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APRESENTAÇÃO 

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Anajás é instrumento da Política 

Nacional, Estadual e Municipal de Saneamento Básico, o qual norterá a gestão 

municipal a gerir e executar programas, projetos e ações de saneamento básico, 

partindo de um diagnóstico atual até um período de 20 anos para todo território 

municipal de Anajás. Este plano é resultado de um Convênio da Prefeitura Muniicpal de 

Anajás – PMA com a Fundação Nacional de Saúde (Convênio nº 

0447/2010/FUNASA) e um contrato com a Sociedade de Meio Ambiente, Educação e 

Cidadania- SOMEC (Contrato nº216/11). 

O Volume I corresponde ao Decreto de Formação dos Comitês de 

Coordenação e Executivo, o Plano de Mobilização Social – PMS e o Diagnóstico 

Técnico Participativo - DTP, produtos importantes que compõem o Plano Municipal 

de Saneamento Básico – PMSB de Anajás– PA. Esse volume contribuiu para facilitar 

as etapas de planejamento, apontando soluções e metas a alcançar o período 

estabelecido neste plano, o que está estabelecido no volume II. 

O Decreto nº 185/2013 criou o Comitê de Coordenação e o Comitê Executivo e 

dispõe sobre o processo de elaboração da Política Pública de Saneamento e do 

respectivo Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Esse PMS visou planejar o desenvolvimento de ações para a sensibilização da 

sociedade quanto à relevância do PMSB e da necessidade da sua participação no 

processo de elaboração do e no planejamento participativo do município, visando 

atender as necessidades e anseios da população do município. Este documento 

apresentou as considerações técnicas participativas, aspectos do plano de mobilização 

com as características e divisões dos setores de mobilização, metodologia pedagógica 

e o cronograma de atividades. 

Conforme o Termo de Referência - TR para elaboração do PMSB - FUNASA/ 

MS, as etapas do PMSB que acompanham o PMS são as seguintes: Apresentação do 

PMSB à Sociedade; Elaboração do Diagnóstico Técnico Participativo em todos os 

aspectos do município; Prospectivas e planejamento estratégico; Programas, projetos e 

ações específicas para cada eixo do setor de saneamento hierarquizadas de acordo 

com os anseios da população; elaboração do plano de execução dos programas, 

projetos e ações e na definição da metodologia e nos procedimentos para avaliação da 

execução do PMSB. 
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1. INTRODUÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

Este documento compõe o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município 

– PMSB do município de Anajás – PA, junto com o Decreto Nº de formação dos 

comitês coordenativo e executivo, facilitando as ações para elaboração do PMSB e a 

participação da população do município, pois embora a participação popular seja 

considerada de estrema importância para o PMSB o protagonismo popular não ocorre 

de forma espontânea por isso a necessidade de estratégias que fomentem essa pratica 

junto a população. 

Para fortalecer a participação popular é necessário estimular a mobilização 

social. De acordo com os autores TORO e WERNECK (2004), mobilização social, pode 

ser compreendida como o ato de “convocar vontades para atuar na busca de um 

propósito comum, sob uma interpretação e um sentido também compartilhado”.  Assim, 

convocar vontades diz respeito a “convocar discursos, decisões e ações no sentido de 

um objetivo comum, para um ato de paixão, para uma escolha que contamina todo o 

quotidiano” (p.14). 

Nesse sentido, “participar de um processo de mobilização social é uma escolha, 

porque a participação é um ato de liberdade. As pessoas são chamadas, convocadas, 

mas participar ou não é uma decisão de cada um. Essa decisão depende 

essencialmente das pessoas se verem ou não responsáveis e como capazes de 

provocar e construir mudanças”. 

A Mobilização Social é um processo permanente de envolvimento, estímulo e 

avivamento das pessoas para a atuação ativa e dinâmica no contexto social de 

participação, constituição e ocupação de espaços dialógicos, na elaboração e 

implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). Ela é usada como 

estratégia de apoio e estímulo à participação na educação, gestão e controle do 

território para que haja comprometimento e empoderamento dos atores envolvidos, que 

podem contribuir e reivindicar ações práticas para o município. 

Como rede de apoio, a Mobilização estimula a parceria e a colaboração entre 

membros, fortalecendo a execução das ações a serem realizadas, atendendo às 

necessidades atuais e futuras referentes à educação, aos serviços, à infraestrutura e 

instalações sanitárias. 

O Plano abrange toda extensão territorial do município, ao atender a zona rural e 

urbana, áreas específicas ou de território, considerando os objetivos e diretrizes de 

outros Planos e Leis inerentes, assegurados pela divulgação da proposta, com 
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realização de seminários, audiências públicas, consultas e conferências municipais, 

legitimadoras do processo. 

Os Conselhos e Comitês criados para essa atividade de saneamento básico 

responderão pela coordenação, condução e acompanhamento na elaboração do PMSB 

com representantes da sociedade civil, órgãos e entidades públicas e profissionais, 

ONGS e Cooperativas. As atividades de mobilização Social devem iniciar pela 

formação de equipes para promover o controle das etapas e fases do processo. 

Os instrumentos utilizados para a operacionalização das etapas de mobilização 

seguem uma estrutura composta de: contexto, diretrizes, objetivos geral e específicos, 

metas e atividades. 

O cenário descrito visa garantir as ações de sensibilização da sociedade para a 

capacitação do pensar e agir coletivamente, do respeito às diferenças para a 

participação social em todas as etapas do processo, dando a este, um caráter 

democrático, propositivo e ativo nas políticas públicas de saneamento. 

 

2. DIRETRIZES DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 Respeitar a cultura local, assim como as necessidades e anseios da população; 

 Criar condições para a efetiva participação da sociedade civil em todo o processo 

de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB); 

 Assegurar a divulgação das atividades executadas e das informações relativas ao 

PMSB; 

 Estimular a participação comunitária no processo de gestão dos recursos naturais; 

 Oportunizar o exercício do controle social, visando o acompanhamento, a 

fiscalização e consequente exigência de concretização do PMSB; 

 Estimular a integração e corresponsabilidade de parceiros que atuam no município 

de Anajás; 

 Aperfeiçoar os recursos financeiros e humanos. 
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3. OBJETIVOS DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Contribuir para a universalização do acesso aos serviços de saneamento 

básico, potencializando o desenvolvimento sustentável do município, fundamentado 

nos princípios e diretrizes da Política Nacional, da inserção da sociedade através da 

gestão participativa no processo de elaboração do PMSB, visando à melhoria da 

consciência participativa para a salubridade ambiental, a proteção dos recursos 

naturais, a promoção da saúde pública e a consequente melhoria da qualidade de vida. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar as formas de organização social existentes no município; 

 Identificar a infraestrutura nos setores para a mobilização e realização dos eventos; 

 Estimular a participação social ativa e permanente, criando nos setores, espaços 

dialógicos e compartilhados; 

 Estimular a criação de grupos representativos da população para acompanhamento 

e fiscalização, legitimando a prática da transparência social; 

 Capacitar os atores sociais envolvidos na implementação de políticas públicas, 

principalmente nas de saneamento básico; 

 Realizar eventos abertos à comunidade local, oportunizando a participação popular 

na elaboração do PMSB; 

 Fomentar estratégias de envolvimento nas áreas de saúde, educação, cultura e 

meio ambiente. 

O propósito educativo das ações pressupõe a construção mútua de saberes, 

pela ação interativa entre sujeitos que irão construir e reconstruir os conhecimentos na 

área de saneamento, integrando suas visões, pontos de vistas e valorizando a 

autoconstrução do conhecimento. 
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4. PROPOSTA METODOLÓGICA DO PMS 

Todas as referências norteadoras do processo construtivo do Plano de 

Mobilização Social (PMS) baseia-se em uma metodologia participativa a ser vivenciada 

com a inclusão da sociedade durante a operacionalização das etapas, para a 

sustentabilidade das ações. Essa abordagem metodológica é imprescindível para 

ressaltar o descompasso entre a diversidade de ações que apontam para práticas 

efetivas de inclusão e emancipação social.  

Utilizará instrumentos didáticos facilitadores do entendimento global dos 

conteúdos, que permitirão o surgimento de propostas de intervenção, baseadas na 

análise dos diferentes cenários e das prioridades selecionadas. 

O Plano Municipal de Mobilização Social, pelos eventos participativos e 

mobilização, vai produzir uma soma de informações específicas acerca da realidade do 

município que, ao serem sistematizadas, resultarão nas decisões para o PMSB. 

Visualizando o espaço geográfico de Anajás dividiu-se o município, em quatro 

setores, de acordo com o quadro 01, identificando os setores de mobilização, a 

localidade, as comunidades e bairros que compõem cada setor e os pólos de cada 

setor de mobilização.  
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Quadro 01 – Setores de Mobilização 

SETORES DE 
MOBILIZAÇÃO - SM 

LOCALIDADE COMUNIDADES PARTICIPANTES PÓLO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SM-A 
Sede do município e 

Médio Anajás 

Zona urbana rural 

Sede,Açaituba,Pedrinho,Gabriel,Lar
anjal,Acaitubinha, Avenida, armonia, 
Quiquirijó, Ipitinga,S.José 3º, Boas 
Novas,Serraria,Bela Vista de 
Nazeré, Central do Anajás,Umaritubi 
Timbó do Anajás, Umarituba, 
Ubarituba II, Igarapé Macacos, 
UmaritubaI, S. Francisco do Anajás, 
Igarapé Grande, Sossego, Fortaleza. 
Batalha, Oriente, Patauá,Igarapé 
Perdido Jurará, Manoel Joaquim, 
Sempre com Deus, Bom 
Jesus,Oriente I, S.José, Igarapé 
Carumbé, S.Francisco,Limão I, 
Mocambo, Oriente Universal, Zé 
Doeiras, Paraíso do Aramã, Cururu, 
Trovão, Orange, Rio Cajunal, Vitória 
do Anajá e s. João do Anajás, S. 
Pedro do Sul Tambique 

 
 
 
 
 
 
 
 
Câmara Municipal e 

Auditório da 
Paróquia e  

Escola Estadual Rui 
Barbosa  

 
 
 
 
 

 
SM-B 

Alto Anajás na Vila do 
Socorro 

Zona rural 

Vista Alegre, Igarapé Purus, Igarapé 
Fundo, Marinheiro I, Veados, 
Estirão, Caju, Jutaí,Anajás do Brabo, 
Pedras, Remanso, Vencedora, 
Zinco, Leal, Saparara, Ubim, Anajás 
Mirim, S. Sebastião, Fabrica, S. 
João I, Chiqueiro I, Peixe Boi do 
Anajás. 

 
E M E F Bernardino 

Cardoso- 
Vista Alegre 

 
 

 

SM-C 

Médio e BaixoAnajás, 

em Alegria do Guajará 

 

Zona rural 

Breu, Boa Esperança do Breu, Bom 
Jesus II, Balieiro, Boca do Quati, 
Timbó do Guajará, Limão do 
Guajará, Roçado do Guajará, Santa 
Cruz di Guajará, alto Rio Guajará, 
Igarapé Cachorro, Pinheiro, 
Mocambo do Guajará,  Recreio, 
Furo grande, Igarapé Itaboca, Nova 
SeminárioLaodicéia, Belém do 
Ribeiro, Umarituna III, Veneza, 
Santo Antonio, Bela Vista do Cururu, 
Trovão, Oranjeni, Jardim, Rio 
Cajunal, Vitória do Anajás, S. Pedro 
do Sutambique, Japá, Igarapé Taxi, 

 
 
 
 
 

Escola Municipal 
Coquirijo  

 
 
 

 

SM-D 

Rio Mocoões, na Vila 
Luciana 

Zona rural 

Santa Luzia, Tauari, Chiqueiro, 
Igarapé Flores, Caju I, Igarapé Cruz, 
S. José II, Floresta, Jararaca, 
Igarapé Buisssu, Caetanópolis, 
Monte Carmelo, Timbó, Formigueiro, 
Bela Vista, Tauari, Roçado, 
Buissuzinho, Alto rio Mocoões e 
Francês, Nova Vida, Fazendinha, 
Boca do Chapichaua, Japichaua, 
Bela Vista, Vista Alegre, Jipuru Miri, 
Jupará, Gigante, Carumbé, S. Tiago, 
Repouso, Bela Vista, Minas, 
Marinheiro, S. Cosme, Porto de 
Veneza, BreuI. Porto Alegre. 

 
 
 
 
 
 
 

Escola Municipal 
David Gonçalves  
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5. ESTRATÉGIAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO. 

As estratégias de mobilização contemplarão todos os setores de mobilização 

do município de anajás, atendendo todas as etapas de acordo com o termo de 

referencia da FUNASA/MS elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico- 

PMSB, de acordo com o recomendado na lei Nº 11.445 e no Decreto de 

Regulamentação Nº 7.217, desta forma serão realizadas atividades conforme quadro 2 

que apresenta estratégias de divulgação, responsáveis pela execução, locais e 

períodos de realização. 

Quadro 02 – Atividades estratégicas de mobilização social 

ATIVIDADES PARTICIPANTE QUANT 
ESTRATEGIAS 

DIVULGAÇÃO 
RESPONSAVEIS 

LOCAL DE 

REALIZAÇÃO 
PERIODO 

Conferência 

Municipal 

Todos os 

setores de 

mobilização, 

comitês de 

coordenação e 

execução 

representantes 

do poder 

publico 

municipal, 

estadual e 

federal 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Divulgação em 

carro-som, 

Banner 

cartazes e 

convites 

Comitê Executivo 

Auditório da 
PMA  

E  
Auditório da 

Paróquia 

27 de 
março de 

2012  

Curso de 

formação de 

agentes 

multiplicações 

Agentes 

Comunitários de 

Saúde – ACS 

representando 

todos os setores 

de mobilização 

1 

Carro-som, 

faixas, 

cartazes, 

folders, 

cartilhas 

educativas, 

registro 

fotográfico, 

canetas e 

pastas com 

elástico 

Técnicos da 

consultoria  
Câmara 

Municipal 

17 de 
dezembro 
de 2013  



30 

 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ANAJÁS 

 

Reuniões DTP 

SM-A 
Sede do 

município e 

Médio Anajás 

SM-B 

Alto Anajás, na 

Vila do Socorro 

SM-C 

Médio e Baixos 

Anajás, na Vila 

Alegria do 

Guajará 

SM-D 

Mocoões, na 

Vila Luciana 

4 

 

 

Carro-som, 

Banner, 

cartazes, 

registro 

fotográfico, 

canetas e 

questionário. 

