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PARTICIPATIVO 
  



APRESENTAÇÃO 

 

Este documento apresenta o Diagnóstico Técnico Participativo Preliminar, elaborado a 

partir de levantamento de campo, de registros e séries históricas dos sistemas de saneamento 

básico municipal, em prol de identificar a realidade instalada e propiciar base para o 

planejamento municipal integrado dos quatro componentes do saneamento básico. Essa 

versão tem o objetivo de tornar público o trabalho realizado pelo comitê executivo, com 

capacitação e apoio técnico da UFRN, de modo a possibilitar a contribuição da sociedade civil 

do município com sugestões, críticas, correções e complementações. Foi disponibilizado por 

prazo mínimo de dez dias, com possibilidade de participação social dos munícipes através de 

consulta pública e oficina de mobilização social. Após captadas as contribuições da população 

municipal, as mesmas serão avaliadas tecnicamente e incorporadas ao documento, quando 

pertinente, para então constituir o Produto C - Diagnóstico Técnico-Participativo, do Plano 

Municipal de Saneamento Básico, que abrange a realidade da infraestrutura de abastecimento 

de água, esgotamento sanitário, manejo das águas pluviais e dos resíduos sólidos, 

identificadas no município, somada à percepção da população sobre as condições e qualidade 

da prestação desses serviços. 
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1. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, CULTURAIS, AMBIENTAIS E DE 

INFRAESTRUTURA 
 

Este documento tem como objetivo apresentar um diagnóstico com a 

caracterização sociodemográfica da área estudada, para subsidiar a elaboração de PMSB 

do Município de Várzea do Estado Rio Grande do Norte, pela equipe do município que 

serão responsáveis pela construção do Plano. A caracterização sociodemográfica foi 

elaborada com base no Projeto "Capacitação e apoio técnicos à elaboração de minuta de 

Planos Municipais de Saneamento Básico de municípios do estado do Rio Grande do 

Norte" e no Termo de Referência da FUNASA (2012)1. 

A caracterização sociodemográfica procura contribuir para uma breve 

caracterização histórica, geomorfológica, ambiental, climatológica e dos recursos 

hídricos municipais, além da dinâmica demográfica municipal e intramunicipal. 

O processo de transformação demográfica repercute no tamanho da população e 

nos volumes de pessoas por grupos de idade nas diversas parcelas do espaço habitado. 

Nesse sentido, o conhecimento dos contingentes populacionais é de fundamental 

importância para o planejamento do desenvolvimento, especialmente para dimensionar 

as demandas por serviços, subsidiando a definição de formas e estratégias para supri-las, 

bem como a avaliação das políticas já implantadas. 

Espera-se, com esse diagnóstico, fornecer informações das condições dos 

habitantes e dos domicílios do Município de Várzea e que sejam capazes de orientar e 

subsidiar políticas públicas, não se limitando apenas à elaboração do plano em si, mas 

possibilitar que o gestor tenha um panorama da condição nos diferentes campos de 

atuação, para que, após a efetivação de políticas públicas, em especial o PMSB, 

permitam o monitoramento e posterior avaliação dos resultados das ações e políticas 

adotadas. 

                                                           
1 FUNASA - Fundação Nacional de Saúde. Ministério da Saúde. Termo de referência para elaboração de 

planos municipais de saneamento básico: procedimentos relativos ao convênio de cooperação técnica 

e financeira da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA/MS. Brasília, 2012. 68 p. 
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1.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

1.1.1 Localização 

O Município de Várzea (Latitude 06º20’ 53” S e Longitude 35º 22’ 33''W) está 

localizado na microrregião de Agreste Potiguar do estado do Rio Grande do Norte e fica 

a uma distância de cerca de 76,0 Km de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Foi 

criado em 20 de dezembro de 1959 e abrange, atualmente, uma área de 

aproximadamente 72,7 km2, com altitude média de 59 metros em relação ao nível do 

mar (Erro! Fonte de referência não encontrada.). 

Figura 1. 1 – Localização do Município de Várzea (RN) 

 

Fonte: Elaboração Pesquisa PMSB. 
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1.1.2 Evolução do Município 

 

O município de Várzea foi, no final do século XIX, que surgiram os 

primeiros sinais de um povoamento, em terras banhadas pelo rio Jacu e pelo 

riacho Várzea. Assim teve início a comunidade de Várzea, fundada por 

Ângelo Bezerra, que já nascia forte, impulsionada pela prosperidade na 

agricultura e o bom desempenho na pecuária. Motivados pelo crescimento 

das atividades agrícolas e pecuárias no município sede de Goianinha, 

agricultores resolveram procurar novas terras para o trabalho. A busca por 

novos territórios chegou à região situada nas proximidades do riacho Várzea 

no início do século XX, começando, assim, a exploração da área com 

instalação de sítios, fazendas e moradias. O povoado pertenceu ao município 

de Goianinha durante a primeira metade deste século. Só em 20 de dezembro 

de 1959, através da Lei nº 2.586, Várzea desmembrou-se, tornando-se 

município do Rio Grande do Norte. (IDEMA 2013). 

 

1.2 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO: ASPECTOS FÍSICOS  

1.2.1 Geologia 

 

1.2.2 Relevo 

 

De 100 a 200 metros de altitude.Terrenos rebaixados, localizados entre duas 

formas de relevo de maior altitude. Ocorre entre os Tabuleiros Costeiros e o 

Planalto da Borborema. 

1.2.3 Solos 

 

O município de Várzea é composto de solos com características e possibilidades 

de aplicações específicas, as quais são descritas a seguir: 

Planosolo Solódico - fertilidade natural alta textura argilosa e arenosa, relevo 

suave ondulado, imperfeitamente drenados, rasos.Latosolo Vermelho 

Amarelo Distrófico - fertilidade natural baixa, textura média, relevo plano, 

fortemente drenado, muito profundo e poroso.Uso: os planossolos são 

utilizados, principalmente com pecuária e em pequenas áreas com algodão, 

milho e feijão consorciados, além de sisal e palma forrageira. Seu 

aproveitamento racional com pecuária requer melhoramento das pastagens e 
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intensificação da palma forrageira.A irrigação nestes solos é problemática, 

devido a pequena profundidade, problemas de manejo e considerável teor de 

sódio trocável.Os Latossolos, em certos trechos, são utilizados com 

fruticultura (manga, banana, jaca, abacate), além de culturas de mandioca, 

sisal, milho, feijão e pastagens, recomendando-se o uso de adubação e 

irrigação no período seco.Aptidão Agrícola: regular para pastagem plantada, 

aptas para culturas especiais de ciclo longo (algodão arbóreo, sisal, caju e 

coco). Pequena área com aptidão regular para lavouras.Sistema de Manejo: 

baixo e médio nível tecnológico. As práticas agrícolas dependem do trabalho 

braçal e à tração animal, com implementos agrícolas simples. (IDEMA, 

2013). 

1.2.4 Clima 

 

A climatologia do município de Várzea foi realizada a partir de dados 

reanalisados. Para obter o acumulado de precipitação mensal foram utilizados dados do 

TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) do algoritmo 3B42 que produz alta 

qualidade de estimativa de precipitação utilizando estimativa de precipitação do radar e 

imagem no canal do micro-ondas do satélite TRMM, a grade do dado, ajustado para 

fundir precipitação estimada pelo infravermelho (mm / h) e as estimativas de correção 

de erros precipitação do raiz quadrado médio (RMS), tem uma resolução temporal 

diária e resolução espacial de 0,25 graus com uma cobertura espacial se estendendo de 

50 graus sul, até 50 graus de latitude norte com disponibilidade de dados de 1998 a 

2013. Os dados de temperatura e pressão atmosférica média em superfície, foram 

usados os dados reanalisados utilizados do ERA-Interim produto do modelo ECMWF 

(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) com resolução espacial 0,25º 

e temporal de 4 vezes ao dia. O uso de estimativas de precipitação e dados reanalisados 

é uma excelente opção por conter uma cobertura espacial global, cobrindo todo o Rio 

Grande do Norte. 

Situada na região próximo ao litoral do Rio Grande do Norte, o município de 

Várzea apresentado pelo Climograma na  

 identifica-se a divisão do período mais chuvoso nos meses de maio, junho e 

julho, com os maiores volumes sendo observado no mês de julho, o que acompanha a 
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dinâmica da atmosfera. As menores temperaturas ocorrem em junho, julho e agosto, 

marcando a estação considerada inverno. Enquanto, as temperaturas mais elevadas se 

observam no final da primavera e verão austral, desde novembro a fevereiro. O padrão 

de precipitação sazonal do Rio Grande do Norte pode ser observado na Figura 1.2. 

A  

 

 

 

 

 

 e Erro! Fonte de referência não encontrada. mostram os boxplot em relação a 

média da precipitação acumulada e temperatura média, sendo possível observar os 

meses de março a julho com os maiores volumes de chuvas tendo um pico em junho. 

Em relação à temperatura média os meses com menores registros ocorrem de junho a 

agosto. 

Figura 1. 2– Climograma do município de Várzea - Temperatura e Pluviosidade Média 
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Fonte: Dados baseados no TRMM e ERA-Interim 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 3 – Dados climatológicos do município de Várzea - Pluviosidade acumulada média 
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Fonte: Dados baseados no TRMM  

Figura 1. 4 – Dados climatológicos do município de Várzea - Temperatura média 

 

Fonte: Dados baseados no ERA-Interim  
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1.2.5 Recursos Hídricos 

 

O município de Várzea encontra-se totalmente inserido nos domínios da 

bacia hidrográfica do Rio Jacu. Os principais tributários são os riachos da 

Várzea, do Alívio, Tamanduá, Salvado, do Mel, Jundiaí, do Prego. Os 

principais corpos de acumulação são as lagoas: Grande, Almoço, do Tomé, 

do Cipoal e do Jenipapo, e o açude comunitário Nova Esperança 

(500.000m3). O padrão da drenagem é o dendrítico e os cursos d’ água têm 

regime intermitente (CPRM, 2005).  

1.2.6 Vegetação  

 

O município de Várzea apresenta uma vegetação que varia em função dos tipos 

de solos e drenagem. Em função dessa característica foram observado os seguintes 

grupos: 

Floresta Subcadacifólia - vegetação que se caracteriza pela queda das folhas 

das árvores durante o período seco. Caatinga Hipoxerófila - vegetação de 

clima semiárido, apresenta arbustos e árvores com espinhos e de aspecto 

menos agressivo do que a Caatinga Hiperxerófila. Entre outras espécies 

destacam-se a catingueira, angico, brauna, Juazeiro, marmeleiro, mandacaru, 

umbuzeiro e aroeira. Campo de Várzea - vegetação que ocorre nas várzeas 

úmidas e periferidas de cursos d’água, constitue-se, principalmente, por 

espécies herbáceas da família das gramíneas e ciperáceas. Entre outras 

espécies destacam-se a baronesa, junco e periperi. (IDEMA, 2013). 

1.3. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO: ASPECTOS SOCIAIS E 

DEMOGRÁFICOS 

1.3.1 Dados Gerais: população 

Segundo os dados relativos ao Censo Demográfico de 2010, o Brasil possui mais 

de 190 milhões habitantes (IBGE, 2010), dos quais 53 milhões se concentram na Região 

Nordeste, a qual corresponde por 27,8% do total da população nacional, cerca de 24% 

da população urbana e nada menos do que 47,7% da população rural brasileira. A 

importância desse efetivo demográfico nordestino pode ser avaliada por ser o Nordeste 

a segunda região mais populosa do País, perdendo apenas para a região Sudeste. O 

estado do Rio grande do Norte possui, segundo Censo Demográfico 2010, 3.168.027 

habitantes, concentrando 77,81% da sua população em áreas urbanas.  
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O município de Várzea revela um total de 5.236 habitantes em 2010, segundo as 

informações censitárias, sendo que 2.614 são mulheres representando 49,92 e 2.622 são 

homens, 50,08%. 

A Tabela 1. 1 mostra que, nas últimas décadas, o município de Várzea teve um 

aumento no processo de urbanização, saindo de 73,09% de pessoas residindo em áreas 

urbanas em 1991 para 82,52% em 2010. 

Tabela 1. 1- População Residente, Urbana e Rural, Brasil, Nordeste, Rio Grande do Norte e 

Várzea, 1991-2010. 

Localidade 

1991 2000 2010 

Total 

Urbana Rural 

Total 

Urbana Rural 

Total 

Urbana Rural 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Brasil 146.825.475 75,47 24,53 169.799.170 81,23 18,77 190.755.799 84,37 15,63 

Nordeste 42.497.540 60,64 39,36 47.741.711 69,04 30,96 53.081.950 73,14 26,86 

Rio Grande 

do Norte 
2.415.567 69,1 30,9 2.776.782 73,32 26,68 3.168.027 77,81 22,19 

Passagem 5.236 73,09 26,15 5.005 80,62 19,38 5.236 82,52 17,48 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991-2010. 

De acordo com os dados dos últimos censos demográficos, para o Brasil, no 

período 1991-2000, a taxa de crescimento populacional foi de 1,63 ao ano, declinando 

para 1,17% ao ano na década seguinte. O Nordeste apresentou uma redução ainda mais 

significativa. A taxa de crescimento populacional do Nordeste que era de 1,30% ao ano 

entre 1991-2000 declinou para 1,07% ao ano entre 2000 e 2010, uma das menores do 

País no período. O Rio Grande do Norte também revelou taxas de crescimento 

populacional numa tendência de declínio para o período de 1991-2000, a taxa de 

crescimento foi de 1,56% ao ano e na década subsequente, a taxa foi de 1,33% ao ano.  

O ritmo de crescimento da população do município de Várzea aumentou nos 

últimos anos, saindo de -0,50 % no período 1991-2000, chegando a 0,45% ao ano entre 

2000 e 2010 (Erro! Fonte de referência não encontrada.). 
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Figura 1. 5– Taxa média de crescimento da população residente, Brasil,  Nordeste, Rio Grande do Norte 

e Várzea, 1991-2000 e 2000-2010. 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991-2010. 

Em que pese o arrefecimento da taxa média de crescimento populacional 

observado nos últimos anos, percebe-se que a densidade populacional no município de 

Várzea vem crescendo ao longo dos anos em virtude do ainda persistente aumento do 

volume absoluto populacional. Ressalta-se que a densidade demográfica se refere ao 

resultado da divisão do total de habitantes de um determinado local por sua extensão 

territorial.  Em Várzea a densidade demográfica não variou de 1991 para 2010, sendo de 

72,04 hab/km², conforme os resultados apresentados no  

 

 

. 
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percebe-se valores mais elevados dessa variável na sede do município, ainda que haja 

1,63

1,17
1,30

1,07

1,56

1,33

-0,50

0,45

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1991/2000 2000/2010

Brasil Nordeste Rio Grande do Norte Varzea



 

25 

 
25 

ampla diferenciação no núcleo urbano. Ademais, observa-se uma baixa densidade 

demográfica em toda a área rural do município (Erro! Fonte de referência não 

encontrada.). 

 

 

 

Figura 1. 6– Densidade Demográfica (hab/km²),  Brasil,  Nordeste, Rio Grande do Norte e Várzea, 1991-

2010 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991-2010. 
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Figura 1. 7 - Densidade demográfica (hab/km²) por setor censitário do município de Várzea, 2010. 

 

Fonte: Elaboração Pesquisa PMSB. 

1.3.2 Composição Da População: Estrutura Etária E Razão De Dependência 

A  
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 apresenta a distribuição relativa da população total por grupos de idade e sexo 

do Brasil, Nordeste, Rio Grande do Norte e Várzea em 1980, 1991, 2000 e 2010. Pode-

se evidenciar uma intensa alteração dos padrões etários dessas populações. Na década 

de 80, a estrutura populacional era típica de uma população “jovem”, em todas as áreas 

consideradas no estudo. Observam-se maiores contribuições da população jovem 

(menor de 15 anos) e uma incipiente expressão da população idosa (acima de 65 anos). 

Fazendo uma comparação das estruturas etárias relativas aos anos 1980 e 1991, 

percebe-se mudanças ocasionadas, principalmente, devido à “entrada” na pirâmide 

etária pelo grupo entre 0 e 4 anos. Isso provavelmente se deve ao declínio da 

fecundidade ocorrido nos anos 80. Nos últimos anos considerados no estudo, 2000 e 

2010, constata-se uma retração ainda mais acentuada do grupo etário mais jovem (0 a 4 

anos) e uma maior expressão da participação relativa da população mais idosa (acima de 

65 anos). Já a população entre 15 e 64 anos de idade constituirá, ainda por um longo 

período de tempo, uma fração expressiva da população (Tabela 2).  

O município de Várzea também vivencia a transição da estrutura etária em anos 

recentes. A  
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 mostra que neste município a base da pirâmide vem diminuindo com a redução 

da participação do grupo etário mais jovem, enquanto a porção superior vem se 

alargando com uma participação relativa da população mais idosa (acima de 65 anos) 

cada vez mais elevada. Por outro lado, percebe-se a elevação do peso relativo do grupo 

etário considerado ativo (15 e 64 anos de idade) na população de Várzea (Tabela 1. 2). 

Tal resultado é previsível devido ao denominado fenômeno de “inércia demográfica”, 

uma vez ainda nos anos 90 a população de Várzea apresentava níveis de fecundidade 

considerados elevados, como se pode observar na Tabela 1. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 8– Estrutura etária por idade e sexo, Brasil, Nordeste, Rio Grande do Norte e Várzea,1980-

2010. 
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Brasil Nordeste 

  

Rio Grande do Norte Várzea 

  

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991-2010. 

 

 

 

 

 

Tabela 1. 2 - Distribuição percentual da população residente, segundo grandes grupos etários, Brasil, 

Nordeste, Rio Grande do Norte e Várzea, 1991-2010. 
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Localidade 
0 a 14 anos  15 a 64 anos 65 anos ou mais  

1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Brasil 34,7 29,6 24,1 60,4 64,5 68,5 4,8 5,9 7,4 

Nordeste 39,4 33,0 26,6 55,5 61,2 66,3 5,1 5,8 7,2 

Rio Grande do Norte 37,3 31,6 24,8 56,8 62,0 67,6 5,9 6,4 7,6 

Várzea 38,5 31,8 25,2 53,1 58,5 63,7 8,4 9,7 11,1 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991-2010. 

 

Outro importante indicador que reflete as alterações da estrutura etária e o 

consequente envelhecimento populacional é o índice de envelhecimento, o qual 

expressa o número de idosos (acima de 65 anos) para cada 100 pessoas menores de 15 

anos de idade na população residente. No município de Várzea, observa-se na  

Tabela 1. 3 que para cada conjunto de 100 jovens menores de 15 anos haviam 

20,9 pessoas com 65 anos e mais, em 1991. Já no último momento considerado (2010), 

o índice de envelhecimento foi de 44,1 pessoas com 65 anos e mais para cada 100 

jovens (menores de 15 anos), fato que denota um processo de envelhecimento 

populacional em curso no município.  

Tabela 1. 3- Índice de Envelhecimento, Brasil, Nordeste, Rio Grande do Norte e Várzea, 1991-2010. 

Localidade 1991 2000 2010 

Brasil 21,0 28,9 44,8 

Nordeste 18,4 25,5 38,7 

Rio Grande do Norte 18,4 28,6 43,6 

Várzea 20,9 27,3 44,1 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991-2010. 

 As mudanças da estrutura etária também podem ser visualizadas ao se 

considerar a razão de dependência que é um importante indicador demográfico do ponto 

de vista da formulação de políticas publicas. Este indicador se refere ao quociente entre 

o segmento etário da população definido como dependente (0 a 14 anos e acima de 65 

anos) e o segmento etário potencialmente produtivo (15 a 64 anos). Sendo que o 

resultado permite medir a participação relativa do contingente populacional 
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potencialmente inativo (0 a 14 anos e acima de 65 anos), que deveria ser sustentado pela 

parcela da população potencialmente produtiva (15 a 64 anos), no qual os valores 

elevados apontam que a população em idade produtiva deve sustentar uma grande 

proporção de dependentes, significando consideráveis encargos assistenciais para a 

sociedade.  

No município de Várzea, a razão de dependência total apresenta declínio 

acentuado nos anos considerados. Em 1991, para cada 100 pessoas em idade ativa (15 a 

64 anos), havia 88,9 dependentes (0 a 14 anos e acima de 65 anos). Já em 2010, 57,1 

por 100, tal valor equivale a 31,8 dependentes a menos para um conjunto de 100 

pessoas ativas (Erro! Fonte de referência não encontrada.). 

Figura 1. 9– Razão de dependência demográfica, Brasil, Nordeste, Rio Grande do Norte e Várzea, 1991-

2010. 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991-2010 

1.3.3 Componentes da Dinamica Demográfica  

Os dados dos últimos Censos Demográficos referentes ao município de 

Passagem indicam que a trajetória recente de evolução da fecundidade modifica-se, 

declinando para um patamar no qual, atualmente, a Taxa de Fecundidade Total (TFT) - 

número médio de filhos que teria uma mulher de uma coorte hipotética (15 e 49 anos de 
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idade) ao final de seu período reprodutivo, situa-se em 2,50 filhos por mulher em 2010, 

portanto, muito abaixo dos 5,53 identificados no Censo de 1991, conforme Tabela 1. 4.   

