenta-se o fluxo de 

caixa, por período, para a zona urbana do município de Santarém. 

 

Tabela 71 - Fluxo de Caixa. 

Período 
Investimentos 
em Água (R$) 

Investimentos 
em Esgoto 

(R$) 

Investimentos 
em Gestão  

(R$) 

Despesas  
(R$) 

Receitas no 
Sistema de 

Água e 
Esgoto 

Resultado Final 
por Período  

(R$) 

Curto Prazo            
(2012-2016) 

51.853.385,20  65.988.134,76  4.901.983,11  98.755.528,57  69.878.034,18  -151.620.997,46  

Médio Prazo               
(2017-2026) 

34.156.376,89  65.978.246,22  8.254.946,35  327.477.998,07  316.485.450,01  -119.382.117,52  

Longo Prazo                 
(2027-2042) 

23.175.727,62  65.418.965,27  5.707.151,85  94.301.844,73  295.009.885,96  58.229.390,07  

TOTAL 109.185.489,71  197.385.346,25  18.864.081,30  520.535.371,38  681.373.370,15  -212.773.724,91  

 

A tabela 71 apresenta os resultados obtidos para o Município de Santarém 

demonstrando que a necessidade de investimentos na área urbana, para o período de 
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21 anos é de o R$ 109.185.489,71 para o sistema de abastecimento de água, R$ 

197.385.346,25 para o sistema de esgotamento sanitário e R$ 18.864.081,30 para os 

programas de gestão.  

Na elaboração do balanço financeiro do plano municipal de saneamento admitiu-se 

que as medidas a serem tomadas com a realização dos Programas de Gestão 

produzirão resultados que terão impactos financeiros positivos, tais como:  

 

 Redução dos Custos de Exploração, que são muito elevados: 

Para apuração dos custos de exploração ao longo do horizonte do plano 

admitiu-se o Programa de Gestão de Custos Operacionais permitirá redução 

destes custos em 20% de 2012 a 2016, 20% de 2017 a 2021 e 40% de 2021 a 

2032, mantendo-se constante a partir daí até o final do plano; 

Deste modo, o custo médio de exploração no horizonte do plano, será de R$ 

1,44/ m³, contra um custo médio atual de R$ 2,21/m³, que equivale a uma 

redução média de 35%; 

 Redução do Índice de Evasão de Receitas (inadimplência): 

Da mesma forma, assumiu-se que o Programa de Gestão Comercial, permitirá 

que se consiga redução do nível de inadimplência em 20% de 2012 a 2016, 

20% de 2017 a 2021 e 20% de 2021 a 2032, mantendo-se constante a partir 

daí até o final do plano. 

Com isto, o nível de inadimplência média no período do plano será de 20,95%, 

enquanto a inadimplência atual é de 43,08%, o que corresponde a uma 

redução média de 51,0 %. 

 

A análise do fluxo de caixa para o período global do plano, ou seja, 2012 a 2032, 

demonstra resultados negativos (deficitário) nos dois primeiros períodos, 2012-2026), 

e somente no terceiro período os resultados passam a ser positivos. 

Entretanto, o resultado final, no horizonte do plano é negativo em -R$ 212.773.724,91. 

Esta condição indica a necessidade de aplicação de recursos adicionais de outras 

fontes que não as receitas advindas da prestação dos serviços, para suportar os 

investimentos.  
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No caso de necessidade de financiamento, custos adicionais deverão ser 

considerados, como juros, taxa de risco, administração entre outras comumente 

empregadas em operações financeiras. 

Para que o plano tenha viabilidade econômica financeira, é necessário que sejam 

discutidas ações para busca fontes de financiamento. 

Eventual ajuste tarifário deve ser discutido entre a Prefeitura, o órgão de regulação e a 

concessionária. 

 

20.2.1. Modicidade Tarifária 

O conceito de modicidade tarifária compreende essencialmente em estabelecer-se 

preços razoáveis a partir de uma “tarifa justa”.  

Defini-se tarifas módicas (ou tarifas justas), como sendo a menor tarifa possível que 

garanta a segurança, qualidade e universalização do serviço prestado e que sejam 

viáveis de pagamento pela população.  