Comitê Executivo 

e 

Técnicos da 

consultoria 

Polos dos 
setores de 

mobilização   

Agosto a 

dezembro  

/2013 

e 

Janeiro de 

2014 a 

Março de 

2015 

Audiência 

Pública 

Todos os 
setores de 

mobilização, 
comitês de 

coordenação e 
execução 

representantes 
do poder 
publico 

municipal, 
estadual e 

federal 

1 

Divulgação em 

carro-som, 

Banner 

cartazes e 

convites 
Comitê Executivo 

Auditório da 
PMA  

E  
Auditório da 

Paróquia 

Julho, 

agosto e 

dezembro 

de 2015 

Fonte: SOMEC, 2015 

 

a. Conferência Municipal – será realizada em (02) dois momentos a primeira para 

apresentação do PMSB, dos comitês coordenativo e executivo e o PMS, a segunda no 

final do processo de construção do PMSB e terá a participação da sociedade, através 

dos Conselhos e Comitês que irão decidir e definir as políticas públicas de 

saneamento. 

b. Curso de formação de agentes multiplicadores- A formação para agentes 

multiplicadores contemplará todos os setores de mobilização tendo como publico 

prioritário, os Agentes Comunitários de Saúde - ACS, totalizando 20 participantes, com 

o objetivo de proporcionar a ampliação de conhecimentos e habilidades voltados ao 

planejamento e coletas de informações específicas sobre o PMSB para a comunidade.  

c. Reuniões Diagnostico Técnico Participativo - serão realizadas em cada setor de 

mobilização durante o processo de elaboração do PMSB, onde toda a comunidade 

deve participar discutir e debater dando suas opiniões, fazer a seleção de prioridades 
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de acordo com as temáticas: Abastecimento de água, Esgotamento sanitário, Manejo 

de resíduos sólidos, e Manejo de águas pluviais, contribuindo para as discussões do 

diagnóstico, referente à situação de saneamento no município; 

d. Audiência Pública - Nestas reuniões serão apresentados e discutidos junto às 

comunidades o prognóstico e o planejamento construído pelos membros do comitê 

executivo para os sistemas de saneamento Básico, envolvendo a prospectiva e 

planejamento estratégico, os cenários, objetivos, metas, os programas, projetos e 

ações e o plano de execução propostos. As sugestões e críticas ao material elaborado 

será analisado pelo comitê coordenativo a fim de serem ou não agregadas ao relatório 

final de PMSB. 

 

6. ATIVIDADES REALIZADAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

Para a elaboração do Plano de Mobilização Social (PMS), no município de 

anajás considera as atividades a seguir: 

 Contato prévio com o prefeito do município e seu vice para a divulgação do 

Programa Municipal de Saneamento Básico (PMSB); 

  Reunião com as lideranças comunitárias para composição dos Comitês de 

Coordenação e execução a fim de identificar e envolver atores sociais, criando grupos 

e comissões responsáveis pelas ações; 

 Reunião do Comitê Executivo para organizar os setores de Mobilização Social e as 

atividades do PMS; 

 Socialização do PMS com toda a equipe técnica; 

 Reunião para apresentação e aprovação do PMS; 
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7. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

O Plano de Mobilização Social (PMS) pretende direcionar os procedimentos, 

estratégias, mecanismos e metodologias de forma a  contemplar os todas as etapas do 

PMSB, seguindo as orientações do termo de referências da FUNASA. Portanto, é 

importante tecer considerações técnicas para melhor se entender as ações do PMS: 

 

1) Construção do Diagnóstico Técnico Participativo (DTP) 

 Considerar as percepções sociais e conhecimentos a respeito do Saneamento 

básico; 

 Considerar as características locais e a realidade prática das condições 

econômicas, sociais, culturais, de saneamento e de saúde em complemento às 

informações técnicas levantadas ou fornecidas pelos prestadores de serviços; 

 Considerar as formas de organização social da comunidade local. 

 

2) Prognóstico e planejamento estratégico 

 Considerar as necessidades reais e os anseios da população para o cenário de 

referência futuro; 

 Considerar o impacto socioambiental e sanitário dos empreendimentos de 

saneamento existentes e os futuros para a qualidade de vida da população. 

 

3) Programa, Projetos e Ações em Saneamento Básico 

 Considerar as necessidades reais e os anseios da população para a hierarquização 

da aplicação de programas e seus investimentos; 

 Considerar o ponto de vista da comunidade no levantamento de alternativas de 

soluções de saneamento, tendo em conta a cultura, os hábitos e as atitudes em nível 

local. 

 

4) Plano de Execução 

 Considerar as necessidades de projetos e ações em saneamento básico tanto para 

zona urbana quanto  zona rural do município, analisando metas a curto, médio e longo 

prazo; 

 Considerar as decisões comunitárias e dos governos do poder executivo, legislativo 

e judiciário na escolha das ações e projetos e definição das metas. 
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5) Avaliação e Previsão do Plano 

 Propor a participação e mobilização social na implantação da política municipal de 

saneamento básico; 

 Contribuir para a criação e/ ou efetivação grupos representativos da sociedade local 

para acompanhar a execução do PMSB; 

 Considerar a avaliação do PMSB pelos comitês executivo e coordenativo, mediante 

a participação da população em sugestões de modificações ou correções nas etapas 

de elaboração do plano. 

 

8.  AVALIAÇÃO 

O novo padrão de mobilização e gestão social sugere o ato de monitorar e 

avaliar regularmente as ações e as mudanças que estão ou não ocorrendo na 

realidade pelas atividades em andamento. 

Avaliar possibilita analisar a qualidade do trabalho que se está desenvolvendo e 

intervir para melhorar a realidade da qual se propôs alcançar. Desta feita, a avaliação 

da etapa Mobilização torna possível refletir acerca desses resultados, evitando-se a 

repetição de possíveis erros, colaborando, assim, para agilizar as tomadas de decisão. 

A avaliação indaga: Como rever e melhorar a estratégia de ação? Por que 

determinada coisa não saiu a contento? Como explicar os efeitos inesperados? O que 

foi feito e alcançado possibilitou a concretização dos objetivos pretendidos? 

De posse desse entendimento, podemos monitorar as etapas para: verificar se 

os recursos financeiros foram aplicados corretamente de forma transparente; se as 

atividades realizadas e os produtos foram obtidos segundo o planejado; verificar-se-á o 

foco e a eficácia da ação, espelhando o que precisa ainda ser planejado; verificar-se-á, 

também, se as mudanças ocorridas a partir da realidade na qual se propôs intervir com 

foco nos objetivos, benefícios e mudanças desejadas realmente aconteceram. Os 

meios de verificação a serem utilizados serão: lista de frequência das atividades, 

fotografias, além do Relatório Técnico.  

Neste aspecto, o avaliar do Plano de Mobilização Social, entende-o como 

processo de gestão interligado entre si, e como parte integrante de um todo - o Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB), com a função de acompanhar e verificar os 

objetivos e produtos alcançados. 
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9. INTRODUÇÃO DO DIAGNÓSTICO 

A Universalização do Saneamento Básico foi assumida como um compromisso 

de toda a sociedade brasileira, conforme a Lei 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que 

hoje orienta um expressivo esforço dos três níveis do governo, dos prestadores de 

serviços públicos e privados, das indústrias de materiais, dos agentes financeiros e da 

população em geral por meio da instituição de canais de participação. 

O esforço é no sentido de se adequar para a prestação de um serviço de melhor 

qualidade por meio do aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão, planejamento, 

regulação e fiscalização, prestação de serviços e controle social - na implementação de 

uma ampla agenda de investimentos direcionada pelo Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) cujo foco principal é contribuir para o acesso da população ao 

saneamento básico. 

O capítulo IX da Lei 11.445/2007 estabelece a Política Federal de Saneamento 

Básico e orienta a ação do Governo Federal por meio da definição de um conjunto 

amplo de diretrizes e objetivos; assim como institui o Plano Nacional de Saneamento 

Básico (PLANSAB) como eixo central, instrumento de implementação da lei, 

responsável pelos objetivos e metas para a universalização e definição de seus 

programas e ações, assim como estratégia de investimento. 

A agenda do Governo Federal para a política de saneamento básico vem 

operando na perspectiva do desenvolvimento de ações articuladas entre os órgãos 

federais que atuam no setor e no sentido de associar os esforços de todos os entes da 

federação e demais atores sociais e agentes econômicos, responsáveis pelo 

saneamento básico no País. 

O desenvolvimento do saneamento nas cidades sempre foi objeto de 

preocupação por parte das civilizações precedentes, como é o caso da greco-romana, 

historicamente conhecida por suas práticas sanitárias e higiênicas, e por seu constante 

interesse no controle das doenças. Podemos destacar o brilhante trabalho sanitário 

realizado na Roma antiga como a construção de aquedutos, os banhos públicos e os 

esgotos romanos em práticas coletivas que deram certo. Vale ressaltar que ora essas 

práticas avançaram, noutras retrocederam, mas a verdade é que não se pode viver em 

grupo sem práticas sanitárias saneadoras eficientes. 

Graças ao avanço das novas tecnologias, a gestão dos serviços de saneamento 

básico segue atrelada à informação, tanto para a elaboração dos planos de trabalho, 

dos instrumentos de regulação e de planejamento; como para a criação e fomentação 
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de planos educativos capazes de instruir a população, no sentido de formar agentes 

multiplicadores capazes de fiscalizar e exigir a implantação desses serviços, assim 

como seu constante aprimoramento nas cidades. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é um dos instrumentos da 

Política de Saneamento Básico do município. Essa política deve definir as funções de 

gestão dos serviços públicos de saneamento e estabelecer a garantia do atendimento 

essencial à saúde pública, os direitos e deveres dos usuários, o controle social, 

sistemas de informação, entre outros. Dessa forma, os titulares dos serviços públicos 

de saneamento que não dispuserem dessa política instituída, deverão formulá-la, 

concomitantemente, à elaboração e implementação do PMSB. 

O processo de planejamento exige o levantamento de informações básicas 

relevantes acerca do Município de Anajás, objeto da elaboração do PMSB. Deve-se, ao 

longo do tempo, obter e armazenar essas informações, implantando um banco de 

dados ou sistema de informações integrado, capaz de auxiliar na tomada de decisões. 

Esse levantamento é fundamental para se evitar a tomada de decisões equivocadas, 

que oneram, desnecessariamente, todo o processo de planejamento. Dessa forma, 

deverá se considerar, integralmente, o território do município, contemplando sede 

municipal e área rural. 

As informações levantadas para o diagnóstico técnico deverão conter 

informações a partir de dados secundários e primários, considerando os indicadores 

sanitários, epidemiológicos, ambientais, socioeconômicos e educacionais apontando as 

causas das deficiências detectadas para os serviços de saneamento básico.  

Para que o presente Diagnóstico Técnico Participativo (DTP) tome forma, 

abordar-se-á mais detalhadamente aqui o eixo do saneamento básico que se quer 

seguir com vistas ao futuro, para que ações bem fundamentadas possam surgir e, com 

efeito, levem a alcançar os objetivos propostos a médio, curto e longo prazo. 

Portanto, essa etapa deverá contemplar a percepção de técnicos e da sociedade 

quanto aos elementos apresentados nos subitens a seguir. Dessa forma, o Comitê 

Executivo deverá sistematizar e consolidar as informações levantadas e submeter ao 

Comitê de Coordenação para análise e aprovação.  
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10. OBJETIVOS 

10.1. OBJETIVO GERAL 

Formalizar a construção de um Diagnóstico Técnico Participativo (DTP) para o 

Município de Anajás, considerando seus indicadores sanitários, epidemiológicos, 

ambientais, culturais, socioeconômicos e educacionais, para, a partir daí, apontar as 

causas das deficiências nos serviços prestados a comunidade e, que indiquem obras e 

serviços de saneamento básico, que propicie à população em geral o acesso a serviços 

de saneamento básico de qualidade, com eficácia e eficiência das ações institucionais 

do poder público. 

 

10.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Descrever os aspectos socioeconômicos, culturais e ambientais do Município de 

Anajás de maneira ampla, tal qual indicado no termo de referência da Funasa; 

 Levantar informação referente à política e gestão dos serviços de saneamento 

básico, no que concerne às esferas federal, estadual e municipal; 

 Estabelecer um diagnóstico atual da infraestrutura de saneamento básico no 

Município de Anajás, considerando seu sistema de abastecimento de água, o sistema 

de esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e o gerenciamento de resíduos 

sólidos em toda sua área de abrangência territorial. 

 

11. METODOLOGIA 

 Foram realizadas pesquisas bibliográficas em sítios federal, estadual e municipal; 

 Foram realizadas pesquisas diretas, in loco, fotografias e entrevistas com a 

população, técnicos e gestores da Prefeitura Municipal em todos os setores através de 

questionários elaborados pela consultoria com base no termo de referência; 

 Alguns pontos estratégicos foram georeferenciados para identificar os serviços de 

saneamento básico do Município de Anajás; 

 Para a identificação dos seus aspectos geográficos e os pontos onde são realizados 

os serviços de saneamento básico, além de alguns possíveis pontos para implantação 

desses serviços, foram construídos mapas de localização, de detalhe, e carta imagem 

do município; 

 Foram realizadas tabulações de fontes de dados dos serviços de saneamento 

básico. 
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12. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO.  

12.1. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, CULTURAIS, AMBIENTAL E FÍSICO-

TERRITORIAL. 

12.1.1.  Aspectos históricos. 

Dados históricos contidos em documentos fornecidos pela Prefeitura Municipal 

informam que antes do período colonial na região oeste da Ilha de Marajó viviam os 

índios Anajás, oriundos de uma tribo que habitava o centro da Ilha Grande de Joannes 

ou do Marajó. 

Sendo catequizada pelos padres jesuítas, a região, banhada pelo Rio Anajás, foi 

se desenvolvendo simultaneamente com a Ilha do Marajó, que prosperava. Assim, a 

Cidade de Anajás deve a sua existência ao desenvolvimento daquela região, 

primitivamente chamada Mocoões.  

Ainda no período colonial, Mocoões pertenceu ao Município de Chaves, e, em 

seguida, ao Município de Breves, ao qual ficou ligado pela Lei nº 596, de 30 de 

setembro de 1869, que erigiu o povoado em freguesia e foi complementado pela Lei nº 

637, de 19 de outubro de 1870, e pela Portaria da Presidência da Província, datada de 

16 de dezembro do mesmo ano. A freguesia recebeu o nome de “Menino Deus do Rio 

Anajás”. 

Mais tarde a freguesia foi extinta pela Lei nº 908, de 5 de junho de 1878, tendo 

sido seu território novamente anexado ao Município de Breves, o que não durou muito 

uma vez que, dois anos depois, a Lei nº 963, de 8 de março, lhe restituiu aquela 

condição que, também, dessa vez, não perdurou, pois, devido à Lei nº 1.094, de 2 de 

novembro de 1882, Anajás deixou de ser freguesia, em seguida, pela Lei nº 1216, de 

26 de novembro de 1885. 

Deste modo, atendendo aos dispositivos da lei nº 1.252, de 25 de novembro de 

1886, a criação do Município de Anajás foi possível quase um ano depois, a 10 de 

agosto de 1887. A cidade foi elevada a esta categoria pelo Parágrafo 3º do Art. 8º da 

Lei 324, de 6 de julho de 1895. O Decreto nº 6, de 4 de novembro de 1930, suprimiu o 

Município de Anajás, e seu território foi anexado ao de Afuá. Apesar do Decreto nº 72, 

de 27 do mês seguinte, ter confirmado sua extinção, não se referiu, entretanto, ao 

destino dado ao seu território. No Decreto-Lei nº 2.972, de 31 de março de 1938, 

Anajás figura como Distrito pertencente ao Município de Afuá. 