Em consonância com as mudanças na estrutura etária provocadas pela redução 

dos níveis de fecundidade, pôde-se observar a ampliação da esperança de vida ao 

nascer, fato que indica uma melhoria das condições de vida e saúde da população. A 

esperança de vida ao nascer representa o número médio de anos que um recém-nascido 

esperaria viver se estivesse sujeito a uma lei de mortalidade. A esperança de vida ao 

nascer no município de Várzea subiu de 59,5 anos em 1991 para 71,3 anos em 2010, 

segundo dados do IBGE.  

A taxa de mortalidade infantil é obtida por meio do quociente entre número de 

crianças de um determinado local que morre antes de completar 1 ano, a cada mil 

nascidas vivas. E considerado um importante indicador tanto na área de situação de 

saúde como de avaliação de condições de vida, devido à grande vulnerabilidade que as 

crianças menores de um ano apresentam frente às alterações do ambiente social e 

econômicas e das intervenções da saúde. No município de Várzea, observou-se um 

significativo decréscimo da mortalidade infantil, de tal forma que o valor da taxa de 

mortalidade infantil era de 70,2 mortes para cada mil nascidos vivos, em 1991, 

chegando a 23,0 mortes para cada mil nascidos vivos, em 2010 (Tabela 4), valor 

considerado ainda bastante elevado diante do estipulado para as Metas de 

Desenvolvimento do Milênio, desenvolvidas pela Organização das Nações Unidas 

(ONU). 
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Tabela 1. 4- Componente da dinâmica demográfica, Várzea, 1991-2010. 

Indicador 1991 2000 2010 

Taxa Bruta de Natalidade 
- 13,96 14,13 

Taxa de Fecundidade Total 
5,53 3,55 2,50 

Esperança de Vida ao Nascer 59,52 66,70 71,28 

Taxa Bruta de Mortalidade - 3,28 5,92 

Taxa de Mortalidade Infantil  70,24 43,67 23,00 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991-2010. 

1.3.4 Aspectos De Saúde  

Nas últimas décadas o Brasil vem vivenciando o processo de transição 

demográfica e observando avanços expressivos na área da saúde. Evidências empíricas 

têm mostrado incrementos significativos na expectativa de vida dos brasileiros, 

reduções nas taxas de mortalidade, sobretudo a infantil, e mais recentemente nas idades 

mais avançadas (MONTEIRO, 1997). Ressalta-se que as intensas alterações no padrão 

demográfico, com o aumento da longevidade e envelhecimento da população, vêm 

acompanhadas por mudanças no perfil epidemiológico e de morbidade.  

A Tabela 1. 5 apresenta as informações referentes ao total de internações e a 

proporção das principais causas de internação por local de residência para 2 períodos 

definidos (1999-2000-2001 e 2009-2010-2011), nos quais foi tomada uma média trienal 

dos casos notificados de internações, as datas centrais (em negrito) constituem as datas 

de referência. 

Os dados utilizados nesse segmento são aqueles provenientes de uma série 

histórica de dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS) que 

contém registros administrativos das Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) do 

sistema público de saúde. Considera-se que esta é uma importante base de dados sobre 

Saúde no Brasil. 

Cumpre destacar que, nesse estudo, foram analisadas, com especificidade, as 

proporções de internações por doenças acarretadas por falta ou ineficiência de 
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saneamento básico. As demais causas de internações intituladas “Outras causas” foram 

responsáveis, no município de Várzea, por mais de 50% das internações nos dois 

períodos considerados e, nesse sentido, interessa destacar que o quadro de morbidade do 

município é principalmente composto por internações provenientes do capítulo que se 

refere à "gravidez, parto e puerpério" respondendo por 57,14% das notificações em 

2000 e 51,90% em 2010.  

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 1. 5, e analisando mais 

detidamente as causas de internações relacionadas ao saneamento básico inadequado, 

observa-se que principal causa de morbidade, nos dois momentos no tempo, se refere às 

doenças infecciosas e parasitárias, que responderam por 4,28% do total de internações 

no primeiro ano e 5,80% no segundo período considerado no estudo. Merece, também, 

destaque as internações relacionadas ao aparelho digestivo ocupando o segundo lugar 

no ranking das principais causas de internação no município nos anos considerados 

(3,30% e 14,10%, respectivamente).  

 

Tabela 1. 5- Proporção de causas de internação para os triênios 1999-2000-2001, Várzea, 2009-2010-

2011. 

Principais Causas de internação 

Média de internação por período 

1999-2001 2009-2011 

n % n % 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 42 4,28 12 5,80 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 08 0,84 04 1,99 

IX. Doenças do aparelho circulatório 22 2,19 10 4,81 

X. Doenças do aparelho respiratório 30 3,07 09 4,31 

XI. Doenças do aparelho digestivo 33 3,30 28 14,10 

Outros capítulos 854 86,32 140 69,65 

Total 989 100 201 100,0 

Fonte: Baseado nos dados do sistema de informações hospitalares do SUS- Ministério da saúde 

 

A Tabela 1. 6 apresenta as taxas de internações hospitalares na população geral 

por doenças infecciosas e parasitárias, segundo grandes grupos etários. Estudos 

apontam que algumas doenças, tais como: dengue, diarréia, leptospirose, entre outras, 
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podem estar relacionadas principalmente com a vulnerabilidade da população a 

elevados riscos sanitários acarretados por falta ou ineficiência de saneamento básico e 

podem afetar diferentemente indivíduos com distintas idades (TEIXEIRA e 

GUILHERMINO, 2006). Assim, analisou-se, por grandes grupos etários, as taxas de 

internações por doenças infecciosas e parasitárias, causa detentora de elevados 

percentuais de internações no município. Os resultados apontam que as mais elevadas 

taxas de internações por doenças infecciosas e parasitárias se concentravam entre os 

indivíduos de 0 a 4 anos. Observa-se que entre as crianças, a taxa de internação 

encontrada foi de 176,71 por 100 mil hab. para o ano de 2000 e de 66,33 por 100 mil 

hab. para o ano de 2010. Valores também elevados foram encontrados para população 

acima de 65 anos nos dois períodos considerados (142,79 por 100 mil hab. em 2000 e 

34,36 por 100 mil hab. em 2010). Dessa forma, os resultados mostram que o 

predomínio das mais elevadas taxas de internação por doenças infecciosas e parasitárias 

encontram-se entre as crianças e idosos.  

 

Tabela 1. 6- Taxa de internação (por 100 mil.hab.) por doenças infecciosas e parasitárias segundo faixa 

etária para os triênios 1999-2000-2001 e 2009-2010-2011, Várzea. 

Grupo etário 

Taxa de internação 

1999-2001 2009-2011 

0-4 anos 176,71 66,33 

5-14anos 10,49 32,64 

15-64 anos 31,55 12,00 

65e mais 142,79 34,36 

Fonte: Baseado nos dados do sistema de informações hospitalares do SUS- Ministério da saúde 

1.3.5 Aspectos Educacionais  

Os resultados apresentados na Erro! Fonte de referência não encontrada. 

demonstram uma tendência de melhoria dos níveis de escolaridade no município de 

http://ces.ibge.gov.br/base-de-dados/metadados/ministerio-da-saude/sistema-de-informacoes-hospitalares-do-sus-sih-sus
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Várzea considerando-se a população com idades de 25 anos ou mais de idade. De tal 

sorte que, em 2010, 39,71% dos residentes neste município declararam ser analfabetos, 

28,58% tinham o ensino fundamental completo, 17,98% possuíam o ensino médio 

completo e 3,05%, o superior completo. 

Figura 1. 10 – Escolaridade da população de 25 anos ou mais de idade, Várzea, 1991-2010. 

 

Fonte: PNUD, 2010 

A Tabela 1. 7 apresenta as informações referentes a proporção dos níveis de 

escolaridade para os Censos demográficos (2000 e 2010), segundo grupo etário. Os 

dados utilizados nesse segmento são provenientes do Censo demográfico 

disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

De acordo com os resultados observa-se que os mais elevados percentuais de 

matriculados por nível de estudo encontra-se no ensino fundamental para o ano de 2000 

94,33% e para o ano de 2010 com 92,30% para as idades de 10 a 14 anos. Valores 

elevados também podem ser verificados no ano de 2000 e 2010 para população de 7 a 9 

anos com 83,84% e 95,32%. Com isso, os resultados mostram que o predomínio das 

mais elevadas proporções por nível de escolaridade encontra-se nas primeiras idades. 
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Tabela 1. 7- Percentual de pessoas matriculadas nos níveis de escolaridade por faixa etária Várzea, 2000-

2010. 

Faixa etária 

Percentual de matriculados por nível de escolaridade (%)* 

Ens. Fundamental Ens. Médio Graduação Mestrado/doutorado 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

5 e 6 anos 35,31 35,48 - - - - - - 

7 a 9 anos 83,84 95,32 - - - - - - 

10 a 14 anos 94,33 92,80 - 3,09 - - - - 

15 a 19 anos 52,32 21,62 12,17 40,00 - 1,21 - - 

20 a 24 anos 12,54 3,23 11,24 5,04 1,30 3,23 - - 

25 a 29 anos 2,69 - 8,85 1,39 1,54 3,02 - - 

30 a 39 anos 2,22 0,45 1,79 0,45 0,42 3,18 - - 

40 a 49 anos - - - - - 1,19 - - 

50 anos ou mais - - - - - - - - 

Fonte: Baseado nos dados do censo demográfico de 2000 e 2010. 

*Percentual calculado de acordo população do grupo etário. 

Em relação à alfabetização quando avaliada em setores censitários, percebe-se 

que as mais elevadas proporções de responsáveis alfabetizados encontram-se na sede do 

município. Entretanto, observa-se diferenciações dessa variável mesmo dentro da área 

urbana. Ademais, em toda área rural nota-se amplas deficiências quanto à escolarização 

dos responsáveis pelo domicílio nesse município ( 
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). 

 

 

 

 

 

Figura 1. 11 - Proporção dos responsáveis pelos domicílios alfabetizados, por setor censitário do 

município de Várzea, 2010. 

 

Fonte: Elaboração Pesquisa PMSB. 

1.2.6 Aspectos de Renda e Ocupação  

O índice de Gini é um instrumento usado para medir o grau de concentração de 

renda. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos, 
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compara os 20% mais pobres com os 20% mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, 

sendo que 0 representa a situação de total igualdade (perfeita igualdade), ou seja, todos 

têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda (a 

desigualdade máxima). 

A Tabela 1. 8 mostra a evolução da desigualdade de renda nas últimas décadas 

(1991, 2000, 2010) no município de Várzea, descrita através do Índice de Gini. 

Observa-se uma persistência da desigualdade da distribuição de renda neste município, 

que passou de 0,49 em 1991, para 0,50 em 2000, e para 0,48 em 2010. Assim, observa-

se um decaimento desse indicador, podendo tal resultado indicar que nesta área não se 

evoluiu em termos de melhoria da distribuição de renda no município. 

Os aspectos relacionados ocupação dos habitantes são de grande importância 

para aferições do nível de desenvolvimento social e econômico de uma população, uma 

vez que sua análise permite compreender e inferir não apenas sobre a oferta de trabalho 

em um determinado contexto, mas também sobre como a renda esta distribuída entre a 

população, gerando subsídios para políticas públicas no sentido de estimular melhores 

possibilidades para população. 

Considerou-se para a caracterização municipal, a pobreza na sua dimensão 

particular de insuficiência de renda, isto é, a falta de renda nas famílias que atenda o 

nível mínimo necessário para que possam satisfazer suas necessidades mais básicas. No 

município de Várzea, a proporção de pessoas consideradas pobres, ou seja, com renda 

domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (referência de agosto de 2010), passou de 

70,46%, em 1991, para 59,08%, em 2000, e para 33,25%, em 2010. Entretanto, essa 

diminuição quantitativa nem sempre representa ganhos reais para população, mas pode 

ser considerada reflexo dos programas de distribuição de renda do governo federal, 

dando oportunidades de ganhos para o município (BARTHOLO,2016). 
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Tabela 1. 8- Aspectos da Renda da população, Várzea, 1991 - 2010. 

Indicadores 1991 2000 2010 

Índice de Gini 0,49 0,50 0,48 

Renda média per capita (em R$) 127,81 167,23 289,33 

% de extremamente pobres 39,98 27,55 12,47 

% de pobres 70,46 59,08 33,25 

Fonte: PNUD, IPEA. 

 

A Tabela 1. 9 apresenta as informações referentes ao rendimento médio segundo 

o grupo etário para os Censos demográficos (2000 e 2010). Os dados utilizados nesse 

segmento foram provenientes do Censo demográfico disponibilizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística. Dessa forma, a Tabela 9 mostra que os maiores 

rendimentos médio foram encontrados na população de 55 a 69 anos. 

Tabela 1. 9- Rendimento médio segundo faixa etária para os censos de 2000 e 2010, Várzea. 

Faixa etária 2000 2010 

10 a 14 anos - 25,00 

15 a 19 anos - 245,71 

20 a 24 anos - 409,01 

25 a 29 anos - 475,48 

30 a 34 anos - 537,23 

35 a 39 anos - 529,86 

40 a 44 anos - 563,98 

45 a 49 anos - 671,55 
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50 a 54 anos - 602,20 

55 a 59 anos - 815,57 

60 a 69 anos - 750,51 

70 anos ou mais - 497,55 

Fonte: Baseado nos dados do censo demográfico de 2000 e 2010. 

 

Em relação à distribuição da renda, quando avaliada a condição de sem 

rendimento do responsável do domicilio, em setores censitários, percebe-se que os 

valores mais elevados encontram-se setores da área urbana e nos setores rurais nota-se 

baixos valores para chefe de domicilio sem rendimento (Erro! Fonte de referência não 

encontrada.). 

Ainda no aspecto renda, a condição do responsável por domicilio com 

rendimento de ½ até 1 SM para os setores censitários nota-se que os valores mais 

elevados encontram-se na zona rural e urbano onde observa-se uma variação dos 

domicílios com rendimento de 1/2 até 1 SM ( 
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). 

Figura 1. 12- Proporção de responsáveis pelos domicílios sem rendimento por setor censitário, segundo 

Censo 2010, do município de Várzea. 

Fonte: Elaboração Pesquisa PMSB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 13- Proporção de responsáveis pelos domicílios com rendimento de ½ até 1 SM por setor 

censitário, segundo Censo 2010, do município de Várzea. 
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Fonte: Elaboração Pesquisa PMSB. 

A população economicamente ativa (PEA) representa todas as pessoas que 

trabalham ou que estão procurando emprego. Para o IBGE, a PEA é composta pelas 

pessoas de 10 a 65 anos de idade que foram classificadas como ocupadas ou 

desocupadas na semana de referência da pesquisa. São essas pessoas que produzem para 

o país e que integram o sistema produtivo, envolvendo os diferentes setores. Conhecer a 

composição dessa parcela da população, de acordo com as diferentes realidades de cada 

município, serve de base para o poder público municipal organizar ações e programar a 

implementação de políticas públicas. Para o município de Várzea, os dados 

demonstrados na Erro! Fonte de referência não encontrada., revelam que 49,5% de 

sua população economicamente ativa estava ocupada, 10,9% da PEA encontrava-se 

desocupada e 39,6% dessa população declarava-se como inativa em 2010.  
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Figura 1. 14 – Composição da população de 18 anos ou mais de idade, por condição de ocupação, 

Várzea, 2010. 

 

Fonte: PNUD, 2010 

1.3.7 Evolução do IDH Municipal  

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma importante 

medida concebida pela ONU (Organização das Nações Unidas) para avaliar a qualidade 

de vida e o desenvolvimento econômico de uma população, sendo de grande importante 

no subsidio de políticas públicas, pois fornece, para a população e gestores públicos 

meios para o fomento e direcionamento das políticas públicas nos diferentes setores do 

município. 

O IDHM 3 dimensões do desenvolvimento humano: a oportunidade de viver 

uma vida longa e saudável; o acesso ao conhecimento e ter um padrão de vida que 

garanta o atendimento das necessidades básicas. Seu valor pode variar de 0 a 1, onde 

quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano do município. Para 

captura das dimensões foram traduzidas em grandezas denominadas: longevidade, 

educação e renda. Segundo o PNUD (2013) na analise desse indicador pode-se localizar 

cada município em cinco esferas: IDHM muito baixo (0 a 0,499), baixo (até 0,599), 

médio (até 0,699), alto (até 0,799) e muito alto (até 1) – considerando uma escala 

numérica de 0 a 1. 
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O IDHM do município de Várzea passou de 0,342 - muito baixo, em 1991, para 

0,437 - baixo, em 2000, chegando, em 2010, a 0,626 - médio. Tais resultados permitem 

identificar uma variação percentual de 71,6% entre 1991 e 2010, em que pese a 

melhoria dos valores obtidos do indicador em 2010, o município ainda padece de um 

valor considerado baixo. Para este município a dimensão cujo índice mais apresentou 

uma maior ampliação foi à dimensão Educação, seguida por Renda e por Longevidade. 

Figura 1. 15 – Distribuição da população segundo IDHM, Município de Várzea, 2010. 

 

Fonte: PNUD, 2010 

1.3.8 Condições Da Habitação  

Os dados da Tabela 1. 10 revelam algumas das principais características as 

condições de moradia relacionadas à prestação de alguns serviços públicos: saneamento 

(abastecimento d´agua, esgotamento sanitário e destino do lixo) e fornecimento de 

energia.  

Uma melhoria significativa nas condições do serviço do abastecimento de água 

foi observada para a população residente em Várzea nas últimas décadas, de tal sorte 

que, em 2010, a maioria dos domicílios do município possuíam água canalizada em pelo 

menos um cômodo (87,3%). Quanto ao esgotamento sanitário, nota-se uma certa 

ampliação desse serviço no município, em que pese o fato de ainda se observar 

condições ineficientes quanto a oferta desse serviço público, uma vez que 77,8% dos 

domicílios neste município ainda utilizavam de fossa rudimentar e apenas 13,5% 

estavam ligados a rede geral de esgotos em 2010. Já quando se analisa a coleta de lixo, 
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os dados revelam uma significativa melhoria da coleta do lixo em Várzea uma vez que, 

em 1991, cerca de apenas 44,1 % dos domicílios contavam com esse serviço de 

limpeza, enquanto que, em 2010, 83,3% dos domicílios passaram a dispor desse serviço 

público. 

Já quando se analisa o fornecimento de energia elétrica nos domicílios, quase a 

totalidade dos mesmos possuía energia elétrica, 99,8% de acordo com as informações 

censitárias em 2010 em Várzea.  

Tabela 1. 10- Domicílios particulares permanentes, segundo características de infraestrutura, Várzea, 

1991 - 2010. 

Características dos Domicílios Domicílios Particulares Permanentes 

1991 2000 2010 

Abastecimento D'água       

Rede Geral 45,4 67,7 87,3 

Poço/Nascente 16,6 8,6 0,6 

Outra Forma 38,1 23,7 12,2 

Destino do Lixo       

Coletado Serviço de Limpeza 44,1 59,6 83,3 

Colocado em Caçamba 0,0 5,6 0,0 

Outro 55,9 34,7 16,7 

Esgotamento Sanitário       

Rede Geral de Esgoto 0,0 0,1 13,5 

Fossa Séptica 11,3 0,8 0,1 

Fossa Rudimentar 54,8 83,7 77,8 

Outra forma ou sem instalação 33,8 15,3 8,7 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991-2010. 

Quanto à análise da situação das condições de moradia do município de Várzea 

por setores censitários, percebe-se amplos diferenciais no atendimento da população 

considerando as diversas características dos serviços de infraestrutura fornecida pelo 

serviço público em 2010.  

Considerando o serviço de abastecimento d´água, observa-se que apenas nos 

setores censitários da área central do núcleo urbano é garantido este serviço. Quando se 

analisa essa variável nos setores censitários mais periféricos e nas áreas rurais, a 
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população residente dessas localidades contava com esse serviço de forma mais 

deficiente de abastecimento d'água nos seus domicílios (Erro! Fonte de referência não 

encontrada.). 

Figura 1. 16 - Proporção de domicílios com abastecimento da rede geral de água por setor censitário por 

setor censitário, segundo Censo 2010, do município de Várzea. 

 

Fonte: Elaboração Pesquisa PMSB. 

A análise da Erro! Fonte de referência não encontrada. permite concluir que 

no município de Várzea havia, em 2010, uma deficiência do sistema de esgotamento 

sanitário uma vez que se constatou algumas áreas em que havia inexistência de banheiro 

e fossa séptica mesmo nos setores censitários da área central do núcleo urbano do 

município. Em setores urbanos periféricos e nas áreas rurais uma parte importante da 

população residente nessas localidades também não contava ou tinha uma infraestrutura 

domiciliar deficiente. 
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Figura 1. 17 - Proporção de domicílios com banheiro e fossa séptica por setor censitário, segundo Censo 

2010, do município de Várzea. 

 

Fonte: Elaboração Pesquisa PMSB. 

Quanto ao serviço referente à coleta de lixo, a Erro! Fonte de referência não 

encontrada. mostra que o serviço encontra-se presente nos setores censitários da área 

central do núcleo urbano, onde este serviço era garantido de forma mais completa 

nessas áreas. Mesmo assim, setores rurais e urbanos do município de forma geral a 

população tem um serviço de coleta de lixo ainda deficiente. 