O princípio da modicidade tarifária está diretamente relacionado com a condição de 

equilíbrio econômico-financeiro dos serviços, que por um lado vai proporcionar ao 

prestador de serviços segurança quanto aos impactos nos custos e que por outro lado 

garantirá aos usuários uma tarifária razoável.  

Os estudos desenvolvidos para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário de Santarém, demonstraram que os recursos obtidos das tarifas médias, R$ 

1,66 /m³, para água e R$ 1,00 /m³, para esgoto, e da venda de novas ligações de água 

e esgoto, por si só, não são suficientes para cobrir as despesas de operação e os 

custos das ações definidas para o Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Entretanto, outras medidas deverão ser tomadas, tais como: redução dos custos de 

exploração, redução dos índices de inadimplência, redução do nível de perdas físicas 

e comerciais, busca de fontes de financiamento a fundo pedido (contrapartida), etc., 

antes que se possa cogitar aumento tarifário. 

Aliás, o elevado índice de inadimplência no município é um indicador, entre outros 

aspectos, da dificuldade da população arcar com as despesas referentes os serviços 

de saneamento básico e por isto, este aspecto deve ser criteriosamente estudado para 

que o plano de saneamento previsto possa ser viável. 
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Com relação à adoção de mecanismos tarifários de contingência, cabe o seguinte 

esclarecimento: a Lei Federal nº 11.445/2007, estabelece os objetivos da Regulação 

no art. 22, entre eles definir tarifas que assegurem o equilíbrio econômico financeiro 

(inc. IV24).  

A adoção de mecanismos tarifários não é atribuição do PMSB, o que deve ser 

discutido entre as partes envolvidas (município, prestador de serviços, população e 

ente regulador), como se vê nos dispositivos legais supramencionados. 

 

20.3. INVESTIMENTOS PREVISTOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA 

ZONA RURAL 

Mediante as definições das obras, serviços e ações principais, comentadas no item 

16.2, elaborou-se um cronograma de investimento em curto, médio e longo prazo para 

os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário das comunidades 

rurais, sendo demonstradas nas tabelas 72 e 73. 

 

Tabela 72 - Investimentos no Sistema de Abastecimento de Água das 

Comunidades Rurais. 

INVESTIMENTOS SAA 

PERÍODO 

Implantação de 
Sistemas 

Coletivos de 
Abastecimento 
de Água (>=100 

residências) 

Instalação de 
Poço-

Chafariz (< 
que 100 

residências) 

Manutenção 
dos Sistemas 
Coletivos de 

Abastecimento 
de Água 

Instalação de 
Casa de 
Química 

(Q=6m³/h) 
(Todas as 

comunidades) 

TOTAL 

CURTO 
PRAZO 

7.009.000,00 4.840.000,00 420.000,00 1.620.000,00 13.889.000,00 

MÉDIO 
PRAZO 

7.009.000,00 4.840.000,00 840.014,00 1.620.000,00 14.309.014,00 

LONGO 
7.009.000,00 4.840.000,00 540.028,00 1.608.000,00 13.961.028,00 
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PRAZO 

TOTAL 42.159.042,00 

 

Tabela 73 - Investimentos no Sistema de Esgotamento Sanitário das 

Comunidades Rurais. 

INVESTIMENTOS SES 

PERÍODO 

Implantação de 
Sistema Coletivo 
com Tratamento 

Anaeróbio 
Simples (>=100 

residências) 

Tanque Séptico 
+ Sumidouro + 

Caixa de 
Gordura (< 100 

residências) 

Manutenção 
dos Sistemas 
Coletivos de 
Esgotamento 

Sanitário 

TOTAL 

CURTO PRAZO 6.520.000,00 5.691.600,00 280.000,00 12.491.600,00 

MÉDIO PRAZO 6.520.000,00 5.691.600,00 560.014,00 12.771.614,00 

LONGO PRAZO 6.520.000,00 5.690.400,00 336.028,00 12.546.428,00 

TOTAL 37.809.642,00 

 

20.4. FLUXO DE CAIXA E ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA ZONA 

RURAL 

Com base nas projeções, apresentadas no item 11.5, e quadro tarifário da COSANPA, 

apresentado no capítulo de diagnósticos setoriais, é possível prever as despesas e 

receitas com o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário da zona 

rural do município. Com esses dados e os investimentos previstos no item 20.3 

apresenta-se o fluxo de caixa, por período, para a zona rural do município de 

Santarém. 
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Tabela 74 - Fluxo de Caixa. 