Em cumprimento ao Decreto Lei nº 3.131, de 31 de outubro de 1938, restaurou-

se o Município, como Distrito de Anajás e parte do Município de Afuá. A partir daí, 



40 

 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ANAJÁS 

 

apresenta-se constituído somente do Distrito de Anajás. A fotografia 01 mostra que a 

sede desse município é cercado de rios e florestas. 

 

          Figura 1-Vista aérea da sede urbana do Município. 

 
         Fonte: Pesquisa direta, 2012. 

 

12.1.2. Aspectos Geográficos. 

12.1.2.1. Localização. 

Município de Anajás pertence à Mesorregião do Marajó e à Microrregião dos 

Furos de Breves do Estado do Pará. A sede municipal apresenta as seguintes 

coordenadas geográficas: 00º59’21” de latitude sul e 49°56’24” de longitude a Oeste de 

Greenwich. O território de Anajás possui uma área de 6.921,746 km2, representando 

0,554% do Estado, 0,18% da área da região Norte e 0,08% de todo território nacional. 

A altitude da sede do município é de 10m, e o acesso se dá por via fluvial e aérea. 

Dista da capital paraense 167 km em linha reta, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2010).  
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Figura 2-Mapa do Território Municipal. 

 
Fonte: IBGE, Prefeitura Municipal, 2013. 

 

A Figura 2 identifica a demarcação geográfica em imagem satélite do Município 

de Anajás, descrevendo algumas cidades e municípios (da região do Marajó) próximos 

a Anajás. Os pontos em verde identificam as localidades que fazem parte do município 

e mostra suas principais bacias hidrográficas. 

O Município de Anajás estabelece limites ao norte com os municípios de Chaves 

e Afuá, a leste com Ponta de Pedras e Muaná, ao sul com São Sebastião da Boa Vista 

e Breves e a oeste com Breves e Afuá. A Figura 3 traz uma visão geral do “Território da 

Cidadania do arquipélago do Marajó”, mostrando a localização do Município de Anajás 

entre a microrregião dos Furos de Breves. 
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Figura 3-Mapa do Território da Cidadania do Marajó 

 
     Fonte: IBGE, adaptado pelo autor, 2013. 

 

O território de Anajás é composto pelas áreas do Alto Anajás, que possui 41 

ilhas, com características rurais (ver Tabela 01); pela área delineada pelo Rio Mocoões, 

com 30 ilhas (ver Tabela 02); pela área do Médio Anajás, abrangendo a sede municipal 

e 44 ilhas delineadas pelo Rio Anajás, Rio Jarará e Rio Aramã, respectivamente(ver 

Tabela 03); o Médio e Baixo Anajás com 55 ilhas, agrupando os Rios Anajás, Guajará, 

Mocambo, Furo Grande, Cururu, Jacaré, Cajunal, Charapucu e Furo Sutambique (ver 
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Tabela 04); e, por fim, a região do Baixo Anajás, composta pelos Rio Aramã, Rio 

Japichaua, Rio Anajás, Rio Jipuru e Rio Anajás. As tabelas mostradas no decorrer 

deste tópico estão descrevendo, também, a quantidade de domicílios e a quantidade 

de habitantes em cada localidade. Estas tabulações serviram para identificar o total de 

habitantes da população rural levantada in loco, por agentes de saúde da Prefeitura 

Municipal de Anajás, para se comparar com os dados fornecidos pelo IBGE (2012). 
                  

               Tabela 1-Identificação das localidades do alto Anajás. 

Nº NOME DA LOCALIDADE DOMICÍLIOS HABITANTES 

01 VISTA ALEGRE 05 09 

02 PURUS 05 17 

03 IG. PURUS  33 177 

04 IG. FUNDO  28 209 

05 SÃO DOMINGOS 10 20 

06 SANTA CLARA 10 44 

07 BOM INTENTO 09 37 

08 MARINHEIRO 1º 20 72 

09 VEADOS 25 101 

10 ESTIRÃO  05 19 

11 CAJÚ 11 58 

12 SANTA MARIA  11 49 

13 CARANÃ 04 17 

14 JUTAÍ 43 176 

15 BARBADO 05 26 

16 ANAJÁS DO BRABO 11 60 

17 PEDRAS 16 65 

18 REMANSO 14 88 

19 PACAS 09 57 

20 LIMÃO 09 53 

21 VENCEDORA 24 80 

22 SÃO JULIÃO 11 53 

23 ZINCO 87 403 

24 CUNHANTÃ 02 11 

25 CUMARU 05 20 

26 LEAL 28 86 

27 SÃO JORGE 06 36 

28 SAPARARÁ 88 366 

29 UBIM 15 132 

30 REMANSO 1º 11 50 

31 ANAJÁS-MIRI 45 286 

32 SÃO JOSÉ 1º 04 20 

33 BACABEIRA 17 58 

34 PIMENTAL 09 53 

35 SÃO SEBASTIÃO 14 26 

36 SANTO ANTONIO 1º 10 36 

37 SANTA CRUZ 2º 13 60 

38 FÁBRICA 16 66 

39 SÃO JOÃO 1º 19 93 

40 CHIQUEIRO 1º 22 67 

41 PEIXE-BOI DO ANAJÁS 44 149 

TOTAL 753 3.505 

    Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2010. 
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             Tabela 2-Identificação das localidades da área Rio Mocoões. 

Nº NOME DA LOCALIDADE DOMICÍLIOS HABITANTES 

01 SANTA LUZIA 34 165 

02 TAUARI 14 52 

03 CHIQUEIRO 09 57 

04 IG. FLORES 12 61 

05 SÃO JOÃO 2º 07 40 

06 CAJÚ 1º 18 67 

07 IG. CRUZ 56 194 

08 SÃO JOSÉ 2º 24 94 

09 ITABOCA 04 19 

10 IG. LUCIANA 24 139 

11 LUCIANA 70 324 

12 FLEXEIRA 07 19 

13 FLORESTA 11 27 

14 JARARACA 22 90 

15 IG. BUIUSSU 53 199 

16 CAETANÓPOLIS 30 110 

17 SANTANA 10 21 

18 MONTE CARMELO 22 26 

19 TIMBÓ 31 104 

20 CENTRINHO 03 14 

21 CENTRINHO 1º 05 05 

22 SÃO FRANCISCO 1º 07 28 

23 FORMIGUEIRO 18 66 

24 TRINDADE 45 164 

25 BELA VISTA 34 120 

26 TAUARI 1º 13 62 

27 ROÇADO 21 62 

28 BUIUSSUZINHO 12 74 

29 ALTO RIO MOCOÕES 18 64 

30 FRANCÊS 66 275 

TOTAL 700 2.742 

             Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2010. 

 
 

              Tabela 3-Identificação das localidades da área do médio Anajás e sede do município. 

Nº NOME DA LOCALIDADE DOMICÍLIOS HABITANTES 

RIO ANAJÁS 

01 Cidade de ANAJÁS 2.012 5.904 

02 AÇAITUBA 52 265 

03 PEDRINHO 14 42 

04 GABRIEL 28 84 

05 LARANJAL 08 28 

06 AÇAI TUBINHA 01 05 

07 AVENIDA 01 06 

08 HARMONIA 01 05 

09 QUIQUIRIJÓ 17 99 

10 IPITINGA 02 07 

11 SÃO JOSÉ 3º 02 13 

12 BOAS NOVAS 02 12 

13 SERRARIA 15 35 

14 BELA VISTA DE NAZARÉ 03 13 

15 CENTRAL DO ANAJÁS 11 19 

16 UMARÍTUBINHA 06 16 

17 UMARITUBA 05 25 

18 UBARITUBA 2º 12 64 

19 IG. MACACOS 03 14 
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20 TIMBÓ DO ANAJÁS 10 45 

21 UMARITUBA 1º 07 26 

22 SÃO FRANCISCO DO ANAJÁS 04 17 

23 IG. GRANDE 05 33 

24 SOSSEGO 01 06 

25 FORTALEZA 36 89 

RIO JURARÁ 

26 BATALHA 06 25 

27 ORIENTE 01 05 

28 PATAUA 05 16 

29 IG. PERDIDO 18 59 

30 JURARÁ 20 126 

31 MANOEL JOAQUIM 25 115 

RIO ARAMÃ 

32 SEMPRE COM DEUS 12 29 

33 BOM JESUS 08 27 

34 ORIENTE 1º 15 70 

35 SÃO JOSÉ 04 18 

36 IG. CARUMBÉ 11 43 

37 SÃO FRANCISCO  21 54 

38 LIMÃO 1º 11 46 

39 MOCAMBO 13 78 

40 SÃO FRANCISCO DO ARAMÃ 04 27 

41 ORIENTE UNIVERSAL 11 29 

42 ZÉ DUEIRAS 35 170 

43 CONCEIÇÃO DO ARAMÃ 04 26 

44 MENINO DEUS 10 56 

45 PARAÍSO DO ARAMÃ 53 280 

TOTAL 2.545 8.171 

              Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2010.  

 
             Tabela 4-Identificação das localidades da área do médio e baixo Anajás 

Nº NOME DA LOCALIDADE DOMICÍLIOS HABITANTES 

RIO ANAJÁS 

01 BREU 03 17 

02 FURO DO BREU 01 05 

03 BOA ESPERANÇA DO BREU 17 54 

04 BOM JESUS 2º 25 60 

05 LAR DE JOANINHA 15 48 

RIO GUAJARÁ 

06 BALIEIRO 17 58 

07 TIMBÓ-TRITICA 06 15 

08 BOCA DO QUATI 36 105 

09 SUTÉRIO 07 33 

10 SEMPRE VIVA 04 09 

11 TIMBÓ DO GUAJARÁ 16 71 

12 LIMÃO DO GUAJARÁ 11 46 

13 BONITINHO 06 29 

14 ROÇADO DO GUAJARÁ (MIRONDÉ) 52 240 

15 SANTA CRUZ DO GUAJARÁ 19 76 

16 ALTO RIO GUAJARÁ 22 74 

17 IG. CACHORRO 15 52 

18 CACHORRO 01 05 

19 BOCA DOS PATOS 01 06 

20 PLANTEC DO GUAJARÁ 03 12 

21 ALEGRIA DO GUAJARÁ 85 386 

22 SÃO PEDRO DO GUAJARÁ 07 31 
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23 IG. GUARIBA 01 12 

24 IG. SANTO ANTONIO 05 13 

25 PINHEIRO 37 144 

RIO MOCAMBO 

26 MOCAMBO DO GUAJARÁ 89 396 

27 RECREIO 35 128 

FURO GRANDE 

28 FURO GRANDE 08 47 

RIO CURURU 

29 IG. ITABOCA 14 50 

30 NOVA LAUDICÉIA 28 32 

31 BELÉM DO RIBEIRO 15 49 

32 UMARITUBA 3º 12 112 

33 SÃO FRANCISCO 2º 04 17 

34 VENEZA 07 31 

35 SANTO ANTÔNIO 17 77 

36 CAMPOS 03 31 

RIO ANAJÁS 

37 BELAVISTA DO CURURU 16 43 

38 VISTA ALEGRE DO GUAJARÁ 09 21 

39 FRONTEIRA DO CURURU 10 29 

40 JABOTA 02 11 

41 FRONTEIRA DO SANTIAGO 02 14 

42 CAMPOS 1º 05 28 

43 TROVÃO 15 40 

RIO JACARÉ 

44 CUPIM 03 18 

45 ORANGE 10 37 

46 JARDIM 08 32 

47 CONCEIÇÃO 08 47 

RIO CAJUNAL 

48 CAJUNAL 01 05 

49 RIO CAJUNAL 15 68 

RIO CHARAPUCÚ 

50 VITÓRIA DO ANAJÁS 17 89 

51 SÃO JOÃO DO ANAJÁS 17 77 

FURO SUTAMBIQUE 

52 PLANTEC 04 06 

53 SÃO PEDRO DO SUTAMBIQUE 14 37 

54 JAPA 11 53 

55 IG. TAXI 11 45 

TOTAL 821 3.271 

              Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2010. 
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           Tabela 5-Identificação das localidades da área do baixo Anajás. 
Nº NOME DA LOCALIDADE PRÉD HAB 

RIO ARAMÃ 

01 NOVA VIDA 14 88 

02 GURITA 10 47 

03 FAZENDINHA 22 74 

RIO JAPICHAUA 

04 BOCA DO JAPICHAUA 1º 16 78 

05 BELA VISTA DO JAPICHAUA 21 75 

06 VISTA ALEGRE DO JAPICHAUA 25 87 

RIO ANAJÁS 

07 BOCA DO JAPICHAUA 42 187 

RIO JIPURU 

08 JIPURU-MIRI 24 61 

09 SANTA RITA 19 90 

10 SÃO SEBASTIÃO 1º 07 45 

11 SÃO SEBASTIÃO 2º 06 28 

12 SANTA LUZIA 1º 05 24 

13 CIAMA 06 27 

14 ALVORADA 03 20 

RIO ANAJÁS 

15 JUPARÁ 21 102 

16 SANTO ANTONIO 04 18 

17 PAU DE ROSA 07 38 

18 GIGANTE 12 70 

19 CARUMBÉ 32 151 

20 ILHA SANTA MARIA 1º 11 37 

21 SÃO TIAGO 18 82 

22 GUAJARÁ-MIRI 11 31 

23 BOA VISTA 06 36 

24 REPOUSO 35 99 

25 MARCOLINO 02 11 

26 BELA VISTA 23 84 

27 VILA MINA 17 74 

28 SÃO JORGE 1º 01 10 

29 SÃO JOÃO 10 31 

30 ENGENHO 05 25 

31 MARINHEIRO 16 61 

32 ACARÁPÉREIRINHA 09 39 

33 SÃO COSME DO ANAJÁS 22 96 

34 BOTELHO 06 23 

35 PORTO DE VENEZA 22 77 

36 LIVRAMENTO 10 39 

37 VIGILENGO 02 11 

38 SANTA CRUZ 1º 05 31 

39 BREU 1º 33 169 

40 BREU 2º 18 63 

41 SANTA CATARINA 05 23 

42 PORTO ALEGRE 30 68 

43 FURO DA PACIÊNCIA 09 51 

TOTAL 622 2.511 

         Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2010. 
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Analisando as tabelas e a quantidade de domicílios e habitantes no ano de 

2005, nota-se que a Zona Urbana de Anajás possui um total de 2.092 domicílios e 

5.904 habitantes, enquanto a Zona Rural possui 14.296 habitantes e 3.049 domicílios. 

Esses resultados serão comparados no próximo tópico, que trata dos aspectos 

demográficos. 