 

 

Figura 1. 18 - Proporção de domicílios com coleta de lixo por setor censitário, segundo Censo 2010, do 

município de Várzea. 
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Fonte: Elaboração Pesquisa PMSB. 

Quanto ao serviço de fornecimento de energia elétrica, a Erro! Fonte de 

referência não encontrada. mostra que a população residente em Várzea contava em 

2010 com uma maior abrangência na cobertura desse serviço, atendendo quase a 

totalidade dos domicílios nos setores urbanos e nos setores rurais desse município.  

 

 

 

 

Figura 1. 19 - Proporção de domicílios com energia elétrica por setor censitário, segundo Censo 2010, do 

município de Várzea. 
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Fonte: Elaboração Pesquisa PMSB. 

  



 

51 

 
51 

2. POLÍTICA DO SETOR DE SANEAMENTO 

 

Nesta subseção, será apresentada uma breve perspectiva jurídica e algumas 

considerações sobre os diplomas legais que norteiam o saneamento básico no Brasil, no 

Estado do Rio Grande do Norte e no município de Várzea.  

Cabe frisar que a Política Municipal de Saneamento Básico deverá ser 

consolidada em Lei, que não poderá conflitar com os preceitos das legislações estaduais 

e federais, devendo haver compatibilização com as demais leis municipais. 

 

2.1. LEVANTAMENTO DA LEGISLAÇÃO E ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS 

LEGAIS QUE DEFINEM AS POLÍTICAS NACIONAL, ESTADUAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO E INDICA AS NORMATIVAS MUNICIPAIS 

PERTINENTES; 

 

Buscando a concretização do objetivo constitucional fundamental de 

desenvolvimento, o Estado precisa superar barreiras referentes a efetivação dos direitos 

e garantias previstos pela Constituição cujo primeiro e último beneficiário é o povo. 

Uma das principais garantias a ter sua efetivação almejada trata-se da garantia a 

um meio ambiente equilibrado, as quais envolvem necessariamente tanto o meio físico 

quanto o social, na perspectiva da sustentabilidade. 

Um dos principais instrumentos na busca pela sustentabilidade ambiental é o 

saneamento básico enquanto conjunto de ações de controle do meio ambiente com o 

objetivo de torná-lo saudável e salutar, para promover, proteger e preservar a saúde 

pública e a salubridade ambiental. 

Assim, o direito ao saneamento básico constitui uma prerrogativa inerente ao 

direito à saúde, e consequentemente uma condição sinequa non para que o cidadão 

desfrute de uma vida com dignidade. A Constituição Federal de 1988 consagra o direito 
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à saúde como um direito fundamental de segunda geração, os chamados direitos sociais, 

ao lado do direito à moradia e ao trabalho
 [1]

. 

Visando garantir a efetividade dos direitos e garantias constitucionais, o 

constituinte de 1988 outorgou aos entes da federação (União, Estados e Municípios) 

uma série de prerrogativas de ordem legislativa e administrativa. Dessa forma, os entes 

dispõem de verdadeiros poderes-dever para fazer cumprir os preceitos constitucionais. 

Todavia, como forma de evitar a sobreposição de funções, a Constituição 

Federal disciplinou a divisão administrativa das competências dos entes federativos nos 

artigos 21, 22, 23, 24 e 30. 

No ordenamento jurídico constitucional brasileiro, a previsão da criação de 

diretrizes nacionais para as ações de saneamento foi inserida no texto da Constituição 

Federal [2] [3] e normatizada pelo Congresso Nacional através da Lei Federal nº 11.445 

de 2007. 

Tal normativa institui uma Política Nacional de Saneamento Básico que impõe 

um alinhamento aos demais entes autônomos formadores do Estado brasileiro, e, em 

especial, aos Municípios. 

Esta Lei define o Saneamento Básico como sendo o conjunto de serviços, de 

infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, de 

drenagem urbana, de tratamento de esgotos sanitários e de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, sendo tal definição imprescindível para o desenvolvimento de um 

planejamento articulado das ações a serem previstas pelos entes federados que atendam 

ao princípio da Universalização do Acesso. 

Essa normativa ainda possui dois instrumentos normativos infra legais que 

possibilitam uma melhor clareza em sua interpretação, a saber o Decreto nº 7.217/2010 

e a Resolução Recomendada n° 75/2009 do Ministério das Cidades. 
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Ademais, a nível estadual, a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte de 

1989, consolidada através da Emenda Constitucional nº 013/2014, estabelece e seu art. 

19 que: 

 

“É competência comum do Estado e dos Municípios:  

(...) 

IX – promover programas de construção de moradias e a melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico, inclusive no meio 

rural”. 

 

Com base nesta competência, em 20 de fevereiro de 2004 foi sancionada a Lei 

Estadual nº 8.485/2004, que institui a Política Estadual de Saneamento Básico, que traz 

em seu texto os princípios e objetivos, os instrumentos e a criação de uma sistema 

integrado de gestão do saneamento básico estadual. 

Ainda que tenha em seu fundamento a formulação de uma política estadual de 

saneamento básico, a mesma só engloba os serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário, deixando a coleta de resíduos sólidos e o serviço de drenagem 

fora de sua previsão, algo justificável uma vez que a definição legal do saneamento 

básico só seria trazido à tona em 2007 com o advento da Lei Federal 11.445/2007. 

De toda forma, a Política Estadual de Saneamento é de suma importância, na 

medida em que estabelece como objetivos: a ampliação do sistema de esgotamento 

sanitário, de modo que se equipare ao abastecimento de água; a promoção do reuso das 

águas nas suas múltiplas aplicações; a integração dos municípios e os munícipes no 

acompanhamento do cumprimento das metas programadas; a estimulação da regulação 

e o controle da prestação dos serviços; e, a preservação dos recursos hídricos, o meio 

ambiente e promover a educação sanitária e ambiental da população. 

Além disso, a Lei Estadual nº 8.485/2004 destaca e define os instrumentos da 

Política Estadual de Saneamento básico, sendo eles: o Plano Estadual de Saneamento 
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Básico; o Fundo Estadual de Saneamento Básico; a compulsoriedade do uso das redes 

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, quando disponíveis; e, a cobrança 

pelo uso das redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 

Ainda que a eficácia dessa Política não tenha sido comprovada, uma vez que 

alguns de seus instrumentos ainda não foram institucionalizados, a existência da mesma 

traz ao ordenamento jurídico estadual as diretrizes e metas previstas para o estado do 

Rio Grande do Norte, permitindo uma melhor visibilidade das normas e ações sobre as 

quais devem estar pautadas o saneamento básico no estado. 

Dentro desse contexto, o Município, por deter a competência de atuar sobre 

assuntos locais, é apontado como o ente legitimado para a execução da Política 

Municipal de Saneamento Básico e, consequentemente, responsável pela elaboração do 

respectivo Plano de Saneamento, uma vez que o saneamento básico é considerado uma 

atividade de interesse prioritariamente local. 

A Lei n° 11.445 de janeiro de 2007, no seu art. 19, coloca as exigências para 

elaboração pelo titular dos serviços dos planos municipais de saneamento e a Lei 12.305 

de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, coloca as exigências 

para elaboração pelo titular dos serviços dos planos municipais de gestão integrada de 

resíduos sólidos. 

Por fim, cabe ao Município efetivar suas competências previstas no 

ordenamento jurídico nacional. 

 

2.1.1 Dos Recursos Hídricos 

 

No que se refere à interface com os recursos hídricos, a Lei Federal de 

Saneamento, n. 11.445/07 contém disposição expressa de que esses recursos não 

integram o saneamento básico (art. 4°). A lei determina que os Planos de Saneamento 

Básico devem ser compatíveis com os Planos de Bacia Hidrográfica, o que impõe a sua 
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absoluta consonância com o setor de recursos hídricos e o respeito a toda legislação 

pertinente à gestão das águas, conforme as diretrizes da Política Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH - Lei n. 9.433/97). 

A legislação referente aos recursos hídricos tem relação direta com as formas de 

controle sobre o uso da água para abastecimento, assim como com a disposição final 

dos esgotos, sem esquecer a necessidade de observância da interação do Município com 

as bacias hidrográficas. 

Em respeito à política de recursos hídricos, o Plano Municipal de Saneamento 

deve atender às diretrizes dos Planos de Recursos Hídricos da esfera Estadual e Federal, 

respeitando, no mínimo as seguintes diretrizes: 

 

Práticas adequadas de proteção de mananciais e bacias hidrográficas. 

Busca de integração e convergências das políticas setoriais de recursos 

hídricos e Saneamento Básico nos diversos níveis de governo; 

 

Identificação dos usuários das águas no setor, de forma a conhecer as 

demandas, a época destas demandas, o perfil do usuário, tecnologias 

utilizadas, dentre outras características. 

 

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) é 

constituído pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), órgão superior 

deliberativo e normativo; pela Agência Nacional de Águas (ANA), autarquia sob regime 

especial vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), que tem autonomia 

administrativa e financeira para garantir a implementação da PNRH; pelos Conselhos de 

Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal; pelos Comitês de Bacias 

Hidrográficas (CBH), órgão colegiado formado por representantes da sociedade civil 

organizada e do governo, onde são tomadas as decisões referentes à bacia hidrográfica 

onde atua; pelos órgãos dos poderes públicos federal, estadual e municipal cujas 

competências se relacionam com a Gestão de Recursos Hídricos. 
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O município está inserido no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jacu, 

instituído pelo Decreto Estadual n. 22.182, de 22 de março de 2011.  

A atuação direta dos Comitês de Bacias na elaboração dos Planos de 

Saneamento atende à própria Lei n. 11.445/07, ao mesmo tempo em que possibilita a 

integração das infraestruturas e serviços de saneamento com a gestão eficiente dos 

recursos hídricos, atingindo o cumprimento dos princípios fundamentais e as diretrizes 

nacionais traçadas para o setor. 

 

2.1.2. Do Plano Diretor 

 

O Estatuto da Cidade, Lei Federal nº. 10.257/01 garante o direito à cidade 

sustentável que deve ser entendida como direito à terra urbana, à moradia e ao 

Saneamento Básico, entre outros, políticas que devem ser expressas no Plano Diretor, 

que deve servir de diretriz para os demais planos municipais, incluindo o de saneamento 

básico. 

O Plano Diretor é definido no art. 39 do Estatuto das Cidades como instrumento 

básico para orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento da expansão 

urbana do município. Nesse sentido, orienta o Poder Público e a iniciativa privada na 

construção dos espaços urbanos e rurais e na oferta dos serviços públicos essenciais, 

como os de saneamento, visando a assegurar melhores condições de vida para a 

população, adstrita àquele território. 

Sob esse enfoque, é indispensável que o Plano de Saneamento Básico observe e 

esteja integrado ao Plano Diretor do município. Conforme o Estatuto das Cidades, o 

direito a cidades sustentáveis, ou seja, o direito à moradia, ao saneamento ambiental, à 

infraestrutura urbana e aos serviços públicos, é diretriz fundamental da Política Urbana 

e é assegurada mediante o planejamento e a articulação das diversas ações no nível 

local. 
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O município de Várzea/RN não tem Plano Diretor aprovado. A inexistência 

desse instrumento de ordenação municipal não impede a elaboração do Plano Municipal 

de Saneamento, contudo em razão desta limitação político-normativa deve haver uma 

maior observância das demais legislações municipais, relevantes para o tema. 

 

 

2.1.3. Legislação Municipal 

 

Na elaboração do Plano Municipal de Saneamento, além da observância 

obrigatória de toda a legislação federal e estadual pertinente, deve-se obediência às 

normas estabelecidas nas seguintes legislações municipais: 

 

2.1.3.1. Lei Orgânica Municipal: 

 

A Lei Orgânica é a norma fundamental de um município e está prevista na 

Constituição Federal em seu art. 29. Segundo a CF, ela é o principal instrumento 

jurídico de um Município, sendo promulgada pela Câmara Municipal e tendo como 

fundamentos e limites apenas os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na 

do respectivo estado onde está inserido. 

Através dela o Município impõe sua autonomia plena como pessoa jurídica de 

direito público interno, seus princípios norteadores e a coesão necessária para o bem 

estar social daquele que é o ente responsável diretamente pela qualidade de vida de um 

povo. Afinal, é no município onde se vive, onde se transita, onde se trabalha, onde se 

desenvolve e, principalmente para este estudo, onde há significativo e direto impacto 

sobre os recursos naturais necessários para a sobrevivência do corpo social.  
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Na busca pela promoção da qualidade de vida da população municipal, o 

Município de Várzea/RN, assume sob sua competência um rol de atribuições intrínsecas 

ao planejamento do meio em que esta população se insere guardando especial interesse 

à qualidade do ambiente, conforme pode se observar no seguinte extrato normativo da 

Lei Orgânica Municipal: 

 

Art. 7º Privativamente, compete ao Município dentre outras atribuições: 

  

Além de prever as competências municipais que propõem uma melhor qualidade 

de vida à população municipal, a Lei Orgânica do Município de Várzea/RN torna 

especial a preocupação com as questões de saneamento básico no território do 

município. 

Isso por que, ao atender preceitos constitucionais assim estabelece em seu art. 

8º: 

 

Art. 8º. Concorrentemente com a União e o Estado, compete ao 

Município, dentre outras atribuições: 

[...] 

IV - promover programas de construção de moradias e a melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico; 

 

Desta forma, obedecendo à previsão constitucional de competência para legislar 

sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, CF) e a competência para prestar os serviços 

de interesse local (art. 30, V, CF), a Lei Orgânica do município de Várzea/RN não fala 

especificamente sobre o saneamento básico em nenhum artigo da lei orgânica. 
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2.1.3.2. Lei de Delimitação Urbana ou de Perímetro Urbano 

 

As normas que delimitam o perímetro urbano são extremamente importantes 

para essa fase do processo de planejamento, pois norteiam os espaços de atuação do 

município e são essenciais para diversos aspectos da localidade: desde a tributação até o 

saneamento básico, a definição do que é urbano é relevante para o planejamento. Porém 

o município de Várzea/RN, não possui Lei de Delimitação Urbana ou de Perímetro 

Urbano. 

 

2.1.3.3. Criação de Distritos 

 

Da mesma forma que a legislação que delimita a área urbana, os normativos que 

criam e delimitam os distritos municipais também são fundamentais para a identificação 

adequada do território municipal, seus espaços e singularidades. Porém o município de 

Várzea/RN, não possui lei de Criação de Distritos. 

Contudo, no caso do Município de Várzea/RN a Criação de Distritos está 

inserida no rol normativo da Lei Orgânica Municipal que em seu Título I 

"DISPOSIÇÕES PRELIMINARES", Capítulo I "Do Município”, estabeleceu a 

possibilidade de criação dos mesmos. 

Nestes termos, no que trata da criação e organização dos mesmos a Lei Orgânica 

Municipal assim prevê em seu artigo 3º: 

  

Art. 3° ... 

 

Assim, ainda que o Município de Várzea/RN não possua legislação específica 

sobre a matéria, os requisitos gerais sobre os Distritos encontram-se estabelecidos em 
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Lei Orgânica como visto acima, além de possuir competência municipal prevista sobre a 

matéria no art. 50, inciso XI,  permitindo a orientação dos trabalhos, sendo devidamente 

descritas as aglomerações urbanas no capítulo devido. 

 

2.1.3.4. Lei de Regulação do Uso, da Ocupação e do Parcelamento do solo urbano 

 

O município de Várzea/RN, não possui Lei de Regulação, Ocupação e 

Parcelamento do Solo Urbano, contudo, a Lei Orgânica Municipal já traz em seu seio as 

diretrizes gerais da regulação do solo urbano do Município. 

Encontra-se disposto no Capítulo VIII "DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS", 

Seção VI "Da Política Urbana e Habitacional", entre os artigos 174 a 178, as normas de 

gestão urbana do município que incluem entre elas a questão de regulação do solo 

urbano. 

Dentre tais normas, a questão da função social da propriedade inserida na função 

social da cidade, encontra-se respaldada nestes artigos que indicam um controle rígido 

sobre o uso do solo urbano municipal, como por exemplo: 

 

Art.174 - A política urbana, a ser formulada no âmbito do planejamento 

municipal, terá por objetivo o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e o bem-estar dos seus habitantes, em consonância 

com as políticas sociais e econômicas do Município. 

 

Bem como institui que dentro da política urbana, as ações de saneamento 

possuem papel primordial, para tanto estabelece como mandamento: 

 

Art.178 - O Município, em consonância com sua política urbana e 

segundo o disposto  em seu plano diretor, deverá promover programas 

de saneamento básico destinado a melhorar as condições sanitárias e 

ambientais das áreas urbanas e os níveis de saúde da população. 
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Tal conteúdo se mostra especialmente importante para o planejamento das ações 

a serem incluídas no Plano Municipal de Saneamento, uma vez que já traz 

determinações inafastáveis sobre o cuidado com elementos do saneamento, como água e 

esgotamento. 

Assim, a Política e o Plano Municipal de Saneamento podem propor respostas 

compatíveis com as normas gerais ou outras normas locais para sanar as incongruências 

possivelmente encontradas no que atine a questão do uso, ocupação e parcelamento do 

solo ou sugerir estratégias no caso de dificuldades 

 

2.1.3.5. Código de Obras e Edificações: 

 

O município de Várzea/RN, não possui Lei aprovando o Código de Obras e 

Edificações. Assim, tal qual foi mencionado no item anterior, será uma das propostas da 

Política e do Plano Municipal de Saneamento antever e propor soluções compatíveis, 

sugerir estratégias e encontrar saídas para questões que digam respeito a este 

instrumento legal. 

 

2.1.3.6. Código Sanitário 

 

Ainda que extremamente relevante, o município de Várzea/RN, não possui 

Código Sanitário. Entretanto, sua ausência não impossibilita a continuidade dos 

trabalhos, tão pouco invalida as respostas que o Plano propuser para questões 

específicas dessa matéria. 

 

2.1.3.7.Código de Meio Ambiente 

 

O município de Várzea/RN, não possui Código de Meio Ambiente. Entretanto, 

sua ausência dentro do corpo de normas atinentes ao Plano Municipal de Saneamento 
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Básico não impossibilita o prosseguimento e regularidade de nenhuma das fases do 

planejamento. O presente estudo está pautado nas normas e princípios gerais de 

proteção ao meio ambiente previsto na legislação federal, estadual e nas demais normas 

locais que tratam da matéria. 

 

2.2. NORMAS DE REGULAÇÃO E ENTE RESPONSÁVEL PELA REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OS MEIOS E PROCEDIMENTOS PARA SUA 

ATUAÇÃO; 

 

O Município de Várzea/RN, ainda não elegeu sua formatação de regulação e 

fiscalização dos serviços de saneamento básico. 

Por se tratar de uma discussão técnico-política importante para o Poder Público 

Municipal, a mesma deve ser pensada com muito esmero e deve ser discutida não 

somente no Poder Executivo Municipal, mas também em seu Poder Legislativo, 

buscando o envolvimento inclusive direto dos cidadãos. 

Dessa forma, em fases posteriores da confecção do Plano, já em posse de dados 

imprescindíveis, a decisão sobre a regulação será realizada. 

 

2.3. PROGRAMAS LOCAIS EXISTENTES DE INTERESSE DO SANEAMENTO 

BÁSICO NAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL, 

INDUSTRIAL, TURÍSTICO, HABITACIONAL, ETC.; 

 

O Município de Várzea/RN, não possui programas locais de interesse do 

saneamento básico, nas áreas de desenvolvimento urbano, rural, industrial, turístico, 

habitacional, devendo ser através do Plano de Saneamento Básico, pensado o 

desenvolvimento dos mesmos. 
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2.4. PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DE EFICÁCIA, 

EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE, DOS SERVIÇOS PRESTADOS, BEM COMO A 

AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS, EM ESPECIAL PARA O 

SANEAMENTO E DOS INSTRUMENTOS E MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO 

E CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO. 

 

O Município de Várzea/RN, não possui um procedimento estabelecido para a 

avaliação dos serviços de saneamento básico prestados, ou mesmo mecanismos 

identificados de participação e controle social na gestão da política de saneamento, 

devendo estes ser pensados durante o planejamento do Plano de Saneamento Básico. 

 

2.5. POLÍTICA TARIFÁRIA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO; 

 

O Município de Várzea/RN, não possui estabelecida uma política tarifária em 

razão da prestação de serviços de saneamento, uma vez que ainda não foi pensada a 

formatação de prestação do serviço global de saneamento, devendo estes ser pensados 

durante o planejamento do Plano de Saneamento Básico. 

 

2.6. SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS, BEM COMO OS 

MECANISMOS DE COOPERAÇÃO COM OUTROS ENTES FEDERADOS PARA A 

IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. 

 

O Município de Várzea/RN, não possui um sistema de informações dos serviços 

de saneamento básico prestados, devendo este ser pensado durante o planejamento do 

Plano de Saneamento Básico. 
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[1] Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 

na forma desta Constituição. 

[2] Art. 21. Compete à União: 

(...) 

XX - Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento 

básico e transportes urbanos; 

[3] Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

(...) 