Período 
Investimentos 
em Água (R$) 

Investimentos 
em Esgoto 

(R$) 

Manutenção 
dos Sistemas 

de Água e 
Esgoto (R$) 

Receitas 
Advindas dos 
Sistemas de 

Água e 
Esgoto 

Resultado Final 
por Período 

Curto 
Prazo 
(2012-
2016) 

13.469.000,00 12.211.600,00 700.000,00 2.889.900,00 -23.490.700,00 

Médio 
Prazo 
(2017-
2026) 

13.469.000,00 12.211.600,00 1.400.028,00 10.408.800,00 -16.671.828,00 

Longo 
Prazo 
(2027-
2042) 

13.457.000,00 12.210.400,00 840.056,00 9.699.120,00 -16.808.336,00 

TOTAL 40.395.000,00 36.633.600,00 2.940.084,00 22.997.820,00 -56.970.864,00 

 

A tabela 74 mostra que a necessidade de investimentos na área rural para o período 

de 20 anos do Plano é da ordem de R$ 79,9 milhões, sendo R$ 40,3 milhões para o 

sistema de abastecimento de água e R$ 36,6 milhões para o sistema de esgotamento 

sanitário. Para o cálculo das receitas com os sistemas, foram levados em 

consideração o quadro tarifário da COSANPA, apresentado no capítulo de 

diagnósticos setoriais, e o consumo de 10 m3 de água por residência na área rural.  

Nota-se que as receitas oriundas das tarifas não suportam os investimentos nos 

sistemas de abastecimento de água muito menos os investimentos do sistema de 

esgotamento sanitário, resultando num déficit de aproximadamente 56,9 milhões.  

A implantação desses sistemas só é viável se levarmos em conta o município como 

um todo, de forma que os recursos captados na área urbana supram as necessidades 

de investimentos existentes na área rural. 

 

20.5. ALTERNATIVAS DE FONTES DE RECURSOS  

A disponibilidade de recursos para a prestação dos serviços e para investimentos no 

setor de saneamento apresenta-se como ponto fundamental para seu efetivo 

desenvolvimento. 
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A condição compulsória de desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento 

deverá estimular a administração municipal na busca de alternativas de captação de 

recursos em diferentes fontes.  

A escolha de modelo institucional poderá transferir a terceiros esta responsabilidade. 

No contexto geral devem ser admitidas receitas a partir de tarifas decorrentes da 

prestação dos serviços de saneamento de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, bem como recursos de origem externa sejam estes onerosos ou não.  

É fundamental destacar que a provisão de investimentos em saneamento básico 

deverá ser estabelecida no planejamento da administração municipal a partir do PPA – 

Plano Plurianual.  

O Plano Plurianual (PPA), estabelecido no artigo 165 da Constituição Federal e 

regulamentado pelo Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998, determina as medidas, 

gastos e objetivos a serem acompanhados pelo Governo Federal ao longo de um 

período de quatro anos.  

O PPA, constituído no primeiro ano de uma gestão administrativa, compreende 

requisito legal que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública 

para as despesas de capital e outras destas derivadas e para as relativas aos 

programas de duração continuada.  

Com finalidade de coordenar as ações governamentais, o PPA além de nortear as Leis 

de Diretrizes Orçamentárias (LDOs) e os Orçamentos Anuais (LOAs), também teve 

orientar todos os planos setoriais instituídos durante o seu período de vigência.  

Assim sendo, o PPA organiza as ações do estado para um período de quatro anos, 

determinando uma diretriz estratégica aos orçamentos anuais.  

O PPA permite articular a instância executiva da administração pública, 

proporcionando a base para a construção das ações governamentais integradas, e 

também para a articulação dessas ações com as da iniciativa privada, do terceiro setor 

e das demais esferas de governo.  

Com este Plano (PPA), o Governo se tornou obrigado a planejar todas as suas ações 

e também seu orçamento de modo a não descumprir as diretrizes nele contidas. 