Tabela 6- Logística de viagem para as comunidades rurais 
ITEM  LOCALIDADES RURAIS HORAS/VIAGEM QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL GASTO 

1 Boas Novas 2:00 h 80 litros 

2 Europa 1 h:25 min 60 litros 

3 Monte Sinai 1h:30 min 70 litros 

4 Bela Vista (Polo) 2:00 h 70 litros 

5 Damião Lima 2h:30 min 80 litros 

6 Sempre Viva 2:00 h 80 litros 

7 Vale Apulento 2h:30 min 80 litros 

8 São Jorge 2h:40 min 110 litros 

9 Jupará 2:00 h 80 litros 

10 Porto Alegre (Polo) 2:00 h 80 litros 

11 Cajunal 2h:30 min 80 litros 

12 São Francisco (Polo) 1:00 h 60 litros 

13 N.S.P Socorro 1:00 h 60 litros 

14 Paraiso do Arama (Polo) 1h:30 min 60 litros 

15 São José 1h:30 min 65 litros 

16 Osvaldino Lobato 1h:45 min 70 litros 

17 Bom Jesus 2h:40 min 120 litros 

RIO MOCOÕES 

19 Monte das Oliveiras 10 min 10 Litros 

20 Ig. Cruzes (Polo) 13 min 15 litros 

21 Luciana (Polo) 30 min 30 litros 

22 Timbó (Monte Carmelo) 1:00 h 60 litros 

23 Moria 1 h:30 min 70 litros 

24 Bela Vista (Polo) 1 h:30 min 70 litros 

25 Francês (Boca do Francês – Polo) 2 h:30 min 80 litros 

RIO ALTO ANAJÁS 

26 Bom Jesus (Polo) 20 min 20 litros 

27 N.Sra P.P Castipera 35 min 30 litros 

28 Pedras 40 min 35 litros 

29 São Francisco 50 min 45 litros 

30 Vecedora (Polo) 1:00 h 60 litros 

31 Bernadino Cardoso (Polo) 1h:15 min 60 litros 

32 Jesrusalem 1h:40 min 70 litros 

33 Monte Sinai (Polo) 2:00 h 80 litros 

34 Betel 2h:30 min 90 litros 

35 Monte Carmelo 1 h:30 min 70 litros 

36 Santo André  1 h:30 min 70 litros 

37 Monte Sião 2:00 h 80 litros 

38 Mugubá 2:00 h 80 litros 

RIO BAIXO ANAJÁS 

40 Serraria Caruzo (Polo) 20 min 20 litros 

41 Luiz Freitas 25 min 20 litros 

42 Jurará (Polo) 45 min 35 litros 

43 Filadelfia 1h:10 min 60 litros 

44 São João Martins (Polo) 1h:15 min 60 litros 

45 Santa Cruz  1 h:30 min 70 litros 

46 Belo Horizonte 1 h:40 min 70 litros 

47 Mocambo do Guajará (Polo) 2:00 h 80 litros 

48 Betânia 2h:40 min 100 litros 

49 Chico Marques 1h:30 min 70 litros 

Fonte: Prefeitura Municipal de Anajás, 2015 
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12.1.3. Aspectos Físico-territoriais. 

12.1.3.1. Geologia e relevo. 

A formação geológica estratigráfica da região do Marajó data do período 

quaternário e é composta pela unidade dos aluviões. Os aluviões são coberturas 

sedimentares recentes, compreendendo depósitos aluviais inconsolidados de variada 

granulometria, que formam a ampla planície aluvial do Amazonas, na região da Ilha do 

Marajó, Caviana, Mexiana e Ilha Grande de Gurupá. A estrutura geológica local é 

composta pelo Arco de Gurupá, que se estende entre os Cratons Guianês e Guaporé e 

sob a ilha Grande de Gurupá, com direção geral NW. 

Destaca-se essa feição estrutural com direção geral do grupo Vila Nova e 

Gnaisse Tumucumaque (RADAM BRASIL, 1974). 

Morfoestruturalmente estão inseridos no Planalto Rebaixada da Amazônia 

(Baixo Amazonas), as suas simplórias formas de relevo. 

 

12.1.3.2. Geomorfologia 

A distribuição das formas de relevo da região é marcada por uma brusca 

interrupção da planície de aluviões holocênicas da calha do Amazonas, logo abaixo da 

foz do Xingu. A montante desta área corre o Rio Amazonas em extensa planície, que 

está em pleno processo de colmatação, por mecanismos muito específicos daquele rio. 

À jusante, a sedimentação mais significativa já foi feita quase totalmente. Ocorre então 

uma nítida separação entre duas feições geomorfológicas diferentes e bem 

identificadas. Estas duas feições são separadas pelo arco de Gurupá, que coincide sua 

posição com a separação entre duas formas de deposição. Isto é demonstrativo de que 

os altos estruturais continuaram sua movimentação até tempo geológico holocênico, 

apesar de os falhamentos da Fossa Marajoara, associados aos altos estruturais, terem 

sua datação correlacionada à reativação Wealdeniana. Os comprovantes geológicos 

destes eventos são definidos na estratigrafia da Fossa do Marajó. O basculamento e a 

erosão ativa estão relacionados a um processo de subsidência seguida de 

transgressão nesta fossa. 

O nível de aplainamento da região é designado genericamente de pediplano 

Pleiocênico e pediplano Pleistocênico, desigualmente distribuídos na região. Os 

complexos problemas da hidrografia amazônica são em sua maioria decorrentes das 

movimentações, reativações e colmatações, acima descritos e da transgressão 

Flandriana, que juntos, explicam a formação das baías e furos na região de Breves, 
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Caxiuanã, Portel e Melgaço, e a drenagem arborescente do Canal do Norte na frente 

de Gurupá (RADAM BRASIL, 1974). 

 

12.1.3.3. Solos. 

Nas áreas de várzea são encontrados os solos hidromórficos de tipo Gley 

(húmicos e pouco húmicos), desenvolvidos sobre sedimentos recentes do quaternário, 

em geral ácidos e com textura argilosa. Estes solos apresentam um horizonte 

superficial em torno de 25 a 30 cm, com alta porcentagem de matéria orgânica, sobre 

uma camada mineral originária de material sedimentar. A fertilidade dos solos de 

várzea concentra-se na sua camada superficial, devido basicamente a dois 

mecanismos: o primeiro refere-se à liberação de nutrientes pela matéria orgânica 

oriunda da decomposição de material vegetal florestal; o segundo é devido à deposição 

sobre o solo de substâncias minerais e orgânicas em suspensão nas águas barrentas 

do rio Amazonas causada pela movimentação das marés. São estes dois mecanismos 

que mantêm elevada a fertilidade dos solos de várzea. 

Em terra firme, uma grande extensão da área é coberta por latossolo amarelo, 

encontrando-se também os podzóis e as lateritas hidromórficas. Estes solos originários 

do terciário são profundos, bem drenados, arenosos e com acidez elevada. A fertilidade 

dos solos é baixa, concentrando-se na sua camada superficial, apresentando uma 

variação de 10 a 15 cm. Dadas as condições climáticas da região, as características 

físicas, químicas e biológicas destes solos fazem com que os mecanismos de erosão e 

de oxidação da matéria orgânica se processem rapidamente após a derrubada de sua 

cobertura vegetal, diminuindo assim a sua fertilidade. 

 

12.1.3.4. Hidrografia 

A hidrografia da região é caracterizada por uma intrincada rede de drenagem 

formada por um emaranhado de canais recentes, paleocanais, furos, baías, paranás, 

meandros abandonados, lagos e igarapés, marcando um complexo em evolução, onde 

se destacam os rios Amazonas, Pará, Anapú, Jacundá e Anajás, com seus inúmeros 

afluentes. O movimento sazonal e diário das águas é o principal elemento definidor da 

paisagem da região, onde se destacam as várzeas e os igapós. Nestas áreas, a 

variação diária do nível da maré pode ultrapassar os três metros. 

A hidrografia regional tem importância vital, destacando-se seu aproveitamento 

econômico: a) como único meio de transporte e comunicação entre as cidades e vilas; 
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b) como potencial pesqueiro; e c) como enriquecedor sedimentar das várzeas, através 

da ação dos rios de água barrenta. 

O município possui como parte de sua hidrografia e sendo o rio de maior 

importância o Anajás, que nasce em Ponta de Pedras e atravessa o município na 

direção sudeste-noroeste. Em sua margem esquerda encontra-se a sede municipal de 

Anajás. 

Outros aspectos de destaque na hidrografia do município: 

 Acarapeira (1): é um rio que banha os municípios de Afuá e Anajás. Na divisa entre 

eles une-se o rio Charapucu, desaguando no canal do Vieira Grande; 

 Acarapeira (2): é uma ilha localizada entre o Rio Anajás e o furo de Acarapeira; 

 Acarapeira (3): é um furo que, juntamente com o Rio Anajás, banha a ilha de 

Acarapeira; 

 Aramã Grande: é um rio afluente do Aramã. Localizado nos limites com o Município 

de Breves; 

 Aramã: é um rio nos limites com o Município de Breves; 

 Braço do Socó: é um rio, um dos formadores do Rio Mapuá. Localiza-se nos limites 

com os municípios de São Sebastião da Boa Vista e Breves; 

 Cajuuna: é um rio afluente do Rio Charapucu. Localiza-se nos limites com o 

Município de Afuá; 

 Camaiani: é um furo localizado nos limites com o Município de Afuá; 

 Charapucu: é um rio afluente do Cajuuna, localizado nos limites com o Município de 

Afuá; 

 Chiqueirinho: é um igarapé afluente da margem esquerda do Rio Peixe-Boi, 

localizado nos limites dos municípios de Muaná e Peixe-Boi; 

 Cururu: é um rio que nasce na extremidade ocidental dos mondongos e deságua no 

estuário do Rio Amazonas pelo prolongamento de Anajás. É navegável, mesmo no 

verão; 

 Diamante: é um igarapé, também conhecido como Francês, afluente da margem 

esquerda do Rio Mocoões, localizando-se nos limites com os municípios de Chaves e 

Ponta de Pedras; 

 Fundo: é um igarapé afluente da margem direita do Rio Braço do Socó; 

 Mocoões: suas águas se fundem com as do Rio Anajás, em frente à cidade. 
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Figura 4- Mapa hidrográfico do município de Anajás. 

 
Fonte: IBGE, 2010, ADAPTADO PELO AUTOR, 2014 (Ver apêndice) 

 

12.1.3.5. Vegetação 

A vegetação tem influência direta da hidrografia que define os principais 

ecossistemas regionais. A população da área de estudo convive essencialmente com 

quatro tipos de ecossistemas: a várzea, o igapó, a terra firme e os campos naturais. 

No arquipélago do Marajó, a formação vegetal da terra firme é caracterizada 

como Floresta Ombrófila Densa (Floresta Pluvial Tropical). As principais espécies são a 

maçaranduba (Manilkara huberi), o breu (Protium spp.), o louro (Ocotea spp.), a 

sucupira (Vatairea sericea), e a castanheira (Bertholletia excelsa), dentre outras. 

Observa-se que a floresta de terra firme é composta por árvores cuja madeira é 

caracterizada como “madeira de lei”, com poucas palmeiras, e não apresenta um 

estrato arbustivo tal qual o observado nas florestas de várzea. Estas são encontradas 

principalmente nas inúmeras ilhas do estuário e às margens do Rio Amazonas e Pará, 

sendo caracterizada como Floresta Ombrófila Densa Aluvial Latifoliada. São áreas 
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alagadas periodicamente, apresentando cobertura arbórea destacando emergentes. 

Neste ambiente predominam espécies com madeira de grande valor econômico como 

a ucuúba (Virola surinamensis), a sumaúma (Ceiba pentandra), a andiroba (Carapa 

guianensis) e o açacu (Hura crepitans). Como fornecedoras de produtos não 

madeireiros destacam-se: a seringueira (Hevea brasiliensis), o açaizeiro (Euterpe 

oleracea), o pracaxi (Pentaclethra macroloba), o buriti (Mauritia flexuosa) e o taperebá 

(Spondias lutea). 

Nas áreas deprimidas que sofrem alagamento periódico encontram-se as 

Formações Pioneiras, representadas pelos campos naturais do leste da Ilha de Marajó, 

que são áreas destituídas de mata e que apresentam cobertura de gramíneas e outras 

herbáceas, além de árvores e palmeiras, formando pequenas “ilhas” de vegetação 

lenhosa e constituindo-se um ecossistema bastante complexo, em função das suas 

variadas condições edafoclimáticas, as quais podem definir comunidades vegetais 

totalmente diversas em composição botânica. 

Em áreas onde a mata foi removida para a realização de cultivos ocorre a 

floresta secundária resultante da regeneração vegetal. A capoeira e o capoeirão são 

expressões também utilizadas pelos lavradores para designar os estágios de cobertura 

vegetal da floresta secundária. 

Ao norte e leste do Município de Anajás encontram-se os campos naturais os 

quais são características da região leste da ilha do Marajó. O tipo de vegetação que 

predomina no município é a floresta densa de planície aluvial a qual representa a 

fisionomia florística da região ocidental da ilha. 

 

12.1.3.6. Patrimônio Natural. 

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

1986, era de 4,32%. Os principais acidentes geográficos são os rios Anajás, Mocoões, 

Guajará e Cururu. Existem informações sobre um cemitério indígena, no Igarapé 

Itapecoaquara. 

 

12.1.3.7. Topografia 

Como toda ilha do Marajó, seus terrenos apresentam cotas muito baixas, sendo 

registrada a de 10 metros na sede municipal de Anajás, que corresponde ao nível de 

um dos terraços da ilha de costas mais elevados. 
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12.1.3.8. Clima. 

Fazendo parte do equatorial úmido, o clima do município apresenta todas as 

características inerentes a este: amplitude térmica mínima, temperatura média em 

torno de 27º C, mínima superior a 18º C e máxima de 36º C, umidade elevada e alta 

pluviosidade nos seis primeiros meses do ano. Nesses meses mais chuvosos, ocorrem 

as menores temperaturas, enquanto, nos últimos seis meses, ocorrem as temperaturas 

mais elevadas. Por sua situação de relativa proximidade com o Atlântico, o clima é 

amenizado, tornando-se mais agradável pela ventilação existente. 

  

12.1.3.9. Meio Ambiente. 

O município possui uma Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA), mas sua 

estrutura física é pequena e ineficiente. É composta pelo secretário de meio ambiente, 

01 engenheira agrônoma, 01 agente administrativo e 03 serviços gerais (limpeza 

interna e trabalho de campo).  

O arcabouço ambiental está na Lei Nº 131, de 14 de agosto de 2008, que dispõe 

sobre a Política Municipal do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formação e 

aplicação, de modo a garantir o desenvolvimento sustentável e o equilíbrio ecológico; 

institui o Sistema Municipal de Meio Ambiente e o Fundo Municipal de Meio Ambiente e 

dá outras providências. No ano 2013, houve a formação do Conselho Municipal de 

Meio Ambiente, espera-se com isso, melhor andamento das politicas públicas 

ambientais e de saneamento. 

Os serviços desenvolvidos, atualmente, são a manutenção das árvores da sede 

urbana (serviço de poda), o atendimento de denúncias de invasão de terrenos, vistoria 

a construção de fossas próximas a poço de abastecimento de água, tipo amazonas, e 

sobre criatório de peixe dentro da sede. A gestão ambiental municipal necessita 

plenamente de apoio técnico estadual e federal para sua estruturação, capacitação e 

descentralização dos serviços de impacto local. 

Outra legislação utilizada pela gestão municipal é a Lei Nº 08, de 26 de maio de 

1993, que institui normas sobre a política administrativa no Município de Anajás, em 

seu Capítulo I, sobre qual comenta a higiene pública e a proteção ambiental. Nesse 

último, a seção II é exclusiva para ele. 