 IX - Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico; 
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3.DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO 

BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA/RN 

  

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) 

O abastecimento de água à população de Várzea/RN é realizado através da 

exploração do Rio Una, Riacho das Pedras, Riacho do Salto, Riacho Timbó, pertencente 

à Bacia Hidrográfica Jacú, sendo a CAERN - Companhia de Águas e Esgotos do Rio 

Grande do Norte - responsável pela operação do referido sistema. 

O SAA de Várzea é integrado a mais três municípios: Passagem, Santo Antônio e 

Espírito Santo. 

Na primeira etapa do sistema integrado, que entrou em operação no ano de 1981, 

comum alcance de projeto previsto para o ano de 2000, teve como mananciais os 

Riachos do Una e Salto. As instalações existentes atendem ainda, ao longo do trajeto 

das adutoras principais, diversas comunidades. O riacho do una teve início de 

exploração em 1998, já o Timbó em 1996 (CAERN, 2017 

Nas comunidades rurais existem dois boosters, um que abastece Angicos e outro que 

abastece parte de Nova Esperança e de Capim grosso, já a comunidade do Umbu é feito 

uma ramificação direto na adutora que passa na rodovia RN-003, antes de chegar 

Várzea. 

As demais comunidades rurais são abastecidas por carros pipa da prefeitura e do 

exército. São captadas de dois poços de Santa fé (Jundiá/RN) com vazão de 6000 e 

8000 L/h e outro em Brejinho. Ambos são submetidos há analises, porém não há 

nenhum tipo de tratamento. Não obtivemos informações de vazão do poço de Brejinho. 
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3.1.1 Informações Comerciais  

 

3.1.1.1 Número de ligações e economias 

De acordo com a CAERN (2017) no município de Várzea possuía 1.872 ligações 

totais (ativas e inativas), sendo: 1615 ativas, 257 desativadas e dessas, 1.719 

micromedidas, o que representa quase 100% de micromedição.  

Em dezembro de 2016, o município apresentava um total de 1872 economias 

ativas, sendo 1.872economias ativas residenciais (urbanas e rurais) e deste montante, 

227não eram dotadas de micromedição, ou seja, déficit de 14,8% (CAERN, 2016).  

3.1.1.2 Cobertura  

Dados disponibilizados no SNIS (2016) indicam que em 2014 o SAA do 

município de Várzea atende a um total de 4.894 habitantes, assim distribuídos: 100% de 

atendimento na área urbana o que corresponde a 4.529 habitantes. Avaliando-se o 

percentual de cobertura geral (zonas urbana e rural), o índice reduz para 

aproximadamente 92%. Muito embora inferior ao desejável (100% de cobertura), tal 

valor está acima das médias nacional e do Nordeste, que são de 83% e 73%, 

respectivamente. 

3.1.1.3 Volumes produzidos  

Segundo o SNIS (2016) o volume total de água produzida pelo SAA de Várzea 

em 2014 foi de 182.500,00 m³. 

A Tabela 3.1. 1 apresenta os volumes faturados pela CAERN com o SAA de Várzea em 

2015. 
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Tabela 3.1. 1– Volume faturado por categoria de consumo. 

Volumes faturados (m³/ano) 

Total 206.225 

Residencial 196.208 

Comercial 2.110 

Industrial 428 

Pública 7.479 

Rural - 

Fonte: CAERN (2015). 

3.1.1.4.Índice de perdas 

Com relação ao índice de perdas na distribuição, o SAA de Várzea apresentou, 

para o ano de 2014, um percentual de aproximadamente 8% Comparando-se aos dados 

publicados em 2010 pelo SNIS, que era de 30%, o SAA obteve em 4 anos, redução 

significativa de 73,3% de perdas, SNIS (2016). 

É necessária a implantação de um programa de controle de perdas de forma que 

haja a quantificação de vazamentos (perdas reais), fraudes (perdas aparentes) e auditoria 

da rede, ações estas atreladas a uma rotina de macromedição. 

Na Figura 3.1. 1 apresentam-se os valores médios de perdas na distribuição para Várzea, 

RN, Nordeste e o Brasil. 
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Figura 3.1. 1 – índices de Perdas nos sistemas de distribuição de água para Várzea/RN, RN, Nordeste e 

Brasil. 

 
Fonte: SNIS (2016). 

Informações Financeiras  

3.1.2.1.Despesas totais  

Não há informação dos serviços no município e nem dos prestadores de serviços. 

Segundo informações do SNIS (2016), entre os anos de 2010 e 2014, foi 

investido pelo prestador do serviço um montante de R$ 4.604,13 com o setor de 

abastecimento no município de Várzea. 

Através de conversa com o encarregado da CAERN no município, nos foi 

repassado que foram investidos em pontos como ampliação da rede de abastecimento de 

água das comunidades de Angicos, Nova Esperança, Forma e parte do Itapacurá. Como 

também colocados novos hidrômetros em novas residências como também a 

implantação de “booster” na rede de abastecimento de água.  
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3.1.2.2.Receitas  

Segundo a CAERN (2016) em 2015 a arrecadação total (direta e indireta) de 

água foi de R$ 694.089.24, no município. 

3.1.2.3.Estrutura tarifária aplicada  

 

A Tabela 3.1. 2 ilustra a estrutura tarifária de água adotada pela CAERN, a 

tabela tarifária única é parte integrante da resolução nº 01/2017-CA do Conselho de 

Administração da CAERN. Houve reajuste linear de 9,46% (nove vírgula quarenta e 

seis por cento) na tarifa mínima e nos consumos excedentes, com vigência nas contas 

com vencimento a partir do mês de março de 2017. 

 

Tabela 3.1. 2– Estrutura tarifária de água adotada pela CAERN a partir de Março/2017. 

Classe de consumo 

Cota 

básica (m³) 

Valor da 

tarifa 

mínima 

Consumos excedentes para os medidos (m³) 

(M
ed

id
o

/Ñ
 

M
ed

id
o

) 

(M
ed

id
o

/Ñ
 

M
ed

id
o

) 

1
1

―
1

5
m

3
 

1
6

―
2

0
m

3
 

2
1

―
3

0
m

3
 

3
1

―
5

0
m

3
 

5
1

―
1

0
0

m
3
 

>
 1

0
0

m
3
 

R$/m³ R$/m³ R$/m³ R$/m³ R$/m³ R$/m³ 

Residencial social 10 7,73 4,27 5,05 5,69 6,55 8,48 9,64 

Residencial popular 10 24,34 4,27 5,05 5,69 6,55 8,48 9,64 

Residencial 10 38,32 4,27 5,05 5,69 6,55 8,48 9,64 

Comercial 10 58,96 7,44 7,98 9,64 9,64 9,64 9,64 

Industrial 20 128,58 - - 10,6 10,6 10,6 10,6 

Pública 20 123,22 - - 10,6 10,6 10,6 10,6 

Fonte: CAERN(2017). 

3.1.3. Estrutura operacional e recursos disponíveis 

O municipio de Varzea dispõe de dois funcionários sendo um agente 

adminstrativo e um operador de manutenção. Vale ressaltar que a infraestrura local é 

carente com ausência de itens como impressora, constata-se inclusive que quando a 

população solicita a impressão de uma segunda via da conta de água, apenas no outro 
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dia recebe tal conta, porque no escritório da sede do municipio de Varzea não há 

impressora. 

 

Figura 3.1. 2 – Escritório onde funciona a sede da CAERN no Município de Várzea/RN. 

 

  

Fonte: Própria do autor 

Tabela 3.1. 3 – Quadro de funcionários do escritório do município de Várzea/RN 

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO ESCRITORIO 

DO MUNICIPIO 

FUNÇÃO QUANTIDADE 

Operador de manutenção rede esgoto e 

água. 

01 

Agente Admnistratvo 01 

Total: 02 

Fonte: Equipe do PMSB (2017) 
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Figura 3.1. 3– ETA-estação de tratamento de água localizada no municipio de Espirito Santo nas 

margens da RN-003. 

 

Fonte: Própria do autor 

Os operadores da estação de tratamento de água se reversam em turnos de 24h e 

72h.Enquanto que os operadores de manutenção e o agente administrativo têm rotinas 

de trabalho de 8h diárias. 

Tabela 3.1. 4– Quadro de funcionários da Estação de Tratamento de Água Espírito Santo/RN 

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA ETA 

FUNÇÃO QUANTIDADE 

Operador da Estação de tratamento 04 

Operador de manutenção rede esgoto e 

água. 

02 

Agente Administratvo 01 

Total: 07 

Fonte: Equipe do PMSB (2017) 

 



 

72 

 
72 

Os equipamentos utilizados são celulares que via rádio envia os dados para os 

aparelhos de medição simultâneos para verificação das contas de água. O município 

possui rotinas estabelecidas para dias de medição e manutenção específicos. 

O meio de transporte utilizado pelos operadores é moto de propriedade do 

trabalhador. 

3.1.4.  Descrições do sistema de abastecimento de água potável da Sede 

O SAA de Várzea é composto de tomada de água direta, adutora de água bruta por 

recalque, estação de tratamento composta por filtros de pressão e filtros de fluxo 

ascendente, descendente, tipo russo. O sistema integrado conta com 04 estações 

elevatórias de água tratada (EE- Espírito Santo, EE-1, EE Várzea e EE-2). A EE de 

Várzea, denominada com Principal, localizada na RN-003 entre Espírito Santo e 

Várzea, recalca água para as cidades de Várzea, Passagem e Santo Antônio, sendo as 

seguintes vazões 30 m³/h, 16 m³/h e 150 m³/h, respectivamente (CAERN, 2017). Esses 

dados serão melhor verificados ate a finalização do Diagnostico. 

Figura 3.1. 4- Esquema gráfico do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Várzea/RN. 
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Fonte: Atlas do Abastecimento de Água – ANA (2010). 

3.1.4.1.Componentes do sistema Sede 

 

3.1.4.1.1 Manancial 

  

 O abastecimento de água do município é suprido por mananciais superficiais, são 

eles: Riacho Timbó; Riacho Uma; Riacho do Salto e riacho de pedras. Todos pertencem 

à Sub-Bacia Hidrográfica do Jacú.  

Além disto, dados do anuário estatístico (2014) do IDEMA, identificaram um 

total de 66 poços perfurados no município, entre os anos de 1980 e 2013. 

3.1.4.1.2 Captação da Sede 

 A água que é retirada para abastecer a sede de Várzea, é captada de mananciais que 

estão localizados na Bacia do Rio Piquiri-Una, são eles: Rio do Una; Rio do Salto, 

Riacho Timbó e Riacho das Pedras (Figura 3.1. 5). A captação é do tipo tomada de água 

direta por recalque e no riacho Timbó e sua capitação é submersa. 
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Figura 3.1. 5 - Captação de água bruta no município de Várzea rio Timbó 

  

  

Fonte: ACERVO AUTORES (2017) 

 

 

3.1.4.1.3 Elevatória de água bruta da Sede 

Existe no sistema uma EEAB para cada fonte de abastecimento e todas encaminham 

para a estação de tratamento, onde todas se misturam e passam por tratamento.  
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Figura 3.1. 6- Estação elevatória captação riacho da UNA 

  

Fonte: ACERVO AUTORES (2017) 

 

3.1.4.1.4 Adução de água bruta da Sede 

Existem no sistema seis adutoras de água bruta, a AAB1, com extensão de 1.300 

m e DN=200 mm, PVC e em ferro fundido, que interliga a captação a um STAND 

PIPE. A AAB2, com extensão de 4.712 m e DN= 300mm também em PVC e ferro 

fundido interligada o STAND PIPE a estação de tratamento. Já a AAB3 e AAB4 

interligam a captação do Riacho de Saltos a estação elevatória de água bruta. As outras 

duas adutoras encaminham a água dos pontos de captação até a ETA. Todas chegam a 

ETA no mesmo ponto como visto na Figura 3.1. 7. 
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Figura 3.1. 7– ponto de chegada da adução na estação de tratamento de água. 

 

Fonte: ACERVO DO AUTOR (2017) 

3.1.4.1.5 Estação de tratamento de água da Sede 

O sistema de tratamento da água dá-se através de uma estação compacta. A água 

é tratada em uma ETA (Figura 3.1. 8), localizado próximo a cidade de Espírito Santo, 

composta por dez filtros de pressão sendo cinco ascendentes e cinco descendentes. A 

água de todos os rios e riacho são misturadas. Seguem para o processo de filtração nos 

filtros ascendentes. Os filtros descendente não estava sendo utilizado, o operador alegou 

que havia uma grande incidência de entupimentos e em virtude disso resolveram não 

utilizar o filtro de pressão descendente. Vale ressaltar que esse filtro faz parte do 

processo de tratamento e que ele é importante sua utilização. São usados para o 

tratamento os seguintes produtos químicos: cloro gasoso e PAC 23-poli aluminuim 

chioride. 
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Figura 3.1. 8 - Estação de tratamento de água Município de Várzea RN 
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Fonte: ACERVO AUTORES (2017) 

 

 

3.1.4.1.6 Adução de água tratada da Sede 

Entre a ETA e o município de Várzea existem duas adutoras de água tratada, a 

AAT2 e a AAT4, a primeira com extensão de 8.000m e DN=300mm, a segunda com 

uma extensão de 1.215m e DN=100mm, ambas são de ferro fundido. A AAT2 interliga 

a EEAT1 a EEAT2, já a AAT4 conduz a água da EEAT2 ao município de Várzea/RN. 

3.1.4.1.7 Elevatória de água tratada 

Existem uma estações de água tratada AEE-1 (figura xx) recalca água da ETA 

para a Estação Elevatória em Várzea, é constituída por dois conjuntos moto-bomba que 

recalcam uma vazão de 196 m³/h. AEE, denominada como Principal ou ponto de 

reforço, localizada na RN-003 entre Espírito Santo e Várzea, recalca água para as 

cidades de Várzea, Passagem e Santo Antônio, sendo as seguintes vazões 30 m³/h, 16 

m³/h e 150 m³/h, respectivamente. 
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Figura 3.1. 9-Estação de tratamento de água Município de Várzea RN 

 

Fonte: ACERVO AUTORES (2017) 

3.1.4.1.8 Reservasão de água tratada da Sede 

Não existe reservação de água tratada na sede do município e nem na parte zona 

rural que é abastecida pela CAERN. 

3.1.4.1.9 Redes de distribuição de água tratada da Sede 

Segundo dados dos SNIS (2014), em 2014 a extensão da rede de água era de 

16,43km. 

3.1.4.1.10 Setores de abastecimento de água 

O município de Várzea apresenta duas setorizações de abastecimento de água: 

Setor I urbano e Setor II rural. 

 

3.1.4.1.11 Aspectos operacionais relevantes sobre o SAA da Sede 

Segundo colaboradores que fazem parte do quadro da CAERN a tubulação foi 

instalada há mais de 30 anos e que seu material é em ferro fundido e PVC. Em virtude 

disso há diversos trechos necessitando a substituição das tubulações. 
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3.1.5 Descrição do sistema de abastecimento de água potável na zona rural. 

O abastecimento da zona rural se dá parte pela CAERN quee tem mesmo 

tratamento do da zona urbana e outra parte por carro pipa da prefeitura e do exercito. 

As comunidades da zona rural do município de Várzea são: Angicos, Nova 

Esperança, Itapacurá, Umbu, Alivio, Trapiá, Lagoa do Almoço, Choá, Maracujá, Baixa 

da Urtiga, Forma, Lajinha e Capim  Grosso. 

Angicos, Lagoa do Almoço, Maracujá, Baixa da Urtiga, Umbu e Alivio, tem seu 

abastecimento pela CAERN. As comunidades de Itapacurá, Trapiá, Choá e Lajinha, são 

abastecidas por carro pipa que fazem seu abastecimento através da operação carro pipa 

do exército e também por carro pipa que a prefeitura possui que retira água do poço 

localizado na comunidade de Santa Fé, distrito de Jundiá/RN. 

As comunidades de Nova esperança, Capim Grosso e Formasão abastecidas parte 

pela CAERN e outra parte por carro pipa. 



 

81 

 

 

Tabela 3.1. 5– Unidades rurais de planejamento do SAA de Várzea. 

Nome da 

unidade de 

planejamento 

População 

Quantidade 

de 

residências 

Distribuição espacial 

das residências 

Distância 

para a sede 

do 

município 

(km) 

Número 

de 

cisternas  

Situação do abastecimento de água (CAERN, 

carro-pipa, açude, poço, etc.) Aglomerada 

(< 50 m) 

Dispersa 

(> 50 m) 

Nova Esperança 100 38 15 23 3 Km 32 
Cerca de 55% das residências são abastecidas pela CAERN, 

o restante é abastecido por carro pipa. 

Itapacurá 95 43 12 31 5Km 38 Carro pipa da prefeitura e do exército. 

Trapiá 53 21 08 13 5 Km 18 Carro pipa da prefeitura e do exército. 

Umbu 45 11 09 02 3Km 11 As residências são abastecidas pela CAERN. 

Lagoa do almoço 18 09 09 01 4 Km 02 
As residências são abastecidas pela CAERN. 

Choá 14 04 02 02 5Km 04 Carro pipa da prefeitura e do exército. 

Maracujá 13 05 08 00 3 Km 02 As residências são abastecidas pela CAERN. 

Baixa da Urtiga 07 03 03 00 2 Km 03 As residências são abastecidas pela CAERN. 

Forma 16 07 00 07 8km 05 CAERNabastece uma parte das residências. 

Lajinha 12 07 00 07 3 km 05 Carro pipa da prefeitura e do exército. 

Capim grosso 15 08 00 06 6km 08 CAERNabasteceuma parte das residências. 

Angicos 48 21 05 16 6km 21 As residências são abastecidas pela CAERN. 

Alívio 20 08 00 08 4km 06 As residências são abastecidas pela CAERN. 

Fonte: Equipe do PMSB(2017).
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3.1.5.1. Comunidade Nova Esperança: 

A comunidade de Nova Esperança fica distante 3km da sede, cerca de 55% das 

residências são abastecidas pela CAERN, a tubulação é de 60mm de diâmetro, O 

tratamento da agua é o mesmo oferecido pela sede.  O restante é abastecido por carro 

pipa da prefeitura e da operação pipa do exército, existem 32 cisternas.Não existe 

reservatório coletivo na comunidade, porém, existem algumus açudes de pequeno porte 

que são utilizados para as atividades de agropecuaria enquanto tem água, pois a 

maioriados açudes secam no verão.  

 Na comunidade se destaca umaçude que é considerado uma barragem pelos 

moradores, suas águas são utilizadas também para agropecuária, porém existe um 

diferencial entre os outros, pois é utilizado para o cultivo de hortaliça satravés de 

irrigações em seu entorno, não temos informações sobre sua capacidade cubica. 

 

Figura 3.1. 10– Açude da comunidade de Nova Esperança municipio de Várzea/RN 

  

Fonte: Próprio do autor 

Suas águas foram submetidas a análises pelo laboratorio da Fundação Nacional 

de Saúde – FUNASA, em 24/08/2017. 
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Tabela 3.1. 6- Resultados físico-químicos da água bruta do açude da comunidade Nova Esperança. 

PARÂMETROS UNIDADE RESULTADO 

pH -- 8,46   a   29,8  °C 

Cor aparente mgPt–Co⁄L 206 

Turbidez NTU 12 

Condutividade µS⁄cm 788 

Sólidos Totais Dissolvidos mg⁄L 385 

Salinidade ‰ 0,38 

Cloro Residual Livre mg⁄L 0 

Potencial Redox Mv 140 

Alcalinidade mg⁄L CaCO3 180 

Fonte: Adaptado do laudo da FUNASA (em Anexo). 

Vale salientar que ocorreram chuvas no período de 24/48 horas antes da coleta, 

isto pode influenciar nos resultados, principalmente nos parâmetros de cor e turbidez.     

Os mananciais estão inseridos em uma região com áreas de atividades com 

horteliças e agropecuárias, foi observado a presença de animais no local, nesta mesma 

análise realizada pela FUNASA, foi constata a presença de Coliformes Totais e de 

Escherichia Coli em 100mL. 

A Tabela 3.1. 7 a seguir mostra a análise de alguns parâmetros de qualidade. 

Tabela 3.1. 7 - Resultado Microbiológico da água bruto do açude da comunidade Nova Esperança. 

PARÂMETROS 

MICROBIOLOGICOS 
VMP RESULTADO 

Coliformes totais Ausência em 10ml Presente 

Escherichia coli Ausência em 10ml Presente 

Fonte: Adaptado do laudo da FUNASA (em Anexo). 

3.1.5.2 Comunidade do Umbu: 

 A comunidade do Umbu, fica distante da sede 3km, é abastecida pelo sistema da 

CAERN, o diámetro da tubulação é de 60mm e sua água é submetido ao mesmo 

tratamento da sede. A localidade possui 11 residências, todas com cisternas. A 

comunidade conta com uma outra opção de abastecimento, a capitação um poço tubular 
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que não temos informações de sua vazão, sua captação é feita através de um cata-vento 

e armazenada em um reservatório de 5mil litros localizado no centro da comunidade.  

Figura 3.1. 11– (a) Reservatório da maioria das comunidades rurais (b) Reservatório e poço da 

comunidade do Umbu. 