Conforme a Constituição sugere-se que a iniciativa privada desenvolva suas ações 

para as áreas abordadas pelo Plano vigente.  
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Desta forma, o PMSB deverá compatibilizar-se com o Plano Plurianual do município, a 

fim de permitir o desenvolvimento das ações planejadas as quais devem ser viáveis 

dentro do quadro orçamentário do município.  

A seguir são apresentadas algumas possíveis fontes de recursos para os serviços de 

saneamento básico. 

 

20.5.1. Recursos de tarifas  

Compreendem os recursos decorrentes da efetiva cobrança pelos serviços prestados. 

A origem destes recursos está atrelada aos modelos institucionais para a gestão dos 

serviços.  

A partir da cobrança de tarifas a administração municipal pode obter as receitas para 

implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

A necessidade de sustentabilidade do PMSB poderá resultar em revisão de tarifas, 

seja de seus valores ou quanto a sua forma e critérios de cobrança, visto que de forma 

geral as condições comumente não refletem as particularidades locais nem mesmo 

admite critérios sócio-econômicos que permitam uma cobrança mais justa.  

Incremento de valores às tarifas existentes com o propósito específico pode ser 

também uma ferramenta aplicável, de forma a proporcionar recursos específicos para 

finalidades pré-determinadas.  

 

20.5.2. Recursos não onerosos  

Recursos não-onerosos são aqueles que não exigem retorno, apenas contrapartida, e 

estão vinculados a operações de repasse. Geralmente, são destinadas a Estados, 

Municípios ou entidades/organizações não governamentais. O principal exemplo são 

os programas vinculados aos recursos do OGU (Orçamento Geral da União). 

Recursos não onerosos, ou seja, aqueles disponibilizados a “fundo perdido” 

apresentam-se como a forma desejável dos administradores públicos, entretanto, em 

razão do modelo de política de investimentos do governo federal, esta modalidade é 

muito remota em razão dos pré-requisitos estabelecidos pelos órgãos públicos, cujo 

enquadramento tem como prioridade as cidades de menor índice de desenvolvimento.  

Contudo a articulação política e a disponibilidade de projetos executivos de engenharia 

alinhados às ações do Plano Municipal de Saneamento Básico, poder ser diferencial 



 

235 235 

235 235 

na obtenção de recursos não onerosos, os quais em algumas situações acabam não 

sendo distribuídos por falta de documentação e planejamento adequado por parte dos 

interessados. 

 

20.5.3. Recursos de Fundos  

Os entes da Federação, isoladamente ou reunidos em consórcios públicos, poderão 

instituir fundos, aos quais poderão ser destinadas, entre outros recursos, parcelas das 

receitas dos serviços, com a finalidade de custear, na conformidade do disposto nos 

respectivos planos de saneamento básico, a universalização dos serviços públicos de 

saneamento básico.  

Os recursos dos fundos a que se refere o caput deste artigo poderão ser utilizados 

como fontes ou garantias em operações de crédito para financiamento dos 

investimentos necessários à universalização dos serviços públicos de saneamento 

básico. 

 

20.5.4. Fontes de Financiamento  

As fontes de financiamneto se caracterizam por ser um recurso oneroso, o qual exige 

retorno (pagamento) e estão vinculados a operações de crédito ou financiamentos. A 

obtenção de recursos onerosos pode ser feita através de convênios ou contratos, 

apresentar-se como uma das alternativas mais comuns para viabilizar os 

investimentos em saneamento. 

. No tocante ao abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos 

sólidos urbanos, cabe ao Ministério das Cidades, por intermédio da Secretaria 

Nacional de Saneamento Ambiental, o atendimento a municípios com população 

superior a 50 mil habitantes ou integrantes de Regiões Metropolitanas – RM’s, 

Regiões Integradas de Desenvolvimento - RIDE’s ou participantes de consórcios 

públicos afins. Já os municípios de menor porte, com população de até 50 mil 

habitantes, têm seu atendimento viabilizado pelo Ministério da Saúde, por meio da 

Fundação Nacional de Saúde – Funasa. Particularmente com relação ao componente 

manejo de águas pluviais urbanas, verifica-se a competência compartilhada entre 

Ministério das Cidades e Ministério da Integração Nacional, além de intervenções da 

Funasa em áreas com forte incidência de malária. 
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As principais fontes de financiamento estão destacadas a seguir: 

  

A. BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  

O BNDES apóia projetos de investimentos, públicos ou privados, que contribuam para 

a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico e à recuperação de 

áreas ambientalmente degradadas, a partir da gestão integrada dos recursos hídricos 

e da adoção das bacias hidrográficas como unidade básica de planejamento.  