Os indicadores ambientais encontrados no território de Anajás são: a 

degradação da mata ciliar, devido à falta de manejo adequado na coleta de açaí e da 

extração inadequada de palmito; desmatamento ilegal por indústrias madeireiras 
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localizadas em outras regiões e até mesmo pequenas serrarias existentes no 

município. Outro indicador exclusivo da zona urbana é construção de fossa próxima a 

poços de água (para consumo humano) e a utilização de fossa negra.  

Pôde-se observar, in loco, que as embarcações aportam nas proximidades de 

onde ocorre o lançamento de esgoto do centro urbano, assim como também as 

mesmas embarcações lançam seus rejeitos diretamente no rio, contribuindo para a 

eutrofização desse rio, como mostra a Fotografia 16. Notam-se nessa fotografia que as 

margens do Rio Anajás se encontram completamente floradas por aguapé e isso 

acontece em toda a sua margem dentro da sede urbana. Essa floração é um 

bioindicador de poluição hídrica, mesmo que o aguapé sirva como um ótimo agente fito 

depurador. 

Figura 5- Margens do Rio Anajás, com floração de aguapé, sede do Município. 

 
        Fonte: Pesquisa direta, 2013. 

Dentre outros problemas ambientais destacamos: 

 Lixão a céu aberto, sem nenhuma seleção de resíduos sólidos possíveis de 

comercialização;  

 Assoreamento dos rios; 

 Empobrecimento do solo; 

 Cemitérios Construídos (um na zona urbana e vários na área rural) sem nenhum 

controle; 

 Posto de combustível e abastecimento às margens do Rio Anajás; 
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Figura 6-Cemitério Municipal localizado na Rua da Pista 

 
                 Fonte: Pesquisa direta, 2014. 

 
Figura 7- Posto de combustível as margens do Rio Anajás. 

 
                   Fonte: Pesquisa direta, 2014. 

 

a. Organizações Não-Governamentais Ambientalistas. 

No município, não existe associação ou qualquer outro tipo de movimento social 

voltado especificamente para a defesa do meio ambiente. Entretanto existem diversas 

associações de interesses diversificados que em suas lutas fazem a defesa do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e sustentável. 
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b. Áreas de Preservação. 

I.Área de Proteção Ambiental do Marajó - APA Marajó. 

Segundo o Art. 13, parágrafo 2º da Constituição do Estado do Pará, de 05 de 

outubro de 1989, foi instituída a Área de Proteção Ambiental do Arquipélago do Marajó 

(APA Marajó), compreendendo o território dos 12 municípios que compõem as 

microrregiões de Arari (Cachoeira do Arari, Chaves, Muaná, Ponta de Pedras, 

Salvaterra, Santa Cruz do Arari e Soure) e Furos de Breves (Afuá, Anajás, Breves, 

Curralinho e São Sebastião da Boa Vista), num total de 5.904.400 hectares, fazendo 

limite com o oceano Atlântico, o rio Amazonas e a baía do Marajó. 

Apesar de ter sido instituída com o objetivo de elaborar e executar o 

zoneamento ecológico-econômico, visando à conservação da biodiversidade, o 

desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da população marajoara; preservar 

as espécies ameaçadas de extinção e amostras representativas dos ecossistemas e 

implementar projetos de pesquisa científica, educação ambiental e ecoturismo, nada foi 

feito neste sentido. Sendo que esse fato aumenta a responsabilidade do município no 

que diz respeito à preservação dessas áreas. 

A educação ambiental no município se limita a projetos escolares que ficam 

evidenciados por ocasião da Semana do Meio Ambiente, através do uso expressivo de 

cartazes, além de palestras com pouca ou quase nenhuma repercussão e visibilidade, 

e outras ações pontuais desenvolvidas pelas escolas nas datas comemorativas como: 

dia da árvore, dia da água, etc.  

 

12.1.4. Aspectos Demográficos. 

12.1.4.1. População. 

Segundo dados consolidados do Censo 2010 do IBGE, a população total do 

município é de 24.759 habitantes, predominando a população masculina, com 12.957 

habitantes, correspondendo a 52,33% da população total, contra 11.802 habitantes 

mulheres, que equivale a 47,67% da população de todo o município. 

Anajás é um município predominantemente rural, com 15.265 habitantes, 

correspondendo a 61,65% da população total, enquanto que habitam a sua zona 

urbana 9.494 moradores, ou seja, 38,35% da população total (IBGE, 2010). 

Comparando ao ano de 2005, teve um acréscimo de 3.590 habitantes em relação a 

2010, já em 2012 a estimativa da população foi de 25.731 habitantes (IBGE, 2012). 
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12.1.4.2. Dinâmica demográfica municipal por múltiplas dimensões. 

Ao analisar a variação ao longo de quatro contagens censitárias (1980, 1991, 

2000 e 2010), é possível identificar a dinâmica demográfica do município. A Tabela 6 

permite esta visualização acerca de seis indicadores: população total, população 

masculina, população feminina, população urbana e população rural. 

Ao longo de 40 anos, a população total de Anajás duplicou, uma vez que, 

comparando a contagem de 1980 (11.784 habitantes) com a contagem de 2010 

(24.759 habitantes), o município teve um crescimento de 110,11% de sua população. 

Percentual que está aproximado à variação na população masculina e feminina, uma 

vez que a contagem de 1980 identificou 6.177 homens e o censo de 2010, contou 

12.957 moradores do sexo masculino, correspondendo a um crescimento de 109,76%. 

Já em relação às mulheres, a comparação entre as contagens de 1980 (5.607 

habitantes mulheres) e de 2010 (11.802 mulheres) indica um crescimento de 6.195 

habitantes, o que equivale a um crescimento relativo de 110,49% no período. 

Prosseguindo na análise populacional, a Tabela 7 aponta o quanto o 

crescimento populacional de Anajás alterou sua densidade demográfica em 40 anos. 

Tabela 7- Densidade demográfica de Anajás, Pará, região Norte e Brasil. 

 
Abrangência 

  Densidade Demográfica  
(Hab./Km²) por ano censitário 

Variação no período 

1980 1991 2000 2010 AB % 

Brasil 14,23 17,26 19,92 22,40 8,20 57,62 

Região Norte 1,76 2,66 3,35 4,12 2,36 134,09 

Pará 2,81 4,15 4,96 6,07 3,26 116,01 

Anajás 1,77 2,08 2,61 3,58 1,81 102,26 

Fonte: IBGE, 1980,1991, 2000, 2010. 

Os dados da Tabela 7 indicam que entre a contagem censitária de 1980 e 2010 

houve um crescimento de 102,26% na densidade demográfica de Anajás, que passou 

de 1,77 hab./km² para 3,58 hab./km², nestes anos de referência. Em termos absolutos, 

o aumento da densidade demográfica municipal apresentou uma variação (1,81) que 

ficou abaixo dos níveis nacional (8,20), regional (2.36) e estadual (3,26), contudo, em 

termos relativos o crescimento deste indicador em Anajás superou a variação relativa 

do Brasil (57,62%) e ficou a 13,75 pontos percentuais abaixo do Estado do Pará 

(116,01%). 

A Tabela 8 apresenta a dinâmica da população de Anajás na relação urbano e 

rural no decorrer das contagens censitárias. 
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Tabela 8- Densidade demográfica de Anajás, por localização de domicílio, absoluta e relativa por ano 

censitário. 

DADOS 
POPULACIONAIS 

ANOS DE CONTAGEM CENSITÁRIA 

1980 1991 2000 2010 

Ab % Ab % Ab % Ab % 

População total 11.784 100 14.284 100 18.322 100 24.759 100 

População urb. 779 6,61 1.979 13,85 4.613 25,18 9.494 38,35 

População rural 11.005 93,39 12,305 86,15 13.709 74,82 15.265 61,65 

Fonte: IBGE, 1980, 1991, 2000, 2010. 

A análise dos dados da Tabela 8 demonstra que o município sempre se manteve 

com uma população predominantemente rural, contudo, significativas alterações são 

observadas a cada década, com o progressivo aumento da participação da população 

urbana na contagem total. Enquanto em 1980 os moradores da zona urbana eram 

apenas 6,61%, na contagem de 2010 eles já respondem por 38,35% da população de 

todo município. Esses dados corroboram a informação da tabela anterior, que indicava 

na análise do período de 1980 a 2010 que a população nominal na zona rural se 

manteve sempre majoritária, mas que o crescimento relativo no período foi exatamente 

significativo na zona urbana, indicado em 118,74%. 

Outro componente a ser destacado na dinâmica populacional do município é a 

participação nominal e relativa dos grupos de idade na população total, o que permite 

perceber o quanto um determinado município possui de crianças adolescentes, jovens, 

adultos e idosos em sua população. Para essa análise, os dados foram desagregados 

e divididos em três grupos de idade, assim considerados: (i) Primeira infância e infância 

(de menos de 1 ano e de 1 a 9 anos), (ii) Pré-adolescência e juventude (de 10 a 29 

anos) e (iii) adultos e idosos (de 30 a 59 anos e de 60 a 100 anos ou mais). 

Tabela 9- Participação absoluta na população total da primeira infância e infância total e por localização 

de domicílio. 

Fonte: IBGE, 2010 
 

A Tabela 9 indica que, no grupo de idade da primeira infância e infância, há uma 

prevalência numérica significativa daquela em relação a esta, com uma diferença de 

6.037 indivíduos. Observa-se ainda que, numericamente, tanto a primeira infância 

quanto a infância se encontra prevalentemente na zona rural. Em termos percentuais, 

ANO 2010 GRUPOS DE IDADE 

Abrang Pop. total 
Menos de 1 ano 1 a 9 anos 

Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

Brasil 190.755.799 2.713.244 2.246.033 467.21 26.052.289 21.190.397 4.861.892 

Norte 15.864.454 302.465 212.564 89.901 2.891.948 1.987.087 904.861 

Pará 7.581.051 42.182 91.065 51.11 1.376.051 863.273 512.778 

Anajás 24.759 650 218 432 6.687 2.319 4.368 
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os 423 indivíduos com menos de 1 ano da zona rural correspondem a 66,46% da 

população total deste grupo de idade, já os 4.638 indivíduos de 1 a 9 anos, equivalem 

35,32% da população total do município nesta faixa de idade. 

Tabela 10- Participação absoluta na população total da pré-adolescência e juventude total por 

localização de domicílio. 

  Grupos de Idade 

Abrangência 
População 

total 
10 a 29 anos 

Total Urbano Rural 

Brasil 190.755.799 68.507.239 57.475.007 11.032.232 

Norte 15.864.454 6.431.800 4.747.774 1.684.026 

Pará 7.581.051 3.079.817 2.101.933 977.84 

Anajás- PA 24.759 10.559 4.197 6.362 

Fonte: IBGE, 2010. 

Ao se analisar a pré-adolescência e a juventude, em termos absolutos, 

observam-se pela Tabela 10 que o padrão de localização da população na zona rural 

se mantém, apesar de uma diferença numérica favorável à população jovem rural em 

relação à urbana da ordem de 2.165 indivíduos. Em termos percentuais, a juventude 

rural corresponde a 60,25% de toda a população juvenil municipal. 

Em todos os grupos de idade há uma predominância de localização na zona 

rural, especialmente a pré-adolescência e juventude, que se encontra em sua grande 

maioria nas áreas rurais do município. Assim, a juventude rural corresponde a 25,70% 

de toda a população municipal, enquanto que os jovens urbanos são apenas 16,85% 

da população de Anajás. 

A população do grupo de idade dos adultos é também significativa, sendo que 

13,60% destas pessoas se encontram na zona rural e 9,17% na área urbana. Os dados 

indicam que a participação relativa de todos os grupos de idade da área rural do 

município é muito diferenciada em relação aqueles do Estado do Pará, da região Norte 

e do Brasil, em muitos casos sendo o dobro do registrado nas mesmas. 

Tabela 11-Participação absoluta na população total de adultos e idosos por localização de domicílio em 
2010. 

Ano 2010 Grupos de Idade 

Abrang. Pop. total 
30 a 59 anos 60 a 100 anos ou mais 

Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

Brasil 190.755.79
9 

72.892.430 62.689.961 10.202.469 20.590.597 17.234.394 3.266.20 

Norte 15.864.454 5.156.773 3.921.257 1.235.516 1.081.468 795.827 285.641 

Pará 7.581.051 2.447.867 1.755.417 692.450 535.134 379.871 155.263 

Anajás 24.759 5.638 2.271 3.367 1.225 489 736 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Em relação à população adulta e idosa, a Tabela 11 demonstra que há uma 

prevalência numérica da população jovem em relação aos adultos, crianças e idosos, 

com uma vantagem dobrada de indivíduos a favor da população adulta. Quanto à 

localização do domicílio em cada grupo de idade se mantém a predominância do rural 

sobre o urbano, sendo que os adultos da zona rural equivalem a 59,71% de toda a 

população municipal. No caso dos idosos, os indivíduos deste grupo de idade 

domiciliado na zona rural têm uma participação percentual de 60,08% na população 

idosa total de Anajás. 

Tabela 12-Participação relativa dos grupos de idade na população total 2010. 

Abrangência 
Menos de 

1 ano 
1 a 9 anos 

10 a 29 
anos 

30 a 59 
anos 

60 a 100 
anos ou mais 

Total 

Brasil 1,42 13,66 35,91 38,21 10,79 100,00 

Norte 1,91 18,23 40,54 32,51 6,82 100,00 

Pará 1,88 18,15 40,63 32,29 73,06 100,00 

Anajás- PA 2,63 27,01 42,65 22,77 4,95 100,00 

Fonte: IBGE, 2010. 

A análise global da participação de cada grupo de idade na população total do 

município de Anajás é visualizada na Tabela 12. Os dados nesta tabela indicam que o 

município tem uma população significativamente jovem, uma vez que 42,65% dela se 

encontram na faixa etária dos 10 aos 29 anos (pré-adolescência e juventude), seguida 

pela infância, com participação de 27,01% na população total municipal, e, finalmente, 

os adultos, que aparecem com participação de 22,77% de toda a população de Anajás. 

Destaca-se que, quando comparado aos percentuais do Estado do Pará 

(40,63%), da região Norte (40,54%) e do Brasil (35,91%), Anajás supera estes níveis 

de abrangência em relação à participação relativa da juventude na população total. 

 

12.1.5. Aspectos Institucionais do Sistema Público. 

12.1.5.1. Sistema Municipal de Saúde. 

O Município de Anajás conta com serviços de saúde prestados pelo Hospital 

Municipal, que promove atendimento 24h. Esta unidade está situada à Av. Barão do 

Rio Branco, 16 - Centro. Sendo que existem no município 07 estabelecimentos de 

saúde com atendimento ambulatorial, sendo 05 desses sem atendimento médico e 02 

com atendimento médico; 01 posto de saúde na área urbana e 03 postos na zona rural, 

além de 03 estabelecimentos de saúde com especialidade odontológica e mais 16 

postos de endemias.  