  
(a) (b) 

Fonte: Próprio do autor 

 Suas águas foram submetidas a análises pelo laboratorio da Fundação Nacional 

de Saúde – FUNASA, em 24/08/2017. 

Tabela 3.1. 8 - Resultados físico-químicos da água bruta do poço tubular da comunidade do Umbu. 

PARÂMETROS UNIDADE RESULTADO 

pH -- 7,8   a   28,4  °C 

Cor aparente mgPt–Co⁄L 54 

Turbidez NTU 7,64 

Condutividade µS⁄cm 878 

Sólidos Totais Dissolvidos mg⁄L 431 

Salinidade ‰ 0,43 

Cloro Residual Livre mg⁄L 0 

Potencial Redox Mv 143 

Alcalinidade mg⁄L CaCO3 80 

Ferro mg⁄L 0,5 

Fonte: Adaptado do laudo da FUNASA (em Anexo). 

     

O poço está inserido em uma região com áreas de atividades  agropecuárias, foi 

observado a presença de animais no local e existe um ponto de acumulo de lixo bem 
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próximo ao poço, nesta mesma análise realizada pela FUNASA, foi constata a presença 

de Coliformes Totais e de Escherichia Coli em 100mL. 

A Tabela 1.9 a seguir mostra a análise de alguns parâmetros de qualidade. 

Tabela 3.1. 9 - Resultado Microbiológico da água bruto do poço tubular da comunidade do Umbu. 

PARÂMETROS 

MICROBIOLOGICOS 
VMP RESULTADO 

Coliformes totais Ausência em 10ml Presente 

Escherichia coli Ausência em 10ml Presente 

Fonte: Adaptado do laudo da FUNASA (em Anexo). 

 Apesar desses resultados detectados pela análise, as águas são consumidas sem 

nenhum tipo de desinfecção. 

3.1.5.3 Comunidades de Lagoa do Almoço e Maracujá: 

As comunidades do Lagoa do Almoço e Maracujá ficam distante da sede  4km, 

ambas são abastecidas pelo sistema da CAERN, o diámetro da tubulação é de 60mm 

para as duas localidades. Com relação a o número de cisternas, Lagoa do Almoço e 

Maracujá possuem duas cada. 

Lagoa do Almoço possui 18 residencias sendo 09 aglomeradas e 09 dispersas. A 

comunidade do Maracujá conta com 13 residencias sendo 05 aglomeradas e 08 

dispersas. 

3.1.5.4  Comunidades de Angicos, Alívio e Baixa da Urtiga: 

Outras três comunidades também são abastecidas pelo sistema da CAERN, 

Angicos, Alívio e Baixa da Urtiga, estão distante da sede 06km, 04km e 02km 

respectivamente, o diámetro da rede é de 60mm para as três localidades e recebem o 

mesmo tratamento da sede. Angicos conta com 21cisternas, Alivio com 06 e Baixa da 

Urtiga com 03. 
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A comunidade de Angicos é limítrofe com o municipio de Santo Antônio/RN, 

nesse contexto algumas residencias dessa comunidade pertencem ao referido municipio, 

portanto no municipio de Várzea a comunidade contém 21 residencias sendo 05 

aglomeradas e 16 dispersas e com uma população de 48 habitantes. 

A comunidade de Alívio, tem uma população de 20 habitantes, contém08 

residencias, sendotodas  dispersas e conta com uma população de 20 

habitantes.Nalocalidade de Baixa da Urtiga existe uma polpulação 07 habitantes, 

distribuidos em 03 residencias agromeradas. 

3.1.5.5 Comunidades de Choá, Trapiá e Lajinha: 

Nas comunidades Choá, Trapiá e Lajinha, a forma de abastecimento é através de 

carro pipa da prefeitura e do exército, ficam distante da sede 06km, 5,5km e 4km 

respectivamente. Choá possui 04 cisterna, Trapiá 18 e Lajinha 05. 

Trapiá conta com uma população de 53 habitantes, 21 residencias sendo 08 

aglomeradas e 13 dispersas. Choá possui uma população de 14 habitantes, 07 

residencias sendo todas dispersas, já Lajinha possui uma população de 12 habitantes, 07 

residencias, sendo todas dispersas. 

Figura 3.1. 12– Poço de capitação do carro pipa na comunidade de Santa fé-Jundiá/RN 

  

Fonte: Próprio do autor 
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As águas fornecidas pela prefeitura através do carro pipa, são capitadas de dois 

poços localizados na comunidade de Santa fé, municipio de Jundiá/RN, os dois poços 

foram submetidas a análises pelo laboratorio da Fundação Nacional de Saúde – 

FUNASA, em 24/08/2017. 

Tabela 3.1. 10- Resultados físico-químicos da água bruta dos poços tubulares da comunidade do Santa 

Fé, Jundiá/RN. (Poço 1) 

PARÂMETROS UNIDADE RESULTADO 

pH -- 4,93   a   28,4 °C 

Cor aparente mgPt–Co⁄L 7 

Turbidez NTU 0,97 

Condutividade µS⁄cm 64,1 

Sólidos Totais Dissolvidos mg⁄L 30,1 

Salinidade ‰ 0,03 

Cloro Residual Livre mg⁄L 0 

Potencial Redox Mv 266 

Alcalinidade mg⁄L CaCO3 0 

Ferro mg⁄L 0 

Fonte: Adaptado do laudo da FUNASA (em Anexo). 

 

 

Tabela 3.1. 11 - Resultados físico-químicos da água bruta dos poços tubulares da comunidade do Santa 

Fé, Jundiá/RN. (Poço 2) 

PARÂMETROS UNIDADE RESULTADO 

pH -- 5,0   a   28,4 °C 

Cor aparente mgPt–Co⁄L 4 

Turbidez NTU 0,18 

Condutividade µS⁄cm 68,8 

Sólidos Totais Dissolvidos mg⁄L 32,4 

Salinidade ‰ 0,03 

Cloro Residual Livre mg⁄L 0 

Potencial Redox Mv 221 

Ferro mg⁄L 0 

Alcalinidade mg⁄L CaCO3 0 

Fonte: Adaptado do laudo da FUNASA (em Anexo). 
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Os poços estão inseridos em uma região com áreas de atividades  agrícolas, foi 

observado a proximidade do cemitério  e do lixão a céu aberto , os dois com 300 e 400 

metros de distância respectivamente.  presença de animais no local e existe um ponto de 

acumulo de lixo bem próximo ao poço, nesta mesma análise realizada pela FUNASA. 

A Tabela 3.1. 12 a seguir mostra a análise de alguns parâmetros de qualidade. 

Tabela 3.1. 12- Resultado Microbiológico da água bruta dos poços tubulares da comunidade do Santa Fé, 

Jundiá/RN. (Poço 1) 

PARÂMETROS 

MICROBIOLOGICOS 
VMP RESULTADO 

Coliformes totais Ausência em 10ml Ausente 

Escherichia coli Ausência em 10ml Ausente 

Fonte: Adaptado do laudo da FUNASA (em Anexo). 

Tabela 3.1. 13 - Resultado Microbiológico da água bruta dos poços tubulares da comunidade do Santa Fé, 

Jundiá/RN. (Poço 2) 

PARÂMETROS 

MICROBIOLOGICOS 
VMP RESULTADO 

Coliformes totais Ausência em 10ml Presente 

Escherichia coli Ausência em 10ml Ausente 

Fonte: Adaptado do laudo da FUNASA (em Anexo). 

 

 A água dos dois poços submetidos a analise fornecida através do carro-pipa não 

são submetidas e nenhum tipo de tratamento. 

 

3.1.5.6 Comunidades de Itapacurá 

A comunidade de Itapacuraestá distante 3,8km da sede, possui 38 cisternas e é 

abastecida por carro pipa da prefeitura e do exército, sua população é de 95 habitantes, 

conta com 43 residencias, sendo 12 aglomeradas e 31 dispersas. 
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3.1.5.7 Comunidades de Forma e Capim Grosso: 

As comunidades de Forma e Capim Grosso, são abastecidas parte pela CAERN e 

outra pelo carro pipa da prefeitura e do exercito e ficam distantes 8km as duas Forma 

conta com 16 habitantes e 07 residências, sendo todas dispersas, fica distante 8 km da 

sede da cidade, 05 casas possuem cisternas. Capim Grossa possui uma população de 15 

habitantes, 08 residências, todas dispersas e 08 residências com cisternas.  

 

3.1.5.8 Aspectos operacionais relevantes sobre o SAA das áreas rurais; 

 

O sistema de abastecimento em Várzea acontece de formas diversificadas, sendo 

as comunidades rurais as mais afetadas pela ausência de um sistema que abasteça o 

município de forma correta, até mesmo aquelas comunidades que fazem parte do 

sistema principal (Sede), por serem mais dispersas, acabam sofrendo com a ausência de 

água, fazendo com que recorram a outros tipos de abastecimentos, abastecimento por 

carro pipa e a comunidade do Umbu que possui poço na comunidade. 

 

 Na comunidade do Umbu e as outras comunidades o problema com o 

abastecimento na exploração de poços tubulares é de caráter sanitário, já que não é 

realizado nenhum processo de tratamento, sendo a desinfecção o processo 

recomendado, e como visto em análises realizadas pela FUNASA, 02(dois) dos 03(três) 

poços(O poço da comunidade do Umbu e o poço 02 localizado em Santa fé-Jundiá/RN, 

este é utilizado pelo carro pipa) que abastecem boa parte da população se encontram 

contaminados. Tal contaminação ocorre devido à falta de proteção a esses mananciais. 

 

3.1.6 Qualidade da água bruta e tratada 

3.1.6.1  Qualidade da água bruta 

O manancial superficial que alimenta o sistema da Sede e algumas comunidades 

rurais está localizado no RN 003, que liga Goianinha à Santo Antônio, dentro do 
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município de Espírito Santo, a mesma possui fácil acesso. São os riachos: Rio das 

pedras, Una, Salto e Timbó. 

 A Tabela 3.1. 14 a seguir mostra a análise de alguns parâmetros de qualidade. 

Tabela 3.1. 14- Resultados físico-químicos da água bruto do sistema da Sede e parte da zona rural, 

quando se misturam todos os riachos na ETA. 

PARÂMETROS UNIDADE RESULTADO 

pH -- 6,52a    26,7 °C 

Cor aparente mgPt–Co⁄L 187 

Turbidez NTU 15,1 

Condutividade µS⁄cm 121,1 

Sólidos Totais Dissolvidos mg⁄L 57,3 

Salinidade ‰ 0,06 

Cloro Residual Livre mg⁄L 0 

Potencial Redox mV 100 

Fonte: Adaptado do laudo da FUNASA (em Anexo). 

Vale salientar que ocorreram chuvas no período de 24/48 horas antes da coleta, 

isto pode influenciar nos resultados, principalmente nos parâmetros de cor e turbidez.     

Os mananciais estão inseridos em uma região com áreas de atividades 

agropecuárias, apesar de não ter sido observado a presença de animais no local, nesta 

mesma análise realizada pela FUNASA, foi constata a presença de Coliformes Totais e 

de Escherichia Coli em 100mL. 

A Tabela 3.1. 15 a seguir mostra a análise de alguns parâmetros de qualidade. 

Tabela 3.1. 15- Resultado Microbiológico da água bruto do sistema da Sede e parte da zona rural, quando 

se misturam todos os riachos na ETA. 

PARÂMETROS 

MICROBIOLOGICOS 
VMP RESULTADO 

Coliformes totais Ausência em 10ml Presente 

Escherichia coli Ausência em 10ml Presente 

Fonte: Adaptado do laudo da FUNASA (em Anexo). 

 São realizadas medições diárias da quantidade de cloro na estação de tratamento 

cuja sede é em Espírito Santo conforme registros fotográficos que seguem:  
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Figura 3.1. 13– Operador estação de tratamento de água na sede em Espirito Santo realizando teste de 

verificação da quantidade de cloroAbastecimento de Água do Município de Várzea/RN. 

 

Fonte: próprio autor 

 

O poço tubular da comunidade de Umbu, na sua água é utilizado pela 

comunidade como segunda opção de abastecimento, é capitada através cata vento que 

em alguns momentos dependendo do vento ficam sem água no reservatório 

comunitário, o referido poço sem nenhum tipo de proteção.  Foi observado a presença 

de ponto domiciliar de lixo no local, na análise realizada pela FUNASA, foi constata a 

presença de Coliformes Totais e de Escherichia Coli em 100mL e essa água usada pela 

população sem nenhum tratamento de desinfecção. 

A Tabela 3.1. 16 a seguir mostra a análise de alguns parâmetros de qualidade. 

Tabela 3.1. 16 - Resultados físico-químicos da água brutado poço tubular comunidade de Umbu. 

PARÂMETROS UNIDADE RESULTADO 

pH -- 7,8a    28,4 °C 

Cor aparente mgPt–Co⁄L 54 

Turbidez NTU 7,64 

Condutividade µS⁄cm 878 
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Sólidos Totais Dissolvidos mg⁄L 431 

Salinidade ‰ 0,43 

Cloro Residual Livre mg⁄L 0 

Potencial Redox mV 143 

Alcalinidade Mg/L CaCO³ 80 

Ferro mg/L 0,5 

Fonte: Adaptado do laudo da FUNASA (em Anexo). 

A Tabela 3.1. 17 a seguir mostra a análise de alguns parâmetros de qualidade. 

Tabela 3.1. 17 - Resultado Microbiológico da água bruta do poço tubular comunidade de Umbu. 

PARÂMETROS 

MICROBIOLOGICOS 
VMP RESULTADO 

Coliformes totais Ausência em 10ml Presente 

Escherichia coli Ausência em 10ml Presente 

Fonte: Adaptado do laudo da FUNASA (em Anexo). 

A água que é distribuída pelo carro-pipa da prefeitura e capitada de 02(dois) 

poços localizados na comuidade de Santa fé-Jundiá/RN, ambos ficampróximo ao 

cemitério e o lixão municipal, distantes 200m e 400m respectivamente, durante a visita 

foi possível observar atividades agrícola no local. Foram realizadas analises nas águas 

dos 02(dois) poços pela equipe de bioquímicos da FUNASA. 

A Tabela 3.1. 18 a seguir mostra a análise de alguns parâmetros de qualidade. 

Tabela 3.1. 18 -Resultados físico-químicos da água bruta do poço II de Santa Fé, água distribuída pelo 

carro pipa. 

PARÂMETROS UNIDADE RESULTADO 

pH -- 5,0a   28,4 °C 

Cor aparente mgPt–Co⁄L 4 

Turbidez NTU 0,18 

Condutividade µS⁄cm 68,8 

Sólidos Totais Dissolvidos mg⁄L 32,4 

Salinidade ‰ 0,03 

Cloro Residual Livre mg⁄L 0 

Potencial Redox Mv 221 

Ferro mg⁄L 0 

Alcalinidade mg⁄L CaCO3 0 

Fonte: Adaptado do laudo da FUNASA (em Anexo). 
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A Tabela 3.1. 19 a seguir mostra a análise de alguns parâmetros de qualidade. 

Tabela 3.1. 19 - Resultado Microbiológico da água bruta do poço II de Santa Fé, água distribuída pelo 

carro pipa. 

PARÂMETROS 

MICROBIOLOGICOS 
VMP RESULTADO 

Coliformes totais Ausência em 10ml Presente 

Escherichia coli Ausência em 10ml Ausente 

Fonte: Adaptado do laudo da FUNASA (em Anexo). 

No poço I, foi constatada a ausência microbiológica, porém essas águassão 

utilizadas pela população sem nenhum tipo de tratamento de desinfecção. 

  

3.1.6.2 Qualidade da Água Tratada  

 

 Na  

Tabela 3.1. 20 apresentam-se informações quanto à qualidade da água tratada no 

Município de Várzea, especificamente para os parâmetros de cloro residual livre, 

turbidez, coliformes totais e cor aparente, para o ano de 2016.  
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Tabela 3.1. 20 – Qualidade da água tratada no município de Várzea, dados de 2016. 

Dados – Qualidade da água tratada 

Parâmetros 
Cloro residual livre 

(mg/L) 
Turbidez (µT) Cor aparente (µH) Coliformes totais 
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Janeiro 
1 1 8 1 1 8 1 1 2 1 1 8 

Fevereiro 
5 5 8 5 5 8 5 5 2 5 5 8 

Março 
3 2 8 3 1 8 3 3 2 3 3 8 

Abril 
2 0 8 2 2 8 2 2 2 2 1 8 

Maio 
2 2 8 2 2 8 2 2 2 2 2 8 

Junho 
4 4 8 4 4 8 4 4 2 4 4 8 

Julho 
5 5 8 5 5 8 5 5 2 5 5 8 

Agosto 
5 5 8 5 5 8 5 5 2 5 5 8 

Setembro 
2 2 8 2 2 8 2 2 2 2 2 8 

Outubro 
3 3 8 3 3 8 3 3 2 3 3 8 

Novembro 
2 2 8 2 2 8 2 2 2 2 2 8 

Dezembro 
2 0 8 2 1 8 2 2 2 2 2 8 

Total 
36 43 96 36 38 96 36 36 24 36 35 96 

             

Fonte: CAERN(2017).  
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3.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) 

3.2.1 Informações comerciais 

 Não existe sistema de esgotamento sanitário no município. 

3.2.1.1 Número de ligações e economias 

Não existem ligações oficialmente, o que ocorre é que a maioria das residências 

são ligadas diretamente em valas a céu aberto localizadas em varias ruas do centro da 

cidade e no bairro novo, nas ruas onde não existem essas valas o esgoto vai seguindo as 

valas do calçamento, todos esses trajetos obedecem a gravidade e seu destino é o leito 

do rio Joca que contorna toda a cidade em sua parte mais baixa, sem nenhum 

tratamento. Essas valas foram construídas há muitos anos atrás e gestões anteriores 

fizeram algumas adequações colocando coberturas de alvenaria e tubulações. 

3.2.1.2 Cobertura 

Não existe. 

3.2.2  Informações financeiras 

3.2.2.1 Despesas totais 

Não existem dados dos últimos anos. 

3.2.2.2 Investimentos 

 

Não existem dados dos últimos anos. 

 

3.2.2.3 Receitas 

          Não houveram despesas registradas oficialmente para este fim. 

3.2.2.4 Estrutura tarifária aplicada 
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 Por não existir um sistema de esgotamento sanitário, não existe tarifa para tal fim. 

 

3.2.3 Descrições do sistema de esgotamento sanitário da Sede 

 

Segundo a grande maioria dos moradores da zona urbana ouvidos na OFICINA 

DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA (05/06/2017), o esgoto sanitário é canalizado para 

valas a céu aberto e seu destino é o leito do rio Joca, tudo isso foi comprovado em 

nossas visitas técnicas. 

Essa situação causa muitas inconveniências para a população, como o 

aparecimento de doenças, poluição (solo e água), odor, insetos, danos ambientais, 

entre outros. 

Figura 3.2. 1– Esgoto sanitário sendo lançados pelas valas a céu aberto e lançamento no Rio Joca. 
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Fonte: PMSB– Várzea/RN (2017) 

3.2.3.1 Bacias de esgotamento sanitário da Sede 

 

Não existem bacias de esgotamento no município  

 

3.2.3.2 Componentes do sistema da Sede 

 

3.2.3.2.1 Coletor, interceptor, rede de esgotamento sanitário e emissário 

da Sede. 

Não existe prestador do serviço e nem coletor, interceptor na rede de esgoto. 

3.2.3.2.2 Elevatória de esgoto bruto da Sede 

Não existe Elevatória de esgoto bruto. 

3.2.3.2.3 Estação de tratamento de esgoto da Sede 

 

Não existe Estação de tratamento de esgoto na sede. 
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3.2.3.2.4 Elevatória de esgoto tratado da Sede 

 

Não existe Elevatória de esgoto tratado da sede. 

 

3.2.3.2.5 Emissário intermediário e final da Sede 

Não existe emissário intermediário só o emissário final da sede que é o rio Joca, 

onde o esgoto é lançado sem nenhum tratamento, poluindo todo o leito no entorno da 

cidade. 

 

Figura 3.2. 2- Emissário final da Sede rio Joca. 
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Fonte: PMSB–Várzea/RN (2017) 

3.2.4 Descrição do sistema de esgotamento sanitário da zona rural 

Não existe o sistema de esgotamento sanitário da zona rural, as residências lançam seu 

esgoto no seu próprio quintal sem nenhum tratamento.  

Figura 3.2. 3-Esgoto das residências rurais lançadas a céu aberto. 

  

Fonte: PMSB-Várzea(2017) 

3.2.5 Qualidade do esgoto bruto e tratado da Zona rural. 

Não existe tratamento. 
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3.3 SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 3.3.1 Cobertura do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos  

De acordo com dados apresentados na Pesquisa de Campo para elaboração do 

Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS-RN) realizada no ano de 2014, o município 

de Várzea apresentava uma taxa de cobertura da coleta de resíduos sólidos domiciliares 

em relação à população total de 91,67%. 

Maiores informações sobre a população atendida e a frequência de coleta dos resíduos 

sólidos estão apresentadas na Tabela 3.3. 1. Onde a população total é o valor declarado 

da população urbana + rural efetivamente beneficiada com o serviço de coleta regular 

de resíduos domiciliares no município, no final do ano de referência.  