A linha Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos financia investimentos 

relacionados a: abastecimento de água, esgotamento sanitário, efluentes e resíduos 

industriais, resíduos sólidos, gestão de recursos hídricos (tecnologias e processos, 

bacias hidrográficas), recuperação de áreas ambientalmente degradadas, 

desenvolvimento institucional, despoluição de bacias, em regiões onde já estejam 

constituídos Comitês e macrodrenagem.  

 

B. FUNASA - Fundação Nacional de Saúde  

A missão institucional da Fundação Nacional de Saúde compreende duas vertentes 

principais que se vão desenvolver mediante a elaboração de planos estratégicos nos 

segmentos de Saneamento Ambiental e de Atenção Integral à Saúde Indígena. A 

FUNASA como integrante do componente de infra estrutura social e urbana do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) atua em articulação com os 

Ministérios das Cidades e da Integração Nacional, e priorizou cinco eixos de atuação, 

sendo: Saneamento em Áreas Especiais, Saneamento em áreas de relevante 

interesse epidemiológico, Saneamento em municípios com população total de até 

50.000 habitantes, Saneamento Rural e Ações complementares de saneamento.  

A FUNASA financia obras que contemplem uma etapa útil por convênio como forma 

de beneficiar a população em curto espaço de tempo.  

Recursos da FUNASA podem ser obtidos também a partir de contratos não onerosos, 

mediante eventual disponibilidade de recursos em linhas específicas para esta 

modalidade, o que não tem sido comum, em razão das diretrizes do PAC.  
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C. FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço  

Através da Caixa econômica federal o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS) foi criado na década de 60 para proteger o trabalhador demitido sem justa 

causa. Sendo assim, no início de cada mês, os empregadores depositam, em contas 

abertas na CAIXA, em nome dos seus empregados e vinculadas ao contrato de 

trabalho, o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário.  

Com o fundo, o trabalhador tem a chance de formar um patrimônio, bem como adquirir 

sua casa própria, com os recursos da conta vinculada. Além de favorecer os 

trabalhadores, o FGTS financia programas de habitação popular, saneamento básico e 

infraestrutura urbana, que beneficiam a sociedade em geral, principalmente a de 

menor renda. 

Na área de saneamento o programa que operam recursos do FGTS é o Saneamento 

para Todos. Nesse tipo de operação podem ser mutuários: um Estado, um município, 

uma empresa pública, uma empresa particular (uma concessionária privada de 

saneamento, por exemplo), uma entidade/associação e um indivíduo específico (como 

por exemplo, nas operações coletivas do FGTS com subsídio).  

 

D. FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador  

O “site” do BNDES informa que existe saldo dos depósitos especiais do FAT 

vinculados à infraestrutura.  

Segundo a mesma fonte, esses recursos destinam-se a programas de financiamento a 

projetos de infraestrutura nos setores de energia, transporte, saneamento, 

telecomunicações e logística, e a projetos de infraestrutura industrial, nos setores de 

papel e celulose, siderurgia, petroquímica e bens de capital sob encomenda. 

 

E. PRODETUR 

Os Programas Regionais de Desenvolvimento do Turismo é um programa de crédito 

para o setor público (Estados e Municípios) que foi concebido tanto para criar 

condições favoráveis à expansão e melhoria da qualidade da atividade turística na 

região, quanto para melhorar a qualidade de vida das populações residentes nas 

áreas beneficiadas.   
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Os investimentos do Programa são operacionalizados pelo Ministério do Turismo, que 

orienta tecnicamente as propostas estaduais e municipais; em parceria com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e com a Corporação Andina de Fomento, os 

quais atuam como financiadores internacionais.  

Neste sentido, uma das linhas de financiamento do programa é Infra estrutura e 

Serviços Básicos, os quais são imprescindíveis para gerar acessibilidade ao destino e 

dentro dele e satisfazer as necessidades básicas do turista durante a sua estada. 