O Hospital Municipal conta com apenas 21 leitos cadastrados no SUS, possui 08 

enfermarias, 01 sala de cirurgia, 01 sala de parto, sala para imunizações (vacinas), 
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farmácia, laboratório (para realização de exames variados) e 01 sala de Raio-X. No 

hospital são atendidas em média de 123 pacientes internados/mês. A estrutura 

funcional do hospitalar está assim composta: 

 Nº de Funcionários: 02 médicos, 07 enfermeiros, 01 bioquímico, 01 nutricionista, 

01 odontólogo, 01 administrador, 08 auxiliares de enfermagem, 15 auxiliares 

administrativos, 05 atendentes de saúde, 03 assistentes de administração, 02 técnicos 

de laboratório, 07 vigias e 10 na área de serviços gerais; 

 Serviços: urgência/emergência, internamentos, consulta médica, consulta e 

tratamento odontológico e pesquisa de plasmódio. Com programas específicos 

implantados, o hospital disponibiliza para a população o Teste do Pezinho, o PCCU - 

Preventivo do Câncer do Colo Uterino e Seio e o PASMIC - Atendimento a Gestantes e 

Crianças. 

          Figura 8- Fotografia do Hospital Municipal. 

 
          Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

Quanto aos Postos de Saúde, apenas o posto de saúde Santo Antônio possui 

cadastramento no SUS. Os demais atendem as localidades da zona rural com 

procedimentos de rotina (aplicação de injetáveis, suturas, pesquisa de plasmódio, 

coleta de lâmina para exame de malária, etc.).  

Para atendimento à população a secretaria de saúde conta ainda com 01 

ambulância que oferece os serviços de remoção. 
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a. Políticas de Saúde Pública. 

A política de saúde no Brasil tem incorporado cada vez mais a lógica da 

prevenção, em vista de superar a visão de medicina curativa. Neste sentido, os 

programas de Atenção Básica à Saúde, em especial o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) e o Programa Saúde da Família (PSF), têm trazido 

avanços significativos no âmbito dos municípios, na medida em que atua focado na 

vigilância à saúde e à busca pela qualidade de vida, interagindo com as famílias e 

comunidades. Por isso, além da infraestrutura instalada e os recursos humanos 

disponíveis, outro componente importante na análise situacional do Município de 

Anajás são os programas acima referidos. 

Neste sentido, no âmbito dos programas do governo os indicadores são 

positivos. Houve uma ampliação da cobertura no período, passando de 76,6% para 

79,5%, que possibilita estimar que, atualmente, a cobertura esteja próxima dos 100% 

da população total do município. Destaca-se a ampliação em 10,7 pontos percentuais 

de crianças com o esquema vacinal em dia - passando de 75,2% em 2007 para 85,9% 

em 2009 - e o crescimento percentual de 10,2 pontos de crianças que são alimentadas 

exclusivamente com leite materno - passando de 79,4% em 2007 para 89,6% em 2009. 

Mais significativa ainda é a redução da taxa de hospitalização de crianças 

menores de cinco anos, seja por pneumonia, seja por desidratação. Referente à 

pneumonia, a redução foi de 37,4 pontos, passando de 45,8% em 2007 para 8,4% em 

2009. Em relação à hospitalização por desidratação, a redução foi menor, mas também 

significativa, ficando em 15,2 pontos, saindo dos 22,5% em 2007 para 7,3% em 2009.  

Contudo, ainda há situações preocupantes. Uma é o baixo percentual de 

cobertura de consultas de pré-natal, que não chega a 80% (o maior índice foi em 2008, 

com 79,3%) e apresenta uma redução de cobertura entre 2007 (78,4) e 2009 (74,6%) 

de 3,8 pontos percentuais. Por último, mas não menos importante, faz-se necessário 

analisar as taxas de natalidade e mortalidade municipais. Conforme a Figura 9, o 

número de nascidos vivos supera em larga escala o número de óbitos no município de 

Anajás. 
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Figura 9-Gráfico dos Nascidos vivos e óbitos gerais em Anajás 2000-2010. 

 
Fonte: IBGE, 2000 a 2010. 

 

A figura 10 mostra a relação entre a taxa de natalidade e mortalidade do 

município de Anajás no período de 2000 a 2010. Nota-se a taxa de natalidade muito 

superior a de mortalidade: a taxa máxima de natalidade alcançou, aproximadamente, 

35 pessoas em 2007, enquanto que a de mortalidade foi de menos que 05 habitantes 

naquele ano. Observa-se, também, que houve decréscimo acentuado da taxa de 

natalidade em 2008, já na taxa de mortalidade quase não se percebe uma variação, 

somente em 2010 aconteceu um acréscimo na mesma. As Figuras 9 e 10 estão mais 

explicados na Tabela 13, que ilustra os valores das taxas de 2000 a 2010. 

Figura 10- Gráfico da Taxa de natalidade e mortalidade geral de Anajás 2000-2010. 

 
                Fonte: IBGE, 2000 a 2010. 
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A Tabela 13 apresenta as referidas taxas por ano no período de 2000 a 201, 

possibilitando, assim, uma análise sincrônica dos dados, especialmente quanto à 

variação absoluta e percentual da natalidade e mortalidade no período. 

 
Tabela 13- Taxa de natalidade e mortalidade geral de Anajás 2000-2011. 

Ano 
População 

total 

Nº de 
nascidos 

vivos 

Taxa de 
natalidade 

Nº de óbitos 
geral 

Taxa de 
mortalidade 

geral 

2000 18.322 285 15,56 35 1,91 

2001 18.813 344 18,29 43 2,29 

2002 19.173 308 16,06 31 1,62 

2003 19.564 490 25,05 48 2,45 

2004 19.958 489 24,50 53 2,66 

2005 20.853 570 27,33 60 2,88 

2006 21.308 663 31,12 54 2,53 

2007 21.756 677 31,12 58 2,67 

2008 26.563 677 25,49 52 1,96 

2009 27.385 684 24,98 54 1,97 

2010 27.759 613 24,76 66 2,67 

Variação Ab no período 6.437 328 9 31 0,76 

Variação % no período 35,13 115,09 59,17 88,57 39,55 

Fonte: DATASUS (2011), IBGE (2010). 

A Tabela 13 indica, ainda, que há variações significativas de um ano para o 

outro nas taxas de natalidade e mortalidade geral, em termos absolutos quanto em 

pontos percentuais. Confrontando a variação percentual da taxa de natalidade com a 

taxa de mortalidade no período, observa-se que, ainda que a taxa de mortalidade fique 

sempre abaixo de 1 por mil habitantes e que a taxa de natalidade chegue ao patamar 

de mais de 29 por mil habitantes em dois anos seguidos (2001 e 2002), a variação 

percentual da taxa de mortalidade entre 2000 e 2011 chega a um crescimento de 

159,11% no período, com destaque para os valores nominais de óbitos nos anos de 

2010 e 2011, com 13 e 25 óbitos, respectivamente. Já a taxa de natalidade teve um 

crescimento percentual no período bem abaixo, ficando em 21,43%. 

Em prosseguimento à análise da dimensão de saúde, um indicador importante é 

a Taxa de Mortalidade Infantil, uma vez que reflete de maneira geral, as condições de 

desenvolvimento socioeconômico e infraestrutura ambiental, bem como o acesso e 

qualidade dos recursos disponíveis para a atenção à saúde materna e da população 

infantil. 
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Figura 11-Gráfico do número de óbitos com menos de um ano e taxa de mortalidade infantil. 

 
    Fonte: IBGE, 2000 a 2010. 

 

A Figura 11 indica que há uma dinâmica de redução da taxa de mortalidade 

infantil, mais especialmente em dois períodos, de 2000 a 2002 e de 2004 a 2007. 

Contudo, os “picos” de crescimento deste indicador são igualmente preocupantes, 

apontando retrocessos no enfrentamento à mortalidade infantil, a tal ponto que o “pico” 

mais recente (entre 2009 e 2010) chega próximo do patamar de 2005.  

 

b. Índice nutricional da população infantil de 0 a 2 anos. 

No acervo pesquisado não foi possível encontrar dados e informações que 

pudessem mencionar o índice nutricional da população infantil de 0 a 2 anos de idade, 

porém os índices mencionados no tópico anterior nos dão a dimensão das dificuldades 

encontradas. Vale ressaltar que, houve uma ampliação em 10,7 pontos percentuais de 

crianças com o esquema vacinal em dia - passando de 75,2% em 2007 para 85,9% em 

2009 - e o crescimento percentual de 10,2 pontos de crianças que são alimentadas 

exclusivamente com leite materno - passando de 79,4% em 2007 para 89,6% em 2009. 

Considerando os índices, temos o entendimento de que houvera melhoria na qualidade 

de vida dessas crianças (DATASUS/PMA, 2010). 

 

c. Situação da Malária no Município de Anajás. 

Para realizar o diagnóstico da malária, a estrutura de 21 postos fixos de 

diagnóstico do município é satisfatória. Existem dois na zona urbana, um de maior 

fluxo, o Laboratório Central de Endemias (com média em torno de 55% de todos os 

exames realizados no município) e outro, o posto de saúde Santo Antônio no bairro 

Centro, zona urbana, que atende a demanda do programa da Saúde da Família. Os 
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outros 19 são postos de notificação fixos para diagnóstico e tratamento, responsáveis 

por atender toda a demanda da área rural, estando distribuídos em diversas 

localidades estratégicas (veja Quadro 03). 

Quadro 03- Distribuição das Unidades de Diagnóstico e Tratamento (UDT) no Município de Anajás 

ÁREAS UNIDADES FIXAS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 

 
Alto Rio Anajás 

 

Monte Sinai (São João) 

Separará 

Vencedora 

Jutaí 

Rio Mocoões 
 

Francês 

Tauari 1º 

Luciana 

Formigueiro 

 
 

Médio Rio Anajás 

Central de Anajás 

Fortaleza 

Boca de Quati 

Santa Cruz do Guajará 

Médio - Baixo Rio Anajás 

Belém do Ribeiro 

Bela Vista 

Vitória do Anajás 

Baixo Rio Anajás 

Nº Sr.ª do Perpétuo Socorro 

Paraíso do Aramã 

Porto Alegre 

Carumbé 

PSF Santo Antônio 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Anajás, 2012. 

 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Territorial Sustentável do 

Arquipélago do Marajó, a situação epidemiológica da malária no Município de Anajás, 

registrou um crescimento acentuado na notificação de casos no período de 2000 a 

2002 passando de 8.160 para 19.929 casos nesse período, reduzindo para 5.945 

casos em 2003 e 2.710 no ano de 2004. Devido à falta de sustentabilidade nas ações 

de controle, o número de casos voltou acrescer em 2005, tendo sido notificados 11.921 

casos, correspondendo a um incremento de 340% em relação ao ano de 2004. Esses 

dados demonstram que o Município de Anajás apresenta um comportamento instável 

no registro de casos da malária nos últimos seis anos. 

No ano de 2006, foram notificados 1.195 casos no mês de janeiro, aumentou 

para 1.284 casos em fevereiro e passou a reduzir gradativamente até junho, onde se 

registraram 805 casos. Em julho e agosto houve ligeiro aumento. Ressalta-se que esse 

aumento coincide com o aumento no montante do Estado do Pará e na região 

Amazônica em decorrência, principalmente, da sazonalidade. A partir de setembro 
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voltou a reduzir, até dezembro daquele ano quando foram registrados 341 casos da 

doença. 

Em janeiro de 2007 volta a aumentar o número de casos até o mês de março e a 

partir deste retorna a curva decrescente. Assim, nos primeiros semestres de 2006 e 

2007, registram-se 6.619 e 4.130 casos, respectivamente, redução de 37,6%. 

No período de 2003 a 2012, foram examinadas 632.201 lâminas para 

diagnóstico de Plasmodiums.p., dessas 138.795 (22% das amostras) foram positivas. 

No ano de 2009 as lâminas positivas variaram entre 26.000 e 17.400, indicando a alta 

carga da doença a partir de março. Já no mês de janeiro foram registrados 1.165 

casos. Estes evoluíram em 3.878 casos até o mês de agosto. O número de casos 

permaneceu alto até dezembro daquele ano. Janeiro de 2010 se inicia com 2.041 

casos, atingindo o pico máximo de 2.985 em março. A partir de julho, houve uma 

gradativa redução, a qual alcançou um patamar de 690 casos até o fim de dezembro. 

Porém, em 2011, os casos aumentaram em janeiro com 887 casos, encerrando com 

1.281 casos em dezembro. 

Em janeiro de 2012, foram registrados 1.817 casos de malária, chegando a 

2.224 em junho, sendo que a partir desse mês foi iniciada uma ação de distribuição de 

Mosquiteiros Impregnados de Longa Duração (MILD), como mostrado na fotografia 03, 

o uso dos testes rápidos para diagnosticar e tratamento oportuno em áreas de difícil 

acesso, ocorrendo uma redução gradativa dos casos de malária, finalizando em 

dezembro com 346 casos. Em janeiro de 2013 ocorreu um aumento de 31% no número 

de casos em relação a dezembro de 2012, passando a 504 casos. Em fevereiro 

observou-se 434 casos, sofrendo uma redução de 13% nesse mês. 

        
Figura 12- Fotografia das Ações dos agentes de saúde no uso do MILD. 

 
                             Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2012. 
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Embora os casos indiquem tendência de redução dos casos pela ação 

desenvolvida do MILD, não se reduz a quantidade de mosquitos transmissores, pois a 

maioria da população vive em localidades sem nenhuma infraestrutura de saneamento 

básico, atentando que a maioria dessas localidades rurais são áreas alagadas e segue 

a mesma característica precária como mostrada na figura 13, Vila do Francês, 

mostrada abaixo.  

                 Figura 13- Fotografia das Condições sanitárias precárias (Vila do Francês). 

 
                        Fonte: Pesquisa direta, 2013. 

 

Na zona urbana, o que tem agravado o aumento de casos de malária é a obra 

de drenagem, que foi iniciada no ano de 2010 e interrompida em 2012, resultando em 

locais de enchentes (alagamento) e até mesmo de criadouro do mosquito transmissor, 

como é ilustrado pela figura 13 (dados da Secretaria de Saúde e Saneamento, 2013).  

Vale ressaltar que essa localidade apresenta vias com área de grande 

alagamento, com mato alto no entorno dos domicílios, tendo como característica área 

de igapó (ver figura 13).  
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                    Figura 14- Fotografia da obra de drenagem e pavimentação urbana paralisada. 

 
                    Fonte: Pesquisa direta, 2013. 

 
Figura 15- Fotografia da rua pavimentada e alagamento ao redor dos domicílios. 

 
                    Fonte: Pesquisa direta, 2013. 

 

Nas supervisões realizadas pela Secretaria de Vigilância à Saúde, por 

intermédio da coordenação geral do Programa Nacional de Controle da Malária, têm-se 

constatado o esforço da Secretaria de Saúde do Estado do Pará para erradicar a 

malária no Município de Anajás. Entretanto, as condições ambientais do município são 

extremamente favoráveis à proliferação do mosquito transmissor e, na maioria das 

situações, não existem superfícies e/ou domicílios para a aplicação de inseticidas 

residuais para o combate ao vetor, uma vez que as pessoas pernoitam em redes. 

Dessa forma, destaca-se que a condição socioeconômica da população, que obtém 
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seu sustento através do extrativismo vegetal, favorece o permanente risco de contrair a 

doença.  

Apesar das ações desenvolvidas, a banalização da malária com abandono de 

tratamento por grande parte dos adultos é constante em Anajás, o que por certo 

ocasiona a recaída, o que faz com que a doença reaparecer. 