Tabela 3.3. 1- Informações sobre população atendida e frequência. 

Fonte: PERS-RN (2015). 

 3.3.2 Volumes de resíduos produzidos 

Segundo o SNIS (2016), o volume produzido foi de 3.276(três mil duzentos e 

setenta e seis) toneladas de resíduos sólidos (RDO). 

3.3.3 Tipos de resíduos produzidos 

População atendida declarada 
Pop. atendida, segundo a 

frequência 

Coleta 

noturna 

Coleta com 

elevação de 

contêiner 

Total (hab) Diária 

2 ou 3 

vezes por 

semana 

1 vez por 

semana   

5.033 0,00% 100,00% 00,00% Não Não 

file:///G:/PMSB%20Rede/Juliana%20Corrigir/Antônio%20MartinsOK/PMSB%20Antônio%20Martins%2009.01.2014.docx%23_Toc371597539
file:///G:/PMSB%20Rede/Juliana%20Corrigir/Antônio%20MartinsOK/PMSB%20Antônio%20Martins%2009.01.2014.docx%23_Toc371597539
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No município, segundo o SNIS(2016), são produzidos resíduos domiciliares, 

públicos, de serviços de saúde e da construção civil. 

 

3.3.4 Composição gravimétrica dos resíduos sólidos 

O Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos da Região do Agreste do Estado do Rio 

Grande do Norte (PIRS – Agreste/RN), de 2016, fornece a composição gravimétrica de 

RS para Várzea, indicada na Figura 3.3. 1.  

Figura 3.3. 1– Composição gravimétrica dos resíduos sólidos coletados no município de Várzea/RN. 

 

Fonte: PIRS – Agreste/RN (2016). 
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3.3.5 Cooperativas e associações existentes 

No município não existem cooperativas e nem associações, nos registros há 

apenas um catador de lixo registrado. 

3.3.6 Informações financeiras 

3.3.6.1 Despesas totais  

 Segundo o SNIS(2016), o município apresentou uma despesa de R$ 219.700,00 

(duzentos e dezenove mil e setecentos reais), gastos com pessoal nos serviços de (coleta 

e varrição) e demais serviços. 

3.3.6.2 Investimentos  

 Segundo o SNIS(2016), não existem investimentos por parte da prefeitura.no 

ano de anterior. 

3.3.6.3 Receitas 

 O município de Várzea não cobra, nem mesmo no IPTU, pelos serviços de limpeza 

pública, seja ele domiciliar, de serviços de saúde ou de construção civil. Logo, não se 

verifica receitas geradas pelos serviços prestados. Como também, não recebe recursos 

federais para manejo de resíduos sólidos. 

 

3.3.6.4 Estrutura tarifária aplicada  

 

 Não existe estrutura tarifária. 

 

3.3.7 Descrições do sistema de sistema de limpeza urbana e manejo de RS. 

Os serviços de limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos são gerenciados 

pela Prefeitura (administração pública direta).  

Toda a mão-de-obra envolvida nos serviços de limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos pertencem ao quadro do município. Logo, a incidência percentual de 

empregados próprios. Não existem frentes de trabalho temporárias. 
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 A   

Tabela 3.3. 2 ilustra a incidência de empregados próprios e de empresa privada, 

verificados no ano de 2016, no município de Várzea.  

Tabela 3.3. 2- Quantidade de trabalhadores alocados no manejo de resíduos sólidos e incidência 

percentual, segundo agente executor.  

Agente executor Quantidade de trabalhadores 

alocados 

Incidência 

percentual 

Público 13 100,00% 

Privado 0 0,00% 

Total 13 100,00% 

Fonte: SNIS (2016). 

 Através da análise da  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. 2, percebe-se que o percentual de trabalhadores do setor público, no município 

de Várzea, que foi de 100% em 2014, encontra-se acima do valor regional, cujo 

percentual foi de 40,6%.  
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Figura 3.3. 2– Vínculo empregatício dos trabalhadores do setor de manejo de RS referente aos 

municípios participantes, segundo região demográfica – SNIS 2014. 

 

Fonte: SNIS (2014). 

 A Tabela 3.3. 3 apresenta a distribuição dos trabalhadores públicos atuantes na 

limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos, segundo natureza da atividade, do 

município de Várzea em 2016. 

Tabela 3.3. 3 - Quantidade de trabalhadores remunerados alocados no manejo de resíduos sólidos, 

segundo natureza da atividade.  
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Coleta 6 

Varrição 6 

Capina 0 

Motorista 1 

Outros 0 

Total 13 

Fonte: SNIS (2016). 

 

 

3.3.7.1 Componentes do sistema 

O sistema de limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos englobam as atividades 

de varrição, serviços congêneres (capinação e roçagem, pintura de meio fio, limpeza das 

praias, limpeza e lavagem de feiras e mercados, lavagem de vias, limpeza de bueiros e 

galerias de drenagem, poda de árvores, limpeza de cemitérios, remoção de animais 

mortos, remoção de entulho e materiais inservíveis, limpeza de eventos, manutenção de 

parques e jardins), acondicionamento, coleta, transporte, transferência e disposição final 

dos resíduos.  

3.3.7.1.1 Varrição 

A varrição no município de Várzea ocorre de forma manual e tem a participação de 

6 (seis) trabalhadores diretos. Mas não há informações sobre a extensão das sarjetas. 

Ressalta-se que o conhecimento da extensão da sarjeta e suas características (tipo de 

pavimentação), bem como do índice de produtividade dos varredores são fundamentais 

para o correto dimensionamento das equipes de varrição.  

A exigência de mão-de-obra para o serviço de varrição pode ser avaliada através da 

incidência de varredores no total de empregados no manejo (razão entre o número de 

varredores e o total de empregados no manejo, vezes 100). Em 2014, a incidência de 

varredores no total de empregados no manejo foi de 41,66%. (PERS). 



 

106 

 
106 

3.3.7.1.2 Capinação e roçagem 

O próprio município é responsável pela capinação e roçagem, ambos ocorrem de 

forma manual. 

A exigência de mão-de-obra para o serviço de capinação pode ser avaliada através 

da incidência de capinadores no total de empregados no manejo (razão entre o número 

de capinadores e o total de empregados no manejo, vezes 100). Em 2014, a incidência 

de capinadores no total de empregados no manejo foi de 16,66% (Pesquisa de Campo, 

2014). 

3.3.7.1.3 Outros serviços congêneres 

O município de Várzea praticou, em 2014, alguns serviços; congêneres de limpeza 

urbana relevantes, dentre os quais: poda de árvores; limpeza de feiras e mercados; 

remoção de animais mortos e coleta de resíduos volumosos.  

3.3.7.1.4 Coleta e transporte de resíduos sólidos 

3.3.7.1.4.1 Coleta de Resíduo Sólido Urbano 

O Resíduo Sólido Urbano (RSU) é composto pelo Resíduo Sólido Domiciliar 

(RDO) e Resíduo Sólido Público (RSU), sendo o RDO composto pelo Resíduo Sólido 

Doméstico (gerado nas residências) e pelo Resíduo Sólido Comercial (gerado em 

estabelecimentos comerciais). 

A coleta dos resíduos sólidos, no município de Várzea, é realizada apenas durante o 

dia. Neste serviço estão alocados 7 (sete) funcionários da prefeitura, que executam as 

atividades de coleta e condução dos veículos de coleta (SNIS, 2016). 

A exigência de mão-de-obra para o serviço de coleta de resíduos sólidos pode ser 

avaliada através da incidência de empregados da coleta no total de empregados no 

manejo (razão entre o número de empregados na coleta e o total de empregados no 
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manejo, vezes 100). Em 2014, a incidência de empregados da coleta no total de 

empregados no manejo foi de 33,33%. 

Da população de Várzea atendida pelo serviço de coleta, em 2016,100% era 

atendida com frequência entre duas a três vezes por semana SNIS (2016). 

Segundo a Pesquisa de Campo (2016), a coleta de Resíduos Públicos (RPU) e de 

Resíduos Domiciliares (RDO) ocorre conjuntamente.  

 

 

Tabela 3.3. 4 - Quantidade de veículos utilizados na coleta por tipo de agente e por idade. 

Meio de transporte utilizado 

Idade da frota (anos) 

Público Privado 

Até 

5 

Entre 6 

e 10 

Mais de 

10 

Até 

5 

Entre 6 e 

10 

Mais de 

10 

Caminhão compactador - - - - - - 

Caminhão basculante (carroceria/baú) 2 - - - - - 

Caminhão Poliguindaste - - - - - - 

Trator agrícola com reboque - 1 - - - - 

Tração animal - - - - - - 

Embarcações - - - - - - 

Total 2 1 - - - - 

Fonte: SNIS (2016). 

Não há remessa de resíduos domiciliares ou públicos para outros municípios 

A distância média percorrida do núcleo urbano da coleta até a unidade de 

transbordo ou destinação final foi de 3,5 km, em Várzea. 
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3.3.7.1.4.2 Coleta de Resíduos Sólidos do Serviço de Saúde  

   De acordo com a Pesquisa de Campo (2017), realizada pela equipe de elaboração 

do PMSB, a coleta de Resíduos Sólidos do Serviço de Saúde (RSS) é realizada por uma 

empresa contratada a ALPHA – Serviços e construções LTDA – ME, os RSS são 

transportados para tratamento através de um veículo fechado.  

Ainda de acordo com a pesquisa os RSS coletados em Várzea são levados até o 

município de São Gonçalo do Amarante onde recebem o tratamento por incineração. 

 

 

3.3.7.1.4.3 Coleta de Resíduos Sólidos da Construção Civil  

De acordo com o artigo 2º da resolução nº 307 de 2002, estabelecida pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), resíduos da construção civil são os 

provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção 

civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, 

blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, 

madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, 

plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, 

caliça ou metralha. 

Considerando a necessidade de reduzir os impactos ambientais gerados pelos 

Resíduos da Construção Civil (RCC), o elevado volume desse tipo de resíduo que é 

gerado e a viabilidade técnica e econômica de produção e uso de materiais provenientes 

da reciclagem de resíduos da construção civil, o artigo 3º da resolução nº 307 de 2002 
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(CONAMA), juntamente com a resolução nº 348 de 2004 (CONAMA) classificam o 

RCC da seguinte forma: 

I - Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais 

como: a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de 

outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; b) 

de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 

concreto; c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas 

em concreto (blocos, tubos, meio-fio etc.) produzidas nos canteiros de obras;  

II - Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: 

plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras, gesso e outros; 

III - Classe C:são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 

ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação;  

IV - Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais 

como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à 

saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, 

instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais 

que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. 

A disposição final inadequada de RCC é um sério problema visto que, pode 

viabilizar a proliferação de vetores de doenças. Deve-se considerar também que, dentre 

os resíduos sólidos gerados pela atividade da construção civil existem resíduos que são 

classificados como perigosos (NBR 10004/2004, Resíduos Sólidos – Classificação), ou 

seja, oferecem risco à saúde pública e podem degradar a qualidade do meio ambiente 

(ex.: tintas e solventes).  
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O município produziu 624(seiscentos e vinte e quatro) toneladas de RCC 

segundo o SNIS 2016.  

3.3.7.1.5 Coleta seletiva 

O artigo 3º do capítulo II, da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, define coleta seletiva como sendo a coleta de 

resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição. 

Não existe coleta seletiva no município. 

3.3.7.1.6 Ecopontos ou pontos de entrega voluntária 

No município não existe Ecopontos ou pontos de entrega voluntária. 

 

3.3.7.1.7 Logística Reversa 

O artigo 3º do capítulo II, da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, define logística reversa como instrumento de 

desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, 

procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos 

sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.  

Segundo o artigo 33, dessa lei, são obrigados a estruturar e implementar sistemas de 

logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 

independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:  

I - Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 

gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em 
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normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em 

normas técnicas;  

II - pilhas e baterias;  

III - pneus;  

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  

Verificar no município se, no seu arcabouço legal,estão instituídos mecanismos 

de comando e controle para exigir dos agentes responsáveis, segundo a Lei 

12.305/2010, pela implementação da logística reversa, pelo menos, dos resíduos que 

contemplam obrigatoriedade. 

3.3.7.1.8 Galpões de triagem 

Conforme estabelecido pela ABNT NBR 15112/2004, Resíduos da construção 

civil e resíduos volumosos - Áreas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, 

implantação e operação; os resíduos da construção civil e resíduos volumosos (móveis, 

utensílios domésticos, grandes embalagens, poda) devem ser destinados a áreas de 

transbordo e triagem para que, sejadada a esses resíduos destinação final adequada, 

considerando o potencial de aproveitamento e tratamento de cada material. Essas áreas 

também podem ser utilizadas para separação dos RSU no intuito de reduzir os resíduos 

destinados para os aterros sanitários como rejeitos, destinando corretamente aqueles 

passíveis de reutilização, reciclagem ou outro tratamento.  

3.3.7.1.9 Destino final dos resíduos sólidos 
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A unidade de destinação final de resíduos sólidos urbanos no Município é o 

lixão, a unidade não apresenta licença ambiental e não realiza nem um tipo de 

processamento, o referido lixão recebe remessa de lixo do município de Passagem/RN. 

Todo resíduo coletado pela prefeitura recebe como destino final lixão do município, 

exceto o lixo hospitalar, que recebe destinação definida pela empresa que presta o 

serviço.  

 

 

 

 

 

Figura 3.3. 3– Lixão no município de Várzea/RN. 

  

Fonte: Equipe do PMSB (2016). 

O lixão de Várzea é cercado, não submetido a vigilância e não possui licença 

ambiental. 
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 Não existe impermeabilização da base de solo, sobre a qual são depositados os 

resíduos sólidos. Não é feito o recobrimento dos resíduos sólidos depositados no lixão.  

Figura 3.3. 4– Lixão do município de Várzea/RN. 

   

Fonte: Equipe do PMSB (2017). 

Foi declarada a existência de animais no lixão, bem como a queima de resíduos 

sólidos. É relatada, ainda, a presença de catadores no lixão. Foi registrado 01(um) 

catador com idade superior há 14 anos. 

No lixão do município de Várzea, são feitos serviços de aberturas de valas onde são 

depositados os resíduos sólidos, com o auxílio da Retroescavadeira e do trator. Essas 

valas quando cheias são cobertas com terra.  

Figura 3.3. 5– Equipamentos utilizados para fazer valas e recobrimento no lixão 
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Fonte: Equipe PMSB- Várzea/RN 

3.3.7.1.10 Tratamento dos RS. 

 No município não existe nenhum tratamento, apenas o recobrimento. 

3.3.7.1.11 Tratamento do chorume 

 No município não existe nenhum tipo de tratamento do chorume, o mesmo fica 

acumulado no solo durante a cobertura das valas.  

 

 

 

 

Figura 3.3. 6– Recobrimento do lixo no lixão. 
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Fonte: Equipe PMSB- Várzea/RN 

A ausência de um sistema de drenagem das águas da chuva contribui para o 

aumento da produção de chorume (líquido proveniente da decomposição da matéria 

orgânica contida nos resíduos sólidos) visto que, aumenta a lavagem dos resíduos. 

O chorume produzido infiltra no solo, já que não existem no lixão sistema de 

impermeabilização, contaminando o solo, as águas subterrâneas e superficiais. Além 

deste aspecto, o chorume exala um odor extremamente desagradável e pode conter 

organismos patogênicos (organismos que podem causar doenças). Desta forma, a 

ausência de uma unidade de destinação adequada para os resíduos sólidos, gerados pelo 

município de Várzea, coloca em risco a saúde pública e a qualidade do meio ambiente. 

Não existem mananciais próximos ao lixão.  

3.3.7.1.12 Tratamento dos gases 

 No município não existe nenhum tipo de tratamento dos gases. 
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3.3.8 O município no Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos do Rio Grande do Norte (PEGIRS/RN) 

A implementação do Plano de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos do Estado do Rio Grande do Norte e Elaboração do Plano Estadual de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos fundamentou-se na construção das ações de forma 

participativa com os municípios e no compartilhamento das soluções, a partir da 

formação de consórcios intermunicipais que se integram um a um, de forma a cobrir 

todo o RN.  

O Plano foi desenvolvido de acordo com as diretrizes da Lei nº 11.107, de 6 de 

abril de 2005, que dispõe sobre a gestão associada de Serviços Públicos, Consórcios 

Públicos, Convênios de Cooperação e Contratos de Programa; a Lei nº 11.445 de 5 de 

janeiro de 2007, que trata do Marco Regulatório para o Saneamento Ambiental e 

estabelece diretrizes nacionais para o setor e do então, Projeto de Lei nº 1991/2007, 

atual Lei nº12.305 de 12 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. 

O Plano de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Estado 

do Rio Grande do Norte e o Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

ordenaram procedimentos que contribuem para uma melhoria no gerenciamento da 

limpeza urbana, implementação de mecanismos financeiramente compensatórios, 

compartilhamento de ações entre municípios, construção de consórcios intermunicipais, 

inserção social dos atuais catadores,proposição de incentivos tributários em atividades 

voltadas para reciclagem e produção mais limpa e para os municípios que implementem 

políticas ambientalmente adequadas. 

A Tabela 3.3. 5 ilustra a proposta de Cenário da Regionalização da Gestão 

Integrada dos Resíduos Sólidos no Rio Grande do Norte sugerido no Plano Estadual de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Rio Grande do Norte (PEGIRS/RN). Essa 

proposta dará suporte à formação dos Consórcios Públicos de Resíduos Sólidos ou de 

Saneamento Básico no Rio Grande do Norte. 
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Tabela 3.3. 5– Cenário da Regionalização da Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos adotada. 

SERIDÓ 
25 MUNICÍPIOS 

1 ATERRO SANITÁRIO: Caicó 

ALTO OESTE 

44 MUNICÍPIOS 

1 ATERRO SANITÁRIO: Pau dos Ferros 

ASSÚ 
24 MUNICÍPIOS 

1 ATERRO SANITÁRIO: Assú 

METROPOLITANO 
8 MUNICÍPIOS 

1 ATERRO SANITÁRIO EXISTENTE 

MOSSORÓ 

1 MUNICÍPIOS 

1 ATERRO SANITÁRIO EXISTENTE 

AGRESTE 
40 MUNICÍPIOS 

1 ATERRO SANITÁRIO: Santo Antônio 

MATO GRANDE 
15 MUNICÍPIOS 

1 ATERRO SANITÁRIO: João Câmara 

TRAIRI 
10 MUNICÍPIOS 

1 ATERRO SANITARIO : Santa Cruz 

Fonte: PEGIRS/RN (2016). 

O município de Várzea está inserido no agrupamento Agreste, que contém 40 

municípios do RN. Cada agrupamento será dotado de unidade adequada para a 

disposição final de resíduos sólidos (aterro sanitário), estação de transferência ou 

transbordo (estrutura criada para receber a contribuição de resíduos da coleta de vários 

municípios e viabilizar o transporte de uma maior quantidade de resíduos ao aterro 

sanitário), veículos operacionais e transporte de grandes volumes de resíduos sólidos. 

 Além dessas estruturas estão previstas outras, como centrais de triagem de 

materiais recicláveis, central de armazenamento e comercialização, centrais locais 

(instaladas nos municípios). 
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 A Tabela 3.3. 6 apresenta o agrupamento territorial proposto pelo PEGIRS/RN. 

Tabela 3.3. 6– Agrupamento territorial proposto no PEGIRS/RN. 

Agrupamento 

Territorial Quant.  Municípios 

1º - SERIDÓ 25 

Acari, Bodó, Caicó, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Cruzeta, Currais Novos, 

Equador, Florânia, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Jucurutu, 

Lagoa Nova, Ouro Branco, Parelhas, Santana do Seridó, São Fernando, São João 

do Sabugi, São José do Seridó, São Vicente, Serra Negra do Norte, Tenente 

Laurentino Cruz, Timbaúba dos Batistas e Triunfo Potiguar. 

2º - ALTO OESTE 44 

Água Nova, Alexandria, Almino Afonso, Antônio Martins, Apodi, Campo 

Grande, Caraúbas, Coronel João Pessoa, Doutor Severiano, Encanto, Felipe 

Guerra, Francisco Dantas, Frutuoso Gomes, Governador Dix-Sept Rosado, Itaú, 

Janduís, João Dias, José da Penha, Lucrécia, Luis Gomes, Major Sales, Marcelino 

Vieira, Martins, Messias Targino, Olho-d'água do Borges, Paraná, Patu, Pau dos 

Ferros, Pilões, Portalegre, Rafael Fernandes, Rafael Godeiro, Riacho da Cruz, 

Riacho de Santana, Rodolfo Fernandes, São Francisco do Oeste, São Miguel, 

Serrinha dos Pintos, Severiano Melo, Taboleiro Grande, Tenente Ananias, 

Umarizal, Venha Ver e Viçosa. 

3º - VALE DO ASSÚ 
24 

Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues, Angicos, Areia Branca, Assú, Baraúna, 

Carnaubais, Espírito Santo do Oeste (Paraú), Fernando Pedroza, Grossos, 

Guamaré, Ipanguaçu, Itajá, Lajes, Macau, Pedra Preta, Pedro Avelino, 

Pendências, Porto do Mangue, Santana do Matos, São Rafael, Serra do Mel, 

Tibau e Upanema. 