 

F. Fundos Internacionais de Investimento  

As prefeituras têm acesso também a fontes de financiamentos internacionais, as quais 

poderiam com isso ampliar suas opções de condições, taxas e amortizações para a 

contratação de empréstimos. As fontes são inúmeras e as taxas diferenciadas, porém 

os requisitos para a contratação são grandes, o que absorve do tomador muita 

organização e atenção nos procedimentos a serem adotados.  

Uma das principais fontes de financiamento internacional é o BIRD (International Bank 

for Reconstruction and Development).  

O BIRD foi criado em 1945 e conta hoje com 185 países membros, entre eles o Brasil. 

Juntamente com a IDA (Associação Internacional de Desenvolvimento), constitui o 

Banco Mundial, organização que tem como principal objetivo à promoção do progresso 

econômico e social dos países membros mediante o financiamento de projetos com 

vistas à melhoria das condições de vida nesses países.  

O BIRD é uma das maiores fontes de conhecimento e financiamento do mundo, que 

oferece apoio aos governos dos países membros em seus esforços para investir em 

escolas e centros de saúde, fornecimento de água e energia, combate a doenças e 

proteção ao meio ambiente.  

Ao contrário dos bancos comerciais, o Banco Mundial fornece crédito a juros baixos ou 

até mesmo sem juros aos países que não conseguem obter empréstimos para 

desenvolvimento.  

Importante destacar que a alocação de recursos públicos federais e os financiamentos 

com recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades 

da União serão feitos em conformidade com as diretrizes e os objetivos estabelecidos 
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nos arts. 48 e 49 da Lei Nacional de Saneamento Básico e com os planos de 

saneamento básico.  

De acordo com o decreto 7.217/2010, que regulamenta a Lei 11.445/07, são definidos 

critérios e condicionantes para alocação de recursos federais, a seguir destacados:  

“Art. 55. A alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos 

da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União 

serão feitos em conformidade com os planos de saneamento básico e condicionados:  

I - a observância do disposto nos arts. 9o, e seus incisos, 48 e 49 da Lei no 11.445, de 

2007;  

II - ao alcance de índices mínimos de:  

a) desempenho do prestador na gestão técnica, econômica e financeira dos serviços; 

e,  

b) eficiência e eficácia dos serviços, ao longo da vida útil do empreendimento;  

III - à adequada operação e manutenção dos empreendimentos anteriormente 

financiados com recursos mencionados no caput; e, 

IV - à implementação eficaz de programa de redução de perdas de águas no sistema 

de abastecimento de água, sem prejuízo do acesso aos serviços pela população de 

baixa renda, quando os recursos forem dirigidos a sistemas de captação de água.  

§ 1º O atendimento ao disposto no caput e seus incisos é condição para qualquer 

entidade de direito público ou privado:  

I - receber transferências voluntárias da União destinadas a ações de saneamento 

básico;  

II - celebrar contrato, convênio ou outro instrumento congênere vinculado a ações de 

saneamento básico com órgãos ou entidades federais; e,  

III - acessar, para aplicação em ações de saneamento básico, recursos de fundos 

direta ou indiretamente sob o controle, gestão ou operação da União, em especial os 

recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e do Fundo de Amparo 

ao Trabalhador - FAT.  

§ 2º A exigência prevista na alínea "a" do inciso II do caput não se aplica à destinação 

de recursos para programas de desenvolvimento institucional do operador de serviços 

públicos de saneamento básico.  
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§ 3º Os índices mínimos de desempenho do prestador previstos na alínea "a" do inciso 

II do caput, bem como os utilizados para aferição da adequada operação e 

manutenção de empreendimentos previstos no inciso III do caput deverão considerar 

aspectos característicos das regiões respectivas.  

Seção II  

Dos Recursos não Onerosos da União  

Art. 56. Os recursos não onerosos da União, para subvenção de ações de 

saneamento básico promovidas pelos demais entes da Federação serão sempre 

transferidos para os Municípios, para o Distrito Federal, para os Estados ou para os 

consórcios públicos de que referidos entes participem.  

§ 1º O disposto no caput não prejudicará que a União aplique recursos orçamentários 

em programas ou ações federais com o objetivo de prestar ou oferecer serviços de 

assistência técnica a outros entes da Federação.  