 

12.1.5.2. Sistema Municipal de Educação. 

O Município de Anajás, no decorrer dos anos de 2009 a 2011, tem tido um baixo 

desempenho na ampliação da oferta do número de vagas especialmente no 

atendimento à primeira infância (de 0 a 6 anos), por meio de creches e de unidades de 

ensino pré-escolar, a ponto que em relação à creche o desempenho é negativo, com a 

redução do número de matrículas de 2011 em relação a 2009 (nominalmente foram - 7 

matrículas, correspondendo a -1,48% no período de referência).  

Desempenho negativo também ocorreu no ensino fundamental, ainda que num 

patamar mais baixo, neste caso, houve uma redução de 71 matrículas de 2011 em 

relação a 2009, equivalendo a -0,28% no período. Porém, tem havido uma significativa 

ampliação de matrículas no ensino médio, com um crescimento anual de 12,37%, por 

conta de um acréscimo de 182 matrículas entre 2009 e 2011, equivalendo a um 

crescimento de 38% no período. 

Há, igualmente, um baixo desempenho na ampliação do corpo docente nas 

unidades públicas de ensino do município. Os dados são disponíveis para o pré-escolar 

e o ensino fundamental e mostram que a ampliação do número de docentes nesses 

níveis de ensino chegou aos 30 e 26,88% no período de 2007, respectivamente.  

Em relação ao número de escolas, cobertura e nível de eficiência, o sistema 

público de ensino disponibilizado para a população do município apresenta graves 

deficiências, mesmo que certos indicadores possam ser comemorados. É o caso das 

informações acerca do número de unidades escolares por nível de ensino no período 

2007-2009. 

Há um crescimento na oferta de unidades escolares para a população local, com 

percentuais de crescimento significativos, de tal forma que no cômputo geral o 

município teve um crescimento de 38,30% de unidades escolares implantadas no 

período de 2007 a 2009. Contudo, o grau de eficiência do sistema educacional não é 

mensurado apenas pela quantidade de unidades escolares instaladas, mas também 

pelo índice relativo de atendimento da população escolar por nível de ensino. 
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Conforme o Ministério Público Estadual, por meio do Sistema de Informação de 

Indicadores Sociais (SIIS), os dados de 2009 apontam que houve o acréscimo de mais 

duas unidades escolares, mas que o nível de eficiência do atendimento não é 

satisfatório.  

Este grau de precariedade também se expressa no levantamento feito pelo 

Ministério Público do Estado do Pará sobre os recursos disponíveis na rede pública do 

município, uma vez que, além das deficiências de cobertura, há deficiências na oferta 

de recursos que possibilitem um ensino e aprendizagem de maior qualidade. 

Em relação à taxa de abandono, o desempenho municipal se aproxima do 

desempenho estadual, ficando em média de 1 a 5 pontos percentuais acima do Pará. 

Conforme se amplia o nível de análise, a diferença se acentua, com o município 

apresentando índices que estão sempre acima. Porém, no ano de 2009, no ensino 

médio, a taxa de abandono no município (19,50%) esteve abaixo da taxa estadual 

(20,70%). Neste mesmo nível de ensino, em 2010, Anajás teve uma taxa de abandono 

menor (12,30%) que as taxas do Pará (19,20%) e da região Norte (14,70). 

As taxas de aprovação do município mantiveram uma dinâmica de crescimento 

positivo nos anos iniciais do ensino fundamental (passando de 55,20% em 2009, para 

77,30% em 2010) e no ensino médio (passando de 70,01% em 2009, para 74,20% em 

2010). Já nos anos finais do ensino fundamental, houve um desempenho negativo, 

uma vez que em 2009 o índice de aprovação era de 82,02% e em 2010 passa a ser de 

74,20%. Diferenciando-se do desempenho do Pará, da região Norte e do Brasil, que 

mantiveram um crescimento positivo na taxa de aprovação dos anos finais do ensino 

fundamental no período 2009-2010. 

Quanto às taxas de reprovação, o Município de Anajás teve uma dinâmica de 

redução nos anos iniciais entre 2009 (35,30%) e 2010 (16,60%), seguindo o que 

ocorreu no Pará, região Norte e Brasil. Já nos anos finais do ensino fundamental ocorre 

o inverso: o município aumenta a sua taxa de reprovação, passando de 8,30% (2009) 

para 13,10% (2010), distinguindo-se do Pará, que manteve a mesma taxa nos anos de 

referência (12,90%) e da região Norte e Brasil, que reduziram suas taxas. No ensino 

médio, houve aumento da taxa de reprovação (de 10,04% para 13,50%), o que 

também ocorreu em nível nacional (de 11,50% para 12,50%), mas diferenciando-se do 

Pará e da região Norte, onde houve redução. 

As Tabelas abaixo explicam como estão distribuídos os alunos em Anajás da 

Educação Infantil até o Ensino Médio e as especificações do ensino. 
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Tabela 14 - Número de escolas, alunos e profissionais escolares em sala de aula por modalidade e etapa. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – NÚMERO DE ESCOLAS, ALUNOS E PROFISSIONAIS 

ESCOLARES EM SALA DE AULA POR MODALIDADE E ETAPA. 

Ordem 
Dependência 

Administrativa 
Modalidade Etapa 

Número de 
Escolas 

Número 
de Alunos 

Número de 
Docentes 

001 Municipal 

Ensino 
Regular 

EDUCAÇÃO INFANTIL – 
CRECHE (0 A 3 ANOS) 

2 160 15 

EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-
ESCOLA (4 A 5 ANOS) 

37 981 65 

EDUCAÇÃO INFANTIL E 
ENSINO FUNDAMENTAL        

(8 A 9 ANOS) - MULTIETAPA 
8 137 9 

ENSINO FUNDAMENTAL        
(8 ANOS) - 5ª SÉRIE 

51 997 144 

ENSINO FUNDAMENTAL        
(8 ANOS) - 6ª SÉRIE 

44 739 138 

ENSINO FUNDAMENTAL        
(8 ANOS) - 7ª SÉRIE 

38 591 133 

ENSINO FUNDAMENTAL        
(8 ANOS) - 8ª SÉRIE 

29 365 110 

ENSINO FUNDAMENTAL        
(9 ANOS) - 1º ANO 

13 492 29 

ENSINO FUNDAMENTAL         
(9 ANOS) - 2º ANO 

11 382 24 

ENSINO FUNDAMENTAL        
(9 ANOS) - 3º ANO 

18 840 40 

ENSINO FUNDAMENTAL        
(9 ANOS) - 4º ANO 

20 682 39 

ENSINO FUNDAMENTAL        
(9 ANOS) -5º ANO 

32 882 46 

ENSINO FUNDAMENTAL        
(9 ANOS) 

104 2458 118 

 
EDUCAÇÃO 

DE 
JOVENS E 
ADULTOS 

EJA PRESENCIAL – ANOS 
INICIAIS 

26 388 33 

EJA PRESENCIAL – ANOS 
FINAIS 

16 520 67 

EJA PRESENCIAL – ANOS 
INICIAIS E ANOS FINAIS 

3 35 5 

EJA SEMIPRESENCIAL – 
ANOS INICIAIS 

1 11 1 

EJA SEMIPRESENCIAL – 
ANOS FINAIS 

1 16 1 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2013/2014. 

 

Tabela 15- Levantamento do censo escolar 2013. 

SITUAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS LOCALIZAÇÃO NÚMERO DE ESCOLAS 

Escolas em atividade 
Urbana 06 

Rural 110 

Escolas paralisadas Rural 06 

Total de escolas: 122 

Total de alunos – meio urbano 4068 alunos (matrícula inicial) 

Total de alunos – meio rural 6618 alunos (matrícula inicial) 

total de alunos no município: 10686 (matricula Inicial) 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2013/2014. 
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O Ensino Superior no Município de Anajás iniciou em 2002 através da 

Universidade Vale do Acaraú - UVA em módulos intervalares, com 182 alunos 

matriculados, em 2012. Hoje o ensino superior funciona através da Universidade 

Federal do Pará – UFPA, em módulos intervalares. A Universidade Estadual do Pará 

UEPA, pela Plataforma Freire – Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica – PARFOR, ação conjunta do Ministério da Educação – MEC, 

Instituições Públicas de Ensino Superior – IPES , Secretaria de Educação do Estado e 

Secretaria de Educação do Município – SEMED, em módulos intervalares.  

E, Através de Centro Universitário de Maringá – CESUMAR e a Universidade 

Norte do Paraná – UNOPAR, com aulas semipresenciais ou à distância, sendo estas 

da rede particular. 

            Figura 16 - Escola Estadual de Ensino Médio. 

 
                 Fonte: Pesquisa direta, 2014. 

 

12.1.5.3. Sistema de Segurança. 

a. .Polícia Militar. 

No município de Anajás a segurança ostensiva é realizada pela 9ª CIPM - 

Comando de Policiamento Regional III, sob o Comando de 01 SGT PM, o 

destacamento de Polícia Militar conta com um efetivo de 07 policiais, sendo: 01 SGT, 

02 CAB e 04 SOLD. 

Localizado à Av. Magalhães Barata, 66, o destacamento desenvolve suas 

atividades em parceria com a Polícia Civil, atuando durante 24 horas com policiamento 
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ostensivo e segurança das repartições públicas: Agências dos Correios, Fórum, 

Prefeitura, etc. Tem como área de abrangência somente o município de Anajás.  

 

b. .Polícia Civil. 

Localizada à Rua Coronel Rezende, 51, a delegacia possui 02 cárceres com 

capacidade para 03 presos cada e conta com uma equipe composta por: 01 Delegado, 

01 Escrivão e 02 investigadores de Polícia Civil, que desenvolvem os serviços de 

polícia judiciária, identificação e etc. Atividades estas desenvolvidas em parceria com a 

Polícia Militar. No município de Anajás o maior número de ocorrências refere-se à lesão 

corporal.  

c. Administração da Justiça. 

I)..Fórum da Comarca de Anajás. 

Está localizado à Av. Rio Branco, 19 Centro, atendendo pelo telefone (91) 3605-

1460 e funcionando no horário das 8 às 14h, apresenta à população os serviços de 

Acordos/Curatela/Divórcio/Registro de Nascimento fora do prazo, Audiência de 

Conciliação de Terra, de Dívida etc. Dispõe de um quadro técnico com 01 juiz, 01 

escrivão, 01 oficial de Justiça, 01 secretário e 01 servente.  

 

II) Ministério Público Estadual 

No mesmo prédio funciona o Ministério Público do Estado – MPE, que funciona 

com um Promotor de Justiça que desenvolve os mais diversos serviços, por contar com 

apenas um promotor o mesmo atende as mais diversas áreas, atuando os serviços de 

Termo de Acordo, Declaração de Atividade Rural para aposentados, conflitos agrários, 

fundiários, etc. Atende pelo telefone (91) 3605-1134. 

 

III) Defensoria Pública. 

A denfesoria pública de Anajá funciona no Fórum Dr. Walton Cézar Brudzinsk, 

Av. Barão do Rio Branco, 19, Centro - CEP: 68.810-000, contatos: (91) 3605-1460 / 

3605-1134 tendo como denfesora pública a Dra. ADRIANA MELO DE BARROS. A 

defensoria do Município de Anajás pertence ao NÚCLEO REGIONAL MARAJÓ (5ª) 

Breves/PA Tv. Castilho França, 617, Centro, Breves - CEP 68800-000/ (91)3783-2913-

Plantão/(91)8119-9271secretaria.marajo@defensoria.pa.gov.br- 

coordenação.marajo@defensoria.pa.gov.br. 

mailto:coordenação.marajo@defensoria.pa.gov.br
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Ainda no que concerne as questões de justiça e cidadania a Comarca de Anajás 

conta com dois cartórios sendo eles: 

IV) Cartórios.  

 

a. .Cartório Extra Judicial Guimarães - Do Único Ofício da Comarca de Anajás 

Titular: Zuleide dos Passos Guimarães 

Endereço: Av. Rio Branco, 19 - Centro 

Fone: (91) 3605-1158 

Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira das 8 às 12h e das 14 às 18h. 

Serviços: atende a população com emissão de certidões, títulos de terras e outras 

atividades associativas.  

b. Cartório Judicial. 

Titular: Zuleide dos Passos Guimarães 

Endereço: Av. Rio Branco, 19 Centro 

Fone: (91) 3605-1460 

Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira das 8 às 14h. 

Serviços: atende a população com encaminhamento de processos cíveis e criminais. 

 
          Figura 17 - Fórum da Comarca de Anajás. 

 
          Fonte: Pesquisa direta 2015. 
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12.1.5.4. Sistema de Comunicação e Informação. 

O município conta com serviços telefonia fixa e móvel, rádio e televisão, sendo 

que o meio de informação mais utilizado pela população rural de Anajás são os 

serviços de rádio e telefonia fixa nas vilas com maior número de habitantes. Destaca-se 

que o uso da radiofonia foi informado pelas comunidades rurais com unanimidade, 

assim como o uso do telefone celular pelas comunidades urbanas. 

Contudo, continua em evidência como principal fonte de informação e 

comunicação dessas populações a televisão e o rádio, o que é corroborado pelas 

informações da SEPOF (2011), quando, ao analisar os dados municipais do Censo de 

2000, identifica que do total de 2.935 domicílios de Anajás, 43,85% (1.287 domicílios) 

possuíam rádio e 24,05% (706 domicílios) tinham televisão, enquanto que apenas 

0,44% (13 domicílios) tinham computador. 

 

a. Correios. 

O município conta com 01 Agência de atendimento, localizada à Av. Floriano 

Peixoto, 42, Centro, ofertando à comunidade os serviços de: telegrama, Sedex, 

postagem nacional/internacional, entrega de correspondências, pagamentos de água, 

luz e telefone, etc., além de atender os serviços bancários do Banco do Brasil, que 

dispõe de abertura de conta corrente e poupança, depósitos e saques, pagamento de 

concessionárias, boletos bancários e do INSS, serviços de saldo e extratos, etc. 

   
Figura 18- Fotografia da Agencia dos Correios. 

 
  Fonte: Pesquisa direta, 2014. 
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b. Emissoras de Televisão.  

 Em relação à televisão, o município dispõe de apenas uma emissora com sinal 

aberto (por meio de repetidora) a toda a comunidade urbana (TV Globo/Liberal) que 

apresenta uma programação mesclada entre informações, comerciais e propagandas 

referentes ao Estado do Pará e a programação oficial da Rede Globo, a nível nacional. 

Para as demais emissoras faz-se necessário aquisição de antenas parabólicas, 

principalmente na zona rural do município, visto não dispor de nenhum sinal aberto.  

 

c. Divulgação e Propaganda. 

No Município de Anajás existe uma rádio comunitária denominada de RÁDIO 

AMIGOS DE ANAJÁS FM que por questões técnicas e burocráticas está desativada e 

esperando por decisões judiciais e extras judiciais junto a ANATEL. Além desse veículo 

de comunicação que realizava os serviços de divulgação informações e propaganda na 

sede do município, os serviços ora mencionadas são feitos por meio de bicicletas 

sonoras, que são bicicletas com caixas de som adaptadas para este fim, e que prestam 

inúmeros e relevantes serviços de utilidade pública. Temos ainda os serviços de 

utilidades públicas, oferecidos por meio de publicidade com caixas de som distribuídas 

nos postes por todo o centro comercial da sede do município.  