1 Mossoró 

4º - MATO 

GRANDE 
15 

Bento Fernandes, Caiçara do Norte, Galinhos, Jandaíra, Jardim de Angicos, João 

Câmara, Parazinho, Pedra Grande, Poço Branco, Pureza, Rio do Fogo, São Bento 

do Norte, São Miguel do Gostoso, Taipu e Touros 

5º - AGRESTE 40 

Arêz, Baia Formosa, Barcelona, Boa Saúde, Bom Jesus, Brejinho, Caiçara do Rio 

dos Ventos, Canguaretama, Espírito Santo, Goianinha, Jundiá, Lagoa d'Anta, 

Lagoa de Pedras, Lagoa dos Velhos, Lagoa Salgada, Montanhas, Monte Alegre, 

Monte das Gameleiras, Nísia Floresta, Nova Cruz, Passa e Fica, Passagem, Pedro 

Velho, Riachuelo, Ruy Barbosa, Santa Maria, São Paulo do Potengi, São Pedro, 

São Tomé, Santo Antônio, São José do Mipibu, São José do Campestre, Senador 

Elói de Souza , Senador Georgino Avelino, Serra de São Bento, Serrinha, Tibau 

do Sul, Várzea, Vera Cruz e Vila Flor 

6º - TRAIRI 10 Campo Redondo, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Japi, Lajes Pintadas, Santa Cruz, São 

Bento do Trairí, Sítio Novo, Tangará, Serra Caiada 

7º - REGIÃO 

METROPOLITANA 8 Ceará-Mirim, Extremoz, Ielmo Marinho, Macaíba, Maxaranguape, Natal, 

Parnamirim, São Gonçalo do Amarante. 

Fonte: PEGIRS/RN (2016). 
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 A Figura 3.3. 7, apresenta mapa extraído do PEGIRS/RN o qual indica que o 

município de Várzea receberá um aterro sanitário. 

 

Figura 3.3. 7 – Agrupamentos territoriais para consórcios de Resíduos Sólidos/Saneamento no RN. 

 

Fonte: Equipe UFRN (2016) 

Já a Figura 3.3. 8 mostra o agrupamento Agreste, ao qual o município de Jundiá está 

inserido. 
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Figura 3.3. 8 - Agrupamento Agreste onde está inserido o município de Jundiá. 

Fonte: Equipe UFRN (2016) 

 

De acordo com o PEGIRS/RN calcula-se que o custo mensal de operação de 

Aterro Sanitário 1 (AS-1), a ser implantado nas regiões do Seridó, Mato Grande e 

Agreste fique em torno de R$ 108 mil reais. Para a capitalização de investimentos 

futuros foram estimados gastos de quase 92 mil reais que envolvem os investimentos 

em novas células, construção de um novo aterro, além de projeto, remediação e 

fechamento do aterro em operação.  

Entretanto, considerou-se o sistema como um todo, que engloba as operações e 

manutenções de três Estações de Transferências Simples e sete Estações de 

Transferências Duplas, são cerca de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais). 
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Com isso, calculou-se que o consórcio público regional gastaria pouco mais de R$ 

232.500,00 (duzentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) com o funcionamento de um 

aterro. Lembrando que, para a parte administrativa do aterro, os valores estipulados 

ficam em 10% do sistema estudado, ou seja, para a administração o custo fica por volta 

de R$ 23.200,00 (vinte e três mil e duzentos reais). Neste sentido, o custo do sistema de 

operação aterro sanitário e estações de transferências pode alcançar um patamar de 

praticamente 256 mil reais (PEGIRS/RN,2012). 
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3.4. DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

3.4.1 Identificação de bacias e sub bacias hidrográficas 

3.4.1.1 Águas superficiais 

O município de Várzea encontra-se inserido 100% no domínio da bacia 

hidrográfica do Rio Jacú(SEMARH, 2008). 

A bacia do Rio Jacúocupa uma superfície de 1.805,5 km2, correspondendo a 

cerca de 3,4% do território estadual, onde foram cadastrados 44 açudes, totalizando um 

volume de acumulação de 51.127.500m³ deágua. Isto corresponde, respectivamente, a 

2,0% e 1,1% dos totais de açudes e volumes acumulados doEstado. 

Segundo o Serviço Geológico do Brasil – CPRM (2005), o município de Várzea 

encontra-se totalmente inserido nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Jacu. Os 

principais tributários são os riachos da Várzea, do Alívio, Tamanduá, Salgado, do Mel, 

Jundiaí, do Prego. Os principais corpos de acumulação são as lagoas: Grande, Almoço, 

do Tomé, do Cipoal e do Jenipapo, e o açude comunitário Nova Esperança 

(500.000m3). O padrão da drenagem é o dendrítico e os cursos d’água têm regime 

intermitente. 

3.4.2.Precipitações e deflúvio superficial 

Na Tabela 3.4. 1 apresenta-se série histórica (1992 a 2015), dos índices pluviométricos 

medidos no município de Várzea/RN, pela EMPARN.  
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Tabela 3.4. 1– Série histórica de índices pluviométricos do município de Várzea/RN. 

Ano 

Observado (mm) 

Prefeitura 

2015 287,10 

2014 353,30 

2013 540,00 

2012 338,00 

2011 1.625,10 

2010 530,70 

2009 1.432,70 

2008 814,90 

2007 832,80 

2006 496,20 

2005 802,70 

2004 626,90 

2003 - 

2002 - 

2001 - 

2000 - 

1999 - 

1998 - 

1997 - 

1996 - 

1995 - 

Fonte: EMPARN (2016). 

3.4.3 Estrutura de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

Segundo dados da Pesquisa Nacional do Saneamento Básico de 2008 (IBGE) o 

município de Várzea não detém infraestrutura implantada de drenagem urbana, 

excetuando-se pavimentação de ruas, mas não foi declarado o índice de pavimentação. 

Atualmente, em sua infraestrutura cerca de 75% das ruas da zona urbana encontram-se 

pavimentas e a drenagem das águas pluviais é da seguinte forma: na maioria das ruas as 

águas pluviais escorrem por algumas valas que existem por trás das residências, essas 

vão misturando-se com o esgoto, e são lançados diariamente nesta mesma rede que tem 

como destino final o leito do rio Joca.  
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Figura 3.4. 1– Percurso e destino das águas pluviais. 

  

  

Fonte: Equipe do PMSB/Várzea-RN (2016). 

 

 Na zona rural não existe sistema de drenagem. Tanto as comunidades como as 

estradas sofrem muito no período das chuvas, pois as estradas são carroçáveis existem 

vários pontos de alagamento que em épocas de chuvas prejudicam o acesso a zona 

urbana com atoleiros e alagamentos.  

 Existem algumas passagens molhadas nos acessos as comunidades de Angicos, 

Nova Esperança, entre outras comunidades que nos períodos das enchentes não são 

suficientes para suportar a passagem das águas e transbordam deixando as comunidades 

sem acesso a Zona Urbana, todas precisando de manutenção. 
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Figura 3.4. 2 – Passagens molhadas nos acessos a Angicos, Lajinha e Nova Esperança. 

  

  

Fonte:Equipe do PMSB/Várzea-RN (2016). 

 

3.4.4 Identificação de áreas de risco 

Na margem urbana do rio Joca existem duas ruas: Minervino Bezerra e Beira 

rio, tais ruas sofrem com alagamento nas épocas de enchentes devido o assoreamento do 

leito do rio, o que impede o fluxo natural das águas, e, estas se misturam com os esgotos 

domésticos lançados e resíduos sólidos que também são lançados nas margens do rio 

por moradores.  
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Os referidos alagamentos causam sérios danos ambientais e à população 

ribeirinha, desde as desocupações que acontecem na época de grandes enchentes, 

quanto ao risco permanente de propagação de doenças transmitidas por vermes, 

bactérias e vírus; a presença de insetos (baratas, mosquitos...), roedores, entre outros. 
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ANEXO I 

LAUDO DE ANÁLISE DE ÁGUA 
LAUDO NO 37/2017 

Amostra01 

INTERESSADO............................ Várzea – RN 

NUMERO DA 

AMOSTRA............ 

01 

NATUREZA DA 

AMOSTRA......... 

Água bruta na entrada da ETA  

MODALIDADE DE 

ANALISE........ 

Pesquisa de Potabilidade 

DATA E HORA DA 

COLETA......... 

24/08/2017às14:30hs 

COLETOR ⁄ 

MATRICULA............ 

Paulo Cesar / 1182543 

PONTO DE 

COLETA.................... 

Água bruta antes de passar pelos filtros 

ENDEREÇO................................ 

ETA da CAERN localizada no município de Espírito Santo, e 

que abastece Várzea, Passagem, Santo Antônio e Espírito 

Santo 

CHUVA NAS ULTIMAS 24⁄48 

HS 

Não 

OBSERVAÇÃO 
A coleta fora acompanhada pelo funcionário de plantão no 

local – Walter Teixeira. 

 

 Método Unidade VMP* RESULTADO 

Parâmetros 

Físico-químicos 

pH Potenciométrico -- 6,0 a 9,5 6,52a26,7°C 

Cor aparente Espectrofotômetro mgPt–Co⁄L 15 187 

Turbidez Nefelométrico NTU 5 15,1 

Condutividade Potenciométrico µS⁄cm 100 121,1 

Sólidos Totais 

Dissolvidos 
Potenciométrico mg⁄L 1000 57,3 

Salinidade Potenciométrico ‰ ≤ 0,5 0,06 

Cloro Residual Livre Colorimétrico mg⁄L 5 0 
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Potencial Redox Potenciométrico Mv -- 100 

 

 

Parâmetros 

Microbiológicos 
Método Unidade VMP* RESULTADO 

Coliformes totais 

Substrato Enzimático 

Cromogênico-

Fluorogênico 

Qualitativo 

(Presença ⁄ 

Ausência) 

Ausência 

em 

100mL 

Presente 

Escherichia coli 

Substrato Enzimático 

Cromogênico-

Fluorogênico 

Qualitativo 

(Presença ⁄ 

Ausência) 

Ausência 

em 

100mL 

Presente 

VMP* = Valor Máximo Permitido/ Portaria MS 2.914/2011 

 

LAUDO DE ANÁLISE DE ÁGUA 
LAUDO NO 37/2017 

 

Amostra 02 

INTERESSADO............................ Várzea – RN 

NUMERO DA 

AMOSTRA............ 

02 

NATUREZA DA 

AMOSTRA......... 

Água filtrada 

MODALIDADE DE 

ANALISE........ 

Pesquisa de Potabilidade 

DATA E HORA DA 

COLETA......... 

24/08/2017      às      15:00hs 

COLETOR ⁄ 

MATRICULA............ 

Paulo Cesar / 1182543 

PONTO DE 

COLETA.................... 

Após a passagem pelos filtros e antes da cloração 

ENDEREÇO................................ 
ETA da CAERN localizada no município de Espírito Santo, e 

que abastece Várzea, Passagem, Jundiá e Espírito Santo 

CHUVA NAS ULTIMAS 24⁄48 

HS 

Não 

OBSERVAÇÃO 
A coleta fora acompanhada pelo funcionário de plantão no 

local – Walter Teixeira. 

 

 Método Unidade VMP* RESULTADO 

Parâmetros 

Físico-químicos 

pH Potenciométrico -- 6,0 a 9,5 6,44a   26,4 °C 

Cor aparente Espectrofotômetro mgPt–Co⁄L 15 41 

Turbidez Nefelométrico NTU 5 2,16 

Condutividade Potenciométrico µS⁄cm 100 121,3 
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Sólidos Totais 

Dissolvidos 
Potenciométrico mg⁄L 1000 57,3 

Salinidade Potenciométrico ‰ ≤ 0,5 0,06 

Cloro Residual Livre Colorimétrico mg⁄L 5 0 

Potencial Redox Potenciométrico Mv -- 187,6 

 

 

Parâmetros 

Microbiológicos 
Método Unidade VMP* RESULTADO 

Coliformes totais 

Substrato Enzimático 

Cromogênico-

Fluorogênico 

Qualitativo 

(Presença ⁄ 

Ausência) 

Ausência 

em 

100mL 

Presente 

Escherichia coli 

Substrato Enzimático 

Cromogênico-

Fluorogênico 

Qualitativo 

(Presença ⁄ 

Ausência) 

Ausência 

em 

100mL 

Presente 

VMP* = Valor Máximo Permitido/ Portaria MS 2.914/2011 

 

 

LAUDO DE ANÁLISE DE ÁGUA 
LAUDO NO 37/2017 

 

Amostra 03 

INTERESSADO............................ Várzea – RN 

NUMERO DA 

AMOSTRA............ 

03 

NATUREZA DA 

AMOSTRA......... 

Água filtrada 

MODALIDADE DE 

ANALISE........ 

Pesquisa de Potabilidade 

DATA E HORA DA 

COLETA......... 

24/08/2017      às      15:30hs 

COLETOR ⁄ 

MATRICULA............ 

Paulo Cesar / 1182543 

PONTO DE 

COLETA.................... 

Torneira de água tratada 

ENDEREÇO................................ 
ETA da CAERN localizada no município de Espírito Santo, e 

que abastece Várzea, Passagem, Jundiá e Espírito Santo 

CHUVA NAS ULTIMAS 24⁄48 

HS 

Não 

OBSERVAÇÃO 
A coleta fora acompanhada pelo funcionário de plantão no 

local – Walter Teixeira. 

 

 Método Unidade VMP* RESULTADO 
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Parâmetros 

Físico-químicos 

pH Potenciométrico -- 6,0 a 9,5 6,33a   27,2 °C 

Cor aparente Espectrofotômetro mgPt–Co⁄L 15 35 

Turbidez Nefelométrico NTU 5 2,74 

Condutividade Potenciométrico µS⁄cm 100 121,3 

Sólidos Totais 

Dissolvidos 
Potenciométrico mg⁄L 1000 57,4 

Salinidade Potenciométrico ‰ ≤ 0,5 0,06 

Cloro Residual Livre Colorimétrico mg⁄L 5 0,6 

Potencial Redox Potenciométrico Mv -- 582 

 

 

Parâmetros 

Microbiológicos 
Método Unidade VMP* RESULTADO 

Coliformes totais 

Substrato Enzimático 

Cromogênico-

Fluorogênico 

Qualitativo 

(Presença ⁄ 

Ausência) 

Ausência 

em 

100mL 

Presente 

Escherichia coli 

Substrato Enzimático 

Cromogênico-

Fluorogênico 

Qualitativo 

(Presença ⁄ 

Ausência) 

Ausência 

em 

100mL 

Ausente 

VMP* = Valor Máximo Permitido/ Portaria MS 2.914/2011 

 

 

LAUDO DE ANÁLISE DE ÁGUA 
LAUDO NO 37/2017 

Amostra 04 

INTERESSADO............................ Várzea – RN 

NUMERO DA 

AMOSTRA............ 

04 

NATUREZA DA 

AMOSTRA......... 

Água bruta 

MODALIDADE DE 

ANALISE........ 

Pesquisa de Potabilidade 

DATA E HORA DA 

COLETA......... 

24/08/2017      às      08:30hs 

COLETOR ⁄ 

MATRICULA............ 

Paulo Cesar / 1182543 

PONTO DE 

COLETA.................... 

Poço 1 – Evilásio Antônio Fagundes de Lima 

ENDEREÇO................................ 
Rua Antônio Alves Sobrinho, nº 100, Comunidade Santa Fé, 

Várzea - RN 

CHUVA NAS ULTIMAS 24⁄48 

HS 

Sim 
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OBSERVAÇÃO 
A coleta fora acompanhada pelo membro do comitê de 

elaboração do PMSB – Arnaldo Elias Barros. 

 

 Método Unidade VMP* RESULTADO 

Parâmetros 

Físico-químicos 

pH Potenciométrico -- 6,0 a 9,5 4,93a   28,4 °C 

Cor aparente Espectrofotômetro mgPt–Co⁄L 15 7 

Turbidez Nefelométrico NTU 5 0,97 

Condutividade Potenciométrico µS⁄cm 100 64,1 

Sólidos Totais 

Dissolvidos 
Potenciométrico mg⁄L 1000 30,1 

Salinidade Potenciométrico ‰ ≤ 0,5 0,03 

Cloro Residual Livre Colorimétrico mg⁄L 5 0 

Potencial Redox Potenciométrico Mv -- 266 

Ferro Colorimétrico mg⁄L 0,3 0 

Alcalinidade Colorimétrico mg⁄L CaCO3 -- 0 

 

 

Parâmetros 

Microbiológicos 
Método Unidade VMP* RESULTADO 

Coliformes totais 

Substrato Enzimático 

Cromogênico-

Fluorogênico 

Qualitativo 

(Presença ⁄ 

Ausência) 

Ausência 

em 

100mL 

Ausente 

Escherichia coli 

Substrato Enzimático 

Cromogênico-

Fluorogênico 

Qualitativo 

(Presença ⁄ 

Ausência) 

Ausência 

em 

100mL 

Ausente 

VMP* = Valor Máximo Permitido/ Portaria MS 2.914/2011 

 

LAUDO DE ANÁLISE DE ÁGUA 
LAUDO NO 37/2017 

Amostra 05 

INTERESSADO............................ Várzea – RN 

NUMERO DA 

AMOSTRA............ 

05 

NATUREZA DA 

AMOSTRA......... 

Água bruta 

MODALIDADE DE 

ANALISE........ 

Pesquisa de Potabilidade 

DATA E HORA DA 

COLETA......... 

24/08/2017      às      08:35hs 

COLETOR ⁄ 

MATRICULA............ 

Paulo Cesar / 1182543 

PONTO DE Poço 2 – Evilásio Antônio Fagundes de Lima 
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COLETA.................... 

ENDEREÇO................................ 
Rua Antônio Alves Sobrinho, nº 100, Comunidade Santa Fé, 

Várzea - RN 

CHUVA NAS ULTIMAS 24⁄48 

HS 

Sim 

OBSERVAÇÃO 
A coleta fora acompanhada pelo membro do comitê de 

elaboração do PMSB – Arnaldo Elias Barros. 

 

 Método Unidade VMP* RESULTADO 

Parâmetros 

Físico-químicos 

pH Potenciométrico -- 6,0 a 9,5 5,0a   28,4 °C 

Cor aparente Espectrofotômetro mgPt–Co⁄L 15 4 

Turbidez Nefelométrico NTU 5 0,18 

Condutividade Potenciométrico µS⁄cm 100 68,8 

Sólidos Totais 

Dissolvidos 
Potenciométrico mg⁄L 1000 32,4 

Salinidade Potenciométrico ‰ ≤ 0,5 0,03 

Cloro Residual Livre Colorimétrico mg⁄L 5 0 

Potencial Redox Potenciométrico Mv -- 221 

Ferro Colorimétrico mg⁄L 0,3 0 

Alcalinidade Colorimétrico mg⁄L CaCO3 -- 0 

 

 

Parâmetros 

Microbiológicos 
Método Unidade VMP* RESULTADO 

Coliformes totais 

Substrato Enzimático 

Cromogênico-

Fluorogênico 

Qualitativo 

(Presença ⁄ 

Ausência) 

Ausência 

em 

100mL 

Presente 

Escherichia coli 

Substrato Enzimático 

Cromogênico-

Fluorogênico 

Qualitativo 

(Presença ⁄ 

Ausência) 

Ausência 

em 

100mL 

Ausente 

VMP* = Valor Máximo Permitido/ Portaria MS 2.914/2011 

 

LAUDO DE ANÁLISE DE ÁGUA 
LAUDO NO 37/2017 

Amostra 06 

INTERESSADO............................ Várzea – RN 

NUMERO DA 

AMOSTRA............ 

06 

NATUREZA DA 

AMOSTRA......... 

Água bruta 

MODALIDADE DE 

ANALISE........ 

Pesquisa de Potabilidade 
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DATA E HORA DA 

COLETA......... 

24/08/2017      às      08:35hs 

COLETOR ⁄ 

MATRICULA............ 

Paulo Cesar / 1182543 

PONTO DE 

COLETA.................... 

Captação do Rio UNA 

ENDEREÇO................................ RN 003 – Espírito Santo RN 

CHUVA NAS ULTIMAS 24⁄48 

HS 

Sim 

OBSERVAÇÃO 
A coleta fora acompanhada pelo membro do comitê de 

elaboração do PMSB – Arnaldo Elias Barros. 

 

 Método Unidade VMP* RESULTADO 

Parâmetros 

Físico-químicos 

pH Potenciométrico -- 6,0 a 9,5 5,33a   26,3 °C 

Cor aparente Espectrofotômetro mgPt–Co⁄L 15 115 

Turbidez Nefelométrico NTU 5 10,1 

Condutividade Potenciométrico µS⁄cm 100 108,5 

Sólidos Totais 

Dissolvidos 
Potenciométrico mg⁄L 1000 51,2 

Salinidade Potenciométrico ‰ ≤ 0,5 0,05 

Cloro Residual Livre Colorimétrico mg⁄L 5 0 

Potencial Redox Potenciométrico Mv -- 196 

Ferro Colorimétrico mg⁄L 0,3 0,3 

Alcalinidade Colorimétrico mg⁄L CaCO3 -- 0 

 

 

Parâmetros 

Microbiológicos 
Método Unidade VMP* RESULTADO 

Coliformes totais 

Substrato Enzimático 

Cromogênico-

Fluorogênico 

Qualitativo 

(Presença ⁄ 

Ausência) 

Ausência 

em 

100mL 

Presente 

Escherichia coli 

Substrato Enzimático 

Cromogênico-

Fluorogênico 

Qualitativo 

(Presença ⁄ 

Ausência) 

Ausência 

em 

100mL 

Presente 

VMP* = Valor Máximo Permitido/ Portaria MS 2.914/2011 

 

 

LAUDO DE ANÁLISE DE ÁGUA 
LAUDO NO 37/2017 

 

Amostra 07 
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INTERESSADO............................ Várzea – RN 

NUMERO DA 

AMOSTRA............ 