§ 2º É vedada a aplicação de recursos orçamentários da União na administração, 

operação e manutenção de serviços públicos de saneamento básico não administrado 

por órgão ou entidade federal, salvo por prazo determinado em situações de iminente 

risco à saúde pública e ao meio ambiente.  

§ 3º Na aplicação de recursos não onerosos da União, será dada prioridade às ações 

e empreendimentos que visem o atendimento de usuários ou Municípios que não 

tenham capacidade de pagamento compatível com a auto-sustentação econômico-

financeira dos serviços e às ações voltadas para a promoção das condições 

adequadas de salubridade ambiental aos povos indígenas e a outras populações 

tradicionais.  

§ 4º Para efeitos do § 3º, a verificação da compatibilidade da capacidade de 

pagamento dos Municípios, com a auto-sustentação econômico-financeira dos 

serviços será realizada mediante aplicação dos critérios estabelecidos no PMSB”. 
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21. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados, discussões e análises que envolvem a consolidação do PMSB 

– Capítulo Água e Esgoto de Santarém, admite-se que a busca ao atendimento dos 

objetivos e metas imediatas para curto, médio e longo prazo propostos, permitirão o 

atendimento aos objetivos gerais e específicos.  

Importante ressaltar que o objetivo geral do Plano Municipal de Saneamento Básico 

compreende o estabelecimento de ações para a Universalização dos sistemas de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, através da ampliação progressiva do 

acesso de todos os domicílios ocupados no município de Santarém ao sistema de 

abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário.  

A implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico é condição compulsória 

e representa importância fundamental para a estruturação do saneamento a fim de:  

 Garantir as condições de qualidade dos serviços existentes buscando sua 

melhoria e ampliação às localidades não atendidas; 

 Implementar os serviços ora inexistentes, em prazos factíveis; 

 Criar instrumentos para regulação, fiscalização e monitoramento e gestão dos 

serviços; 

 Estimular a conscientização ambiental da população; 

 Atingir condição de sustentabilidade técnica, econômica, social e ambiental aos 

serviços de saneamento básico.  

Os elementos constantes deste Plano compreendem subsídios para a definição de 

medidas que permitam a adequação, melhorias e universalização dos serviços de 

água e esgoto no Município de Santarém.  

Entretanto sua implementação é dependente da disponibilidade de recursos que 

possam garantir a implementação e sustentabilidade a partir da aplicação de tarifas de 

água e esgotos e obtenção de outros recursos. 

A B&B Engenharia está proporcionando no âmbito de seus serviços, a condição para 

avaliação de cenários futuros ao município de Santarém, cujos recursos globais para 

implementação do Plano previsto, compreendem investimentos de R$ 325.434.917,26 

 na área urbana e R$ 79,9 milhões na área rural. 
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Por fim destacamos que este documento, consolida o Plano Municipal de Saneamento 

Básico (água e esgoto) de Santarém – PA, devendo este ser revisado periodicamente, 

em prazo não superior a 4 anos.  

Esta prática garantirá a utilização efetiva deste instrumento de planejamento cujos 

resultados serão contabilizados diretamente para a melhoria da qualidade de vida da 

população e preservação da qualidade ambiental. 
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23. EQUIPE TÉCNICA 

O PMSB – Água e Esgoto do município de Santarém foi elaborado pela empresa B&B 

Engenharia, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Luís Guilherme de 

Carvalho Bechuate. 

A equipe técnica da empresa B&B Engenharia composta para o desenvolvimento 

deste trabalho, contempla os profissionais abaixo relacionados: 

 Luís Guilherme de Carvalho Bechuate – Engenheiro Civil e Especialista em 

Gestão de Projetos – Coordenador Geral e Responsável Técnico; 

 Jamille Caribé Gonçalves Silva – Engenheira Ambiental – Coordenador 

Técnico; 

 Marcel de Jesus Pimenta – Engenheiro Ambiental e Especialista em 

Saneamento Ambiental – Equipe Técnica; 

 José Carlos Leitão – Engenheiro Civil e Especialista em Engenharia Hidráulica 

e Saneamento – Consultor Externo. 
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