 

d. Telefonia. 

O município conta com serviços de telefonia fixa e móvel: A telefonia móvel está 

disponível à população através da operadora TIM. No que concerne à telefonia fixa o 

município dispõe dos serviços da operadora (Oi), sendo que as principais vilas do 

município também são atendidas por esses serviços por meio de terminais públicos 

(orelhão). 

 

12.1.6. Aspectos Socioeconômicos e Culturais. 

12.1.6.1. Aspectos Sociais. 

Tendo como base metodológica reuniões com lideranças de organizações 

locais, estas se declararam como grupos identitários no Município de Anajás, 

pertencentes aos seguintes coletivos: agricultores familiares, ribeirinhos, comunidades 

quilombolas, comunidades de pescadores, juventude rural e urbana e grupos de 

mulheres rurais e urbanas. 
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Figura 19-Agricultora familiar preparando o açaí para o consumo da família. 

 
                      Fonte: Arquivo Plano Diretor, 2013. 

Este conjunto de segmentos sociais possui um nível de organização associativa 

ou coletiva constituído da seguinte forma: Os agricultores familiares e as populações 

ribeirinhas estão organizados em associações e/ou no Sindicato de Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais – STTR, e as comunidades de pescadores se organizam por 

meio de associações e/ou da Colônia de Pescadores. 

A juventude urbana participa de associações e outras formas organizativas 

próprias que muitas das vezes estão ligadas as instituições religiosas, sendo que 

muitos também estão ligados ao STTR, a Colônia ou associações de classe; quanto 

aos quilombolas, no Município de Anajás ainda não estão organizados formalmente, 

com seus territórios legalizados ou reconhecidos pelo poder público. 

Observou-se, ainda, que estes segmentos sociais estão em sua grande maioria 

ligados a uma estrutura ou organização religiosa de caráter confessional 

(principalmente na zona rural). Neste caso, a confissão católica e evangélica foi 

identificada. De todos os grupos ou segmentos elencados, apenas os quilombolas e 

pescadores não disseram ter este tipo de ligação. 

Na dimensão cultural dos segmentos entrevistados, apenas os agricultores 

familiares identificaram festas locais consideradas para os mesmos como relevantes. 

Foram elencadas: Festividade de Santo Antônio, Festividade de São João, Festividade 

de Menino Deus - é a mais antiga festividade católica do município - o Círio de Nossa 

Senhora de Nazaré, os Congressos Evangélicos e a Festa do Dia do Trabalhador 

Rural. 
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Para os grupos de mulheres, uma data significativa - ainda que não seja uma 

festividade - é o Dia Internacional da Mulher, pois veem, nesta data, uma oportunidade 

de dar visibilidade às situações de violência contra a mulher vivenciada no município e 

que apresenta dados significativos. 

Finalmente, ainda na dimensão cultural, os segmentos participantes da 

entrevista grupal identificaram quais expressões culturais existiam no município e seu 

grau de influência na dinâmica cultural do mesmo. A tabela 15 nos dá os dados 

tabulados pelo IBGE, mostrando as características do Município. 

 
Tabela 16-População residente, segundo algumas características do IBGE, 2010. 

Características População % 

Cor ou Raça   

Branca 4.894 19,77 

Preta 2342 9,46 

Amarela 64 0,26 

Parda 17457 70,51 

Indígena 2 0,01 

Sem Declaração - 0,00 

Religião    

Católica apostólica romana 15.297 61,75 

Católica apostólica brasileira 40 0,16 

Evangélica 8.823 35,61 

Evangélica de missão 51 0,20 

Evangélica Igreja Adventista 51 0,20 

Evangélica de origem pentecostal 7.461 30,11 

Evangélica Igreja Assembleia de Deus 6.402 25,84 

Evangélica Igreja Quadrangular 350 1,41 

Evangélica Igreja Deus é Amor 502 2,02 

Evangélica outras Igrejas 207 0,83 

Evangélica não determinada 1.311 5,29 

Sem religião 1.269 5,12 

Sem religião agnóstico 11 0,04 

Registro Civil (2011)   

Casado(a) 3.167 18,08 

Desquitado(a) ou separado(a) judicialmente 66 0,38 

Divorciado(a) 58 0,33 

Viúvo(a) 280 1,60 

Solteiro(a) 13.948 79,62 
   FONTE: IBGE, Censo Demográfico 2010. Obs. Considerou-se a população de 10 anos ou mais. 
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a. .Movimentos Sociais: Sindicatos e Associações. 

 Sindicato dos Produtores Rurais de Anajás 

Endereço: Tv. Rezende Júnior, 60 

Responsável: Maria de Lourdes Sobrinho de Souza.  

 Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Estrada Nova Olinda, (Rio Purus) - 

ASPROLINDA 

Endereço: Passagem Beira Mar, s/nº Açaizal 

Responsável: Eli da Silva Costa. 

 Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Rio Mocoões - ASPROMOC 

Endereço: Vila Davi Gonçalves, s/nº Zona Rural 

Responsável: José Vilhena Gonçalves. 

 Associação dos Produtores Rurais do Alto Rio Anajás - ASPROAN 

Endereço: Vila Bom Jesus, s/nº Zona Rural 

Responsável: Palmira da Silva Oliveira. 

 Associação dos Produtores Rurais do Rio Guajará - ASPROJA 

Endereço: Vila Mocambo do Guajará, s/nº Zona Rural 

Responsável: Natanael de Carvalho Santiago 

 Associação dos Produtores Rurais do Baixo Rio Anajás - ASPROBAN 

Endereço: Vila Porto Alegre, s/nº Zona Rural 

Responsável: Raimundo Lobato de Freitas 

 Associação dos Produtores Rurais do Rio Aramã - ASPROAM 

Endereço: Vila Paraíso, s/nº Zona Rural 

Responsável: Mizael Carvalho de Oliveira. 

b. Habitação  

No que se refere à habitação, a maioria dos domicílios são construída em 

madeira, em segundo lugar vem os domicílios mistos construídos de madeira e 

alvenaria e em menor proporção os construídos em alvenaria, como mostra a fotografia 

11 (mosaico); na sede do município ambos os domicílios são localizadas em vias 

públicas, sendo que algumas vias encontram-se pavimentadas, com calçadas e outras 

são construídas em madeira, as vias construídas em concreto medem 

aproximadamente 5 metros de largura (vias estreitas, sem mínimas condições para 

tráfego de transporte pesado ou largo).  
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As vias construídas em madeira medem em média 2 metros de largura e é 

proibida a trafegabilidade de veículos automotores, salvo motocicletas, que mesmo não 

sendo recomendadas acabam trafegando nesses espaços. 

As vias pavimentadas recebem sempre o pavimento em sua parte central, mas 

suas laterais e ao redor das casas os terrenos são alagados, visto as características 

topográficas do município que é igapó/várzea.  

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, em 2013, na 

área urbana existem 2.348 domicílios, 330 terrenos baldios (TB), 276 comércios e 

outros (Igreja, casa comunitária, estabelecimentos públicos, hospital) totalizam 208 

prédios. O IBGE (2010) identificou 4.853 unidades domiciliares para uma população de 

24.759 habitantes, resultando 5,10 habitantes por unidades domiciliares.  

 

 Figura 20 – Fotografias das vias públicas e residências na sede do município de Anajás. 
 

1 - CASA EM MADEIRA 

 

2- CASA EM MADEIRA COM PONTE 

 
3- VIA COM CASAS EM MADEIRA EM SITUAÇÃO 
PRECÁRIA 

 

4- VIA EM PONTES EM MADEIRAS E CASAS EM 
MADEIRA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA  
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5- VIAS DE PONTE E CASAS EM MADEIRA 

 

6- VIA PAVIMENTADA EM CIMENTO E CASAS DE 
MADEIRA 

 
 

Fonte: Pesquisa direta, 2013. 

 

c. Energia elétrica. 

Segundo a Rede Celpa (2011) no Município de Anajás existiam 2.038 ligações 

residenciais, 222 comerciais, 02 indústrias e 38 outros, que estabelecem as mesmas 

características citadas no tópico anterior. A energia elétrica fornecida à população tem 

como fonte geradora usina termoelétrica (motores movidos a óleo diesel). 

 

Figura 21-Usina Termoelétrica da CELPA/Anajás. 

  
Fonte: Pesquisa direta, 2013. 

 

d. Transporte. 

Os principais meios de transporte são motocicletas e motonetas, que chegaram, 

no ano de 2011, a uma quantidade de 58 e 21, respectivamente. A bicicleta também 

constitui em meio de transporte bastante utilizado pela população urbana. 

O barco é um transporte utilizado pela população ribeirinha para chegar à sede 

urbana e para as viagens intercomunitárias, intermunicipais e interestaduais, com 
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viagens para os municípios circunvizinhos e os municípios de Santana e Macapá, no 

Estado do Amapá. Sendo que o município conta com embarcações de diversos 

tamanhos. 

Figura 22- Meios de transporte existentes no Município. 

 

v                               
 
 
 
 

    Fonte: Pesquisa direta, 2013. 

 

12.1.6.2. Aspectos Econômicos. 

O município possui duas regiões, a de várzea, o Baixo Anajás, onde se coleta o 

açaí para a retirada da polpa e o palmito. Essa produção é a principal fonte de renda da 

população. Há cinco fábricas de palmito de maior porte e dezenas de pequeno porte, 

que se produzem o palmito comercializado em Anajás, e exportado para a capital do 

estado e outros destinos, mas esta atividade não dá um bom resultado a economia 

local, pois os produtores ainda sofrem a exploração de atravessadores, que compram a 

baixo custo e vendem a custo bem mais elevado. E a região do Alto Anajás, em que a 

população também vive do extrativismo do açaí e do palmito, sendo que nesta região 

encontram-se alguns planos de manejo florestal de açaí o que agrega valor ao produto. 



85 

 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ANAJÁS 

 

Vale frisar que no Município de Anajás a safra do açaí ocorre em época distinta 

dos demais municípios produtores, o que proporciona uma melhor rentabilidade no 

preço do fruto.  

É importante salientar que existe a possibilidade potencial para a retomada da 

exploração da borracha no município, sendo que o município é uma grande reserva 

natural de “seringueira” de onde se extrai o látex. 

A tabela abaixo mostra a produção agrícola do município no ano de 2010, por 

ela podemos visualiza os quatro produtos que se destacam na produção local, sendo 

eles: abacaxi, feijão, mandioca e milho. 

Tabela 17- Produção Agrícola Municipal - Lavoura Temporária 2010. 

Abacaxi - Quantidade produzida 50 mil frutos 

Abacaxi - Valor da produção 22 mil reais 

Abacaxi - Área plantada 7 hectares 

Abacaxi - Área colhida 5 hectares 

Abacaxi - Rendimento médio 10.000 frutos por hectare 

Feijão (em grão) - Quantidade produzida 9 toneladas 

Feijão (em grão) - Valor da produção 13 mil reais 

Feijão (em grão) - Área plantada 15 hectares 

Feijão (em grão) - Área colhida 15 hectares 

Feijão (em grão) - Rendimento médio 600 quilogramas por hectare 

Mandioca - Quantidade produzida 1.000 toneladas 

Mandioca - Valor da produção 210 mil reais 

Mandioca - Área plantada 100 hectares 

Mandioca - Área colhida 100 hectares 

Mandioca - Rendimento médio 10.000 quilogramas por hectare 

Milho (em grão) - Quantidade produzida 80 toneladas 

Milho (em grão) - Valor da produção 28 mil reais 

Milho (em grão) - Área plantada 80 hectares 

Milho (em grão) - Área colhida 80 hectares 

Milho (em grão) - Rendimento médio 1.000 quilogramas por hectare 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2011. 

 

Tabela 18 - Produção Agrícola Municipal - Lavoura Permanente 2013. 

Banana (cacho) - Quantidade produzida 600 toneladas 

Banana (cacho) - Valor da produção 247 mil reais 

Banana (cacho) - Área destinada à colheita 60 hectares 

Banana (cacho) - Área colhida 60 hectares 

Banana (cacho) - Rendimento médio 10.000 quilogramas por hectare 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2013. Rio de Janeiro: IBGE, 2014.   
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Como podemos analisar os dados do IBGE do ano 2013 apresentam também a 

produção de banana para o município de Anajás. Assim com os dados abaixo nos dão 

a dimensão da produção de açaí e palmito no município reafirmando o que foi posta 

anteriormente. 

Tabela 19-Extração Vegetal e Silvicultura 2010. 

Produtos Alimentícios - açaí - fruto - quantidade produzida 980 tonelada 

Produtos Alimentícios - açaí - fruto - valor da produção 2.058 mil reais 

Produtos Alimentícios - palmito - quantidade produzida 1.010 tonelada 

Produtos Alimentícios - palmito - valor da produção 2.121 mil reais 

Borrachas - hévea - látex coagulado - quantidade produzida 4 tonelada 

Borrachas - hévea - látex coagulado - valor da produção 8 mil reais 

Madeiras - lenha - quantidade produzida 20.000 metro cúbico 

Madeiras - lenha - valor da produção 260 mil reais 

Madeiras - madeira em tora - quantidade produzida 80.000 metro cúbico 

Madeiras - madeira em tora - valor da produção 10.400 mil reais 

Fonte: IBGE, Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2011. 

 

Fotografia 14: Produção Local. 

INDÚSTRIA DE PALMITO 

 

PRODUÇÃO DE MANDIOCA 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2013. 

Na área urbana, a relação de emprego e renda da população vem do 

funcionalismo público e do comércio formal e informal, somando-se a isso os 

beneficiários da previdência social e dos programas sociais do governo federal. 

O Município de Anajás dispõe de uma estrutura bancária composta por quatro 

empreses, quais sejam: Caixa Econômica Federal, representada por uma Casa 

Loteria e que disponibiliza a população diversos serviços; Banco do Estado do Pará – 

Banpará, com todos os serviços disponíveis em seu sítio prestados a população; 

Bradesco, com um posto de atendimento a comunidade oferecendo todos os serviços 

oferecidos pelo banco; e, o Banco do Brasil, através do banco postal, funcionando em 



87 

 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ANAJÁS 

 

parceria com a Empresa de Correios e Telégrafos - ETC, atendendo a população 

com diversos serviços bancários, como já citados no tópico anterior. Com isso, a 

população dispõe de serviços bancários de três empresas públicas e/ou mista e uma 

privada, o que aquece e movimenta a economia local. 

 

a. Indicadores de Desenvolvimento Humano (IDH). 

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o 

conceito de Desenvolvimento Humano parte do pressuposto de que para aferir o 

avanço de uma população não se deve considerar apenas a dimensão econômica, mas 

também características sociais, culturais e políticas que influenciam a qualidade da vida 

humana. 

No IDH estão equacionados três subíndices direcionados às análises 

educacionais, de renda e de longevidade de uma população. O resultado das análises 

educacionais é medida por uma combinação da taxa de alfabetização de adultos e a 

taxa combinada nos três níveis de ensino (fundamental, médio e superior). Já o 

resultado