07 

NATUREZA DA 

AMOSTRA......... 

Água bruta 

MODALIDADE DE 

ANALISE........ 

Pesquisa de Potabilidade 

DATA E HORA DA 

COLETA......... 

24/08/2017      às      08:35hs 

COLETOR ⁄ 

MATRICULA............ 

Paulo Cesar / 1182543 

PONTO DE 

COLETA.................... 

Captação do Rio Timbó 

ENDEREÇO................................ RN 003 – Espírito Santo RN 

CHUVA NAS ULTIMAS 24⁄48 

HS 

Sim 

OBSERVAÇÃO 
A coleta fora acompanhada pelo membro do comitê de 

elaboração do PMSB – Arnaldo Elias Barros. 

 

 Método Unidade VMP* RESULTADO 

Parâmetros 

Físico-químicos 

pH Potenciométrico -- 6,0 a 9,5 6,24a   27,5  °C 

Cor aparente Espectrofotômetro mgPt–Co⁄L 15 160 

Turbidez Nefelométrico NTU 5 5,13 

Condutividade Potenciométrico µS⁄cm 100 163,8 

Sólidos Totais 

Dissolvidos 
Potenciométrico mg⁄L 1000 77,7 

Salinidade Potenciométrico ‰ ≤ 0,5 0,08 

Cloro Residual Livre Colorimétrico mg⁄L 5 0 

Potencial Redox Potenciométrico Mv -- 162 

Alcalinidade Colorimétrico mg⁄L CaCO3 -- 40 

 

 

Parâmetros 

Microbiológicos 
Método Unidade VMP* RESULTADO 

Coliformes totais 

Substrato Enzimático 

Cromogênico-

Fluorogênico 

Qualitativo 

(Presença ⁄ 

Ausência) 

Ausência 

em 

100mL 

Presente 

Escherichia coli 

Substrato Enzimático 

Cromogênico-

Fluorogênico 

Qualitativo 

(Presença ⁄ 

Ausência) 

Ausência 

em 

100mL 

Presente 

VMP* = Valor Máximo Permitido/ Portaria MS 2.914/2011 

 

LAUDO DE ANÁLISE DE ÁGUA 
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LAUDO NO 37/2017 

Amostra 08 

INTERESSADO............................ Várzea – RN 

NUMERO DA 

AMOSTRA............ 

08 

NATUREZA DA 

AMOSTRA......... 

Água bruta 

MODALIDADE DE 

ANALISE........ 

Pesquisa de Potabilidade 

DATA E HORA DA 

COLETA......... 

24/08/2017      às      10:30hs 

COLETOR ⁄ 

MATRICULA............ 

Paulo Cesar / 1182543 

PONTO DE 

COLETA.................... 

Poço na Comunidade Umbú 

ENDEREÇO................................ Comunidade Umbú – zona rural de Várzea-RN 

CHUVA NAS ULTIMAS 24⁄48 

HS 

Sim 

OBSERVAÇÃO 
A coleta fora acompanhada pelo membro do comitê de 

elaboração do PMSB – Arnaldo Elias Barros. 

 

 Método Unidade VMP* RESULTADO 

Parâmetros 

Físico-químicos 

pH Potenciométrico -- 6,0 a 9,5 7,8a   28,4  °C 

Cor aparente Espectrofotômetro mgPt–Co⁄L 15 54 

Turbidez Nefelométrico NTU 5 7,64 

Condutividade Potenciométrico µS⁄cm 100 878 

Sólidos Totais 

Dissolvidos 
Potenciométrico mg⁄L 1000 431 

Salinidade Potenciométrico ‰ ≤ 0,5 0,43 

Cloro Residual Livre Colorimétrico mg⁄L 5 0 

Potencial Redox Potenciométrico Mv -- 143 

Alcalinidade Colorimétrico mg⁄L CaCO3 -- 80 

Ferro Colorimétrico mg⁄L 0,3 0,5 

 

 

Parâmetros 

Microbiológicos 
Método Unidade VMP* RESULTADO 

Coliformes totais 

Substrato Enzimático 

Cromogênico-

Fluorogênico 

Qualitativo 

(Presença ⁄ 

Ausência) 

Ausência 

em 

100mL 

Presente 

Escherichia coli 

Substrato Enzimático 

Cromogênico-

Fluorogênico 

Qualitativo 

(Presença ⁄ 

Ausência) 

Ausência 

em 

100mL 

Presente 
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VMP* = Valor Máximo Permitido/ Portaria MS 2.914/2011 

 

 

LAUDO DE ANÁLISE DE ÁGUA 
LAUDO NO 37/2017 

 

Amostra 09 

INTERESSADO............................ Várzea – RN 

NUMERO DA 

AMOSTRA............ 

08 

NATUREZA DA 

AMOSTRA......... 

Água bruta 

MODALIDADE DE 

ANALISE........ 

Pesquisa de Potabilidade 

DATA E HORA DA 

COLETA......... 

24/08/2017      às      11:00hs 

COLETOR ⁄ 

MATRICULA............ 

Paulo Cesar / 1182543 

PONTO DE 

COLETA.................... 

Açude em Nova Esperança 

ENDEREÇO................................ Comunidade Nova Esperança – zona rural de Várzea-RN 

CHUVA NAS ULTIMAS 24⁄48 

HS 

Sim 

OBSERVAÇÃO 
A coleta fora acompanhada pelo membro do comitê de 

elaboração do PMSB – Arnaldo Elias Barros. 

 

 Método Unidade VMP* RESULTADO 

Parâmetros 

Físico-químicos 

pH Potenciométrico -- 6,0 a 9,5 8,46a   29,8  °C 

Cor aparente Espectrofotômetro mgPt–Co⁄L 15 206 

Turbidez Nefelométrico NTU 5 12 

Condutividade Potenciométrico µS⁄cm 100 788 

Sólidos Totais 

Dissolvidos 
Potenciométrico mg⁄L 1000 385 

Salinidade Potenciométrico ‰ ≤ 0,5 0,38 

Cloro Residual Livre Colorimétrico mg⁄L 5 0 

Potencial Redox Potenciométrico Mv -- 140 

Alcalinidade Colorimétrico mg⁄L CaCO3 -- 180 

 

 

Parâmetros 

Microbiológicos 
Método Unidade VMP* RESULTADO 
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Coliformes totais 

Substrato Enzimático 

Cromogênico-

Fluorogênico 

Qualitativo 

(Presença ⁄ 

Ausência) 

Ausência 

em 

100mL 

Presente 

Escherichia coli 

Substrato Enzimático 

Cromogênico-

Fluorogênico 

Qualitativo 

(Presença ⁄ 

Ausência) 

Ausência 

em 

100mL 

Presente 

VMP* = Valor Máximo Permitido/ Portaria MS 2.914/2011 

 

LAUDO DE ANÁLISE DE ÁGUA 
LAUDO NO 37/2017 

 

Amostra 10 

INTERESSADO............................ Várzea – RN 

NUMERO DA 

AMOSTRA............ 

08 

NATUREZA DA 

AMOSTRA......... 

Água tratada em ponta de rede (abastecimento pela CAERN) 

MODALIDADE DE 

ANALISE........ 

Pesquisa de Potabilidade 

DATA E HORA DA 

COLETA......... 

24/08/2017      às      13:00hs 

COLETOR ⁄ 

MATRICULA............ 

Paulo Cesar / 1182543 

PONTO DE 

COLETA.................... 

Torneira externa 

ENDEREÇO................................ Prédio da Prefeitura Municipal 

CHUVA NAS ULTIMAS 24⁄48 

HS 

Sim 

OBSERVAÇÃO 
A coleta fora acompanhada pelo membro do comitê de 

elaboração do PMSB – Arnaldo Elias Barros. 

 

 Método Unidade VMP* RESULTADO 

Parâmetros 

Físico-químicos 

pH Potenciométrico -- 6,0 a 9,5 6,19a   26,5  °C 

Cor aparente Espectrofotômetro mgPt–Co⁄L 15 74 

Turbidez Nefelométrico NTU 5 1,97 

Condutividade Potenciométrico µS⁄cm 100 123,3 

Sólidos Totais 

Dissolvidos 
Potenciométrico mg⁄L 1000 58,3 

Salinidade Potenciométrico ‰ ≤ 0,5 0,06 

Cloro Residual Livre Colorimétrico mg⁄L 5 0,1 

Potencial Redox Potenciométrico Mv -- 190 
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Parâmetros 

Microbiológicos 
Método Unidade VMP* RESULTADO 

Coliformes totais 

Substrato Enzimático 

Cromogênico-

Fluorogênico 

Qualitativo 

(Presença ⁄ 

Ausência) 

Ausência 

em 

100mL 

Presente 

Escherichia coli 

Substrato Enzimático 

Cromogênico-

Fluorogênico 

Qualitativo 

(Presença ⁄ 

Ausência) 

Ausência 

em 

100mL 

Ausente 

VMP* = Valor Máximo Permitido/ Portaria MS 2.914/2011 

 

 

Parâmetros analisados 

pH = O potencial hidrogeniônico (pH) representa a intensidade das condições ácidas ou 

alcalinas do meio líquido por meio da medição da presença de íons hidrogênio (H⁺). A Portaria 

MS 2.914⁄2011 recomenda que, no sistema de distribuição, o pH da água seja mantido na faixa 

de 6,0 a 9,5. Esse parâmetro objetiva minimizar os problemas de incrustação e corrosão das 

redes de distribuição. A desinfecção pelo cloro também é um processo dependente do pH. Em 

meio ácido, a dissociação do ácido hipocloroso formando hipoclorito é menor, sendo o processo 

mais eficiente. 

 

Cor aparente = A cor de uma amostra de água é produzida pela reflexão da luz em sólidos 

dissolvidos ou finamente dispersos – denominados colóides, de origem orgânica (ácidos 

húmicos e fúlvicos – substancias naturais resultantes da decomposição de compostos orgânicos 

presentes em folhas e outros substratos) ou mineral (resíduos industriais, compostos de ferro e 

manganês). Para atender ao padrão de potabilidade, o limite aceitável de cor foi fixado em 15 

unidades Hazen (ou mgPt-Co⁄L), sendo desejável um valor inferior a 5. A cor aparente é 

considerada parâmetro organoléptico de potabilidade, já que pode causar repulsão ao seu 

consumo pela população sem, necessariamente, oferecer riscos à saúde. Conforme a sua origem, 

a cor pode ser removida por coagulação e filtração, ou por oxidação química. Na oxidação 

química de cor de origem orgânica, deve-se evitar o uso de cloro devido à geração de produtos 

potencialmente cancerígenos (trihalometanos), derivados da complexação do cloro com a 

matéria orgânica em solução. 

Turbidez= Ao contrário da cor, que é causada por substâncias dissolvidas, a turbidez é 

provocada por partículas em suspensão, sendo, portanto, reduzida por sedimentação. A natureza 

dessas partículas é muito variada: argila e silte, matéria orgânica, material proveniente de 

descargas de esgoto doméstico e industrial e galerias de água pluvial, bactérias, algas e outros 

micro-organismos e até pequenas bolhas de ar. Para fins de potabilidade, a turbidez é tratada na 

Portaria MS 2.914⁄2011 não só como padrão organoléptico como também sanitário. Tal 

importância fundamenta-se na influencia da turbidez nos processos usuais de desinfecção, 

atuando como "escudo" aos micro-organismos patogênicos e assim minimizando a ação do 

desinfetante. O § 3º do Art 41 da mesma Portaria, estabelece que em todas as amostras coletadas 

para análises microbiológicas, deve ser efetuada medição de turbidez e de cloro residual livre ou 
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de outro composto residual ativo, caso o agente desinfetante utilizado não seja o cloro. O valor 

máximo permitido para águas subterrâneas é de 1,0 NTU e para águas superficiais é de 0,5 NTU 

(após filtração rápida) e 1,0 NTU (após filtração lenta). Esses valores correspondem a metas 

progressivas que devem ser alcançados ao final de 2015 em 95% das amostras. 

Condutividade = É a expressão numérica da capacidade de uma água conduzir a corrente 

elétrica, medida em microssiemens por centímetro. Depende das concentrações iônicas e da 

temperatura e indica a quantidade de sais existentes na coluna d’água e, portanto, representa 

uma medida indireta da concentração de poluentes. Em geral, níveis superiores a 100 µS⁄cm 

indicam ambientes impactados. A condutividade ou condutância da água aumenta à medida que 

mais sólidos dissolvidos são adicionados. Altos valores podem indicar características corrosivas 

da água. 

 

Sólidos Totais Dissolvidos (STD) = A maior parte das substancias dissolvidas na água se 

encontra na forma iônica. Uma notável exceção é a sílica. A condutividade depende da 

quantidade de matéria ionizável total presente na água e, assim, é aproximadamente 

proporcional à quantidade de sólidos totais dissolvidos. A Portaria MS 2.914⁄2011 assim como a 

Resolução CONAMA 396⁄2008 (classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das 

águas subterrâneas) estabelecem o valor máximo permitido de 1000 mg⁄L como parâmetro de 

efeito organoléptico. 

 

Salinidade= Com vistas ao consumo humano, a Organização Mundial de Saúde – OMS e o 

Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, por meio da Resolução Nº 357, de 2005, 

dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, classificam as águas quanto ao teor de sais como: água doce (salinidade ≤ 

0,5‰), água salobra (salinidade entre 0,5‰ e 30‰) e água salina (salinidade ≥ 30‰). A 

restrição em sua concentração máxima está ligada ao gosto que o sal confere à água e às 

propriedades laxativas quando consumida em maiores concentrações. 

 

Cloro residual livre= Não aparece em águas brutas por se tratar de parâmetro decorrente do 

tratamento com cloro. O Valor Máximo Permitido de Cloro residual livre pela Portaria MS 

2.914 ⁄ 2011, sob o ponto de vista do risco à saúde, é de 5mg⁄L. 

Art. 34º. É obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg/L de 

cloro residual livre ou 2 mg/L de cloro residual combinado ou de 

0,2 mg/L de dióxido de cloro em toda a extensão do sistema de 

distribuição (reservatório e rede). 

Art. 39º. § 2º Recomenda-se que o teor máximo de cloro residual 

livre em qualquer ponto do sistema de abastecimento seja de 2 

mg/L.). 

Coliformes totais = O grupo dos coliformes inclui bactérias não exclusivamente de origem 

fecal, podendo ocorrer naturalmente no solo, na água e em plantas. Por isso, na avaliação da 

qualidade de águas naturais, os coliformes totais tem valor sanitário limitado. Sua aplicação 

restringe-se praticamente à avaliação da qualidade da água tratada, na qual sua presença pode 

indicar falhas no tratamento, uma possível contaminação após o tratamento ou ainda a presença 

de nutrientes em excesso, por exemplo, nos reservatórios ou rede de distribuição. A Portaria MS 

2.914⁄2011, retrata esse parâmetro como indicador de eficiência de tratamento e de integridade 

do sistema de distribuição (reservatório e rede) e coloca a ausência em 100mL como valor 

máximo permitido. 
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Escherichia coli= A origem fecal da E. coli é inquestionável, o que valida seu papel mais 

preciso de organismo indicador de contaminação tanto em águas naturais quanto em tratadas. A 

Portaria MS 2.914⁄2011, retrata esse parâmetro como indicador de contaminação fecal e coloca 

a ausência em 100 mL como valor máximo permitido. 

 

 

 

COMENTÁRIOS E RECOMENDAÇÕES 

 

 

As amostras 1, 2 3, 6, 7 e 10 referem-se à agua bruta, filtrada, tratada e em ponta de 

rede, distribuída pela CAERN. Ao avaliar os resultados, foi possível constatar que o 

processo de tratamento empregado não está sendo suficiente para reduzir os parâmetros 

“cor” e “turbidez” a níveis recomendados pela Portaria de potabilidade vigente (№ 

2.914/2011) para que se possa proceder com a desinfecção. Isso porque as partículas em 

suspensão funcionam como “escudo”, impedindo que o cloro entre em contato com 

bactérias patogênicas que podem estar presentes no meio.  

 

Ademais, a desinfecção de águas com elevada turbidez e cor provenientes de matéria 

orgânica, produz subprodutos da cloração, como os Trihalometanos, relacionados ao 

aparecimento de câncer, segundo a Organização Mundial de Saúde. 

 

Este problema pode ser devido à má eficiência dos filtros ou à necessidade do uso de 

um agente coagulante, como PAC ou sulfato de alumínio, antes do processo de 

filtração. O recomendado pela Portaria 2.914 (Anexo II) para o parâmetro Turbidez, na 

pós-filtração ou pré-desinfecção é que não ultrapasse 0,5 unidades de Turbidez. 

 

Outro problema em relação ao tratamento, é a falta de controle em relação ao Cloro 

residual livre na saída do tratamento e nas pontas de rede. É pouco provável que uma 

concentração de 0,6 mg/L de CRL na saída da ETA consiga chegar em ponta de rede 

dentro da faixa de recomendação da Portaria – de 0,2 a 2 mg/L. O valor encontrado na 

Prefeitura de Várzea (amostra 10), por exemplo, foi de 0,1 mg/L. A presença de bactéria 

do grupo dos Coliformes totais nessa amostra ratifica a ineficiência da desinfecção uma 

vez que Portaria MS 2.914⁄2011, retrata esse parâmetro como indicador de eficiência de 

tratamento e de integridade do sistema de distribuição (reservatório e rede) e coloca a 

ausência em 100mL como valor máximo permitido. 

 

É preciso avaliar a necessidade de aumentar a concentração de Cloro na ETA ou de 

adicionar cloro na chegada da água em Várzea, sempre aferindo os valores de cloro total 

e residual na saída do tratamento e em algumas pontas de rede para garantir a faixa 

segura de 0,2 a 2 mg/L em qualquer ponto da rede de distribuição. Uma metodologia 

simples, de baixo custo e reconhecida pelo standard methods for 

theexaminationofwaterandwastewater é o comparador colorimétrico com uso do 

reagente DPD. 
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Vale lembrar que essa aferição do cloro residual livre é atribuição tanto da CAERN 

(responsável pelo controle); quanto da secretaria municipal de saúde, através da 

vigilância; e ambos os dados – de controle e de vigilância – devem ser utilizados para 

alimentar o SISÁGUA, componente do Vigiágua. 

 

A recomendação para as amostras provenientes de poços tubulares é que se observe a 

necessidade de desinfeção com hipoclorito de sódio a 2,5% (2 gotas para cada litro de 

água) ou de fervura, antes do consumo humano, mesmo que a análise não tenha 

evidenciado a presença de Escherichia coli, pois a desinfecção ou fervura devem der 

visualizadas sob a ótica da prevenção. Também é possível a instalação de clorador na saída do 

poço. 
 

A FUNASA publicou em seu site o “Manual da Solução Alternativa Coletiva 

Simplificada de Tratamento de Água para Consumo Humano em Pequenas 

Comunidades” que apresenta na página 24, a ilustração de um dosador para pastilhas de 

cloro (com detalhamento das peças integrantes) que pode ser montado artesanalmente; 

bem como, na página 40 um Comparador colorimétrico para cloro residual livre, de 

fácil manuseio e baixo custo. 
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Por fim, a água do açude de Nova Esperança só poderá ser destinada ao consumo humano se for 

submetida a processo de filtração e Desinfecção, como se faz na ETA da CAERN, visto que 

também se trata de manancial superficial. 
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É importante esclarecer que a qualidade da água é variável (dinâmica) no tempo e no 

espaço, sendo os resultados apresentados neste laudo, referentes ao volume de 100mL 

de amostra. Também não foram realizados todos os parâmetros de controle da qualidade 

da água preconizados pela Portaria MS 2.914/2011, limitando-se aos parâmetros 

sentinela, relevantes para o Vigiágua. Além disso, as técnicas - amostragem e avaliação 

laboratorial da qualidade da água - constituem a aferição da qualidade do produto, o que 

não elimina a necessidade de inspeção do processo, que inclui a verificação das 

condições físicas e operacionais dos sistemas de abastecimento de água, identificando 

potenciais situações de risco e acionando os responsáveis para a sua correção, conforme 

os princípios do Plano de Segurança da Água - PSA. Este papel deve ser desempenhado 

pela Vigilância ambiental/sanitária – braço da Secretaria Municipal de Saúde, como 

atividade de rotina. Dessa forma, atua-se preventivamente, pela antecipação de 

problemas de qualidade da água, adicionalmente à ação corretiva, determinada após a 

observação da violação dos padrões de potabilidade da água mediante as análises 

laboratoriais. 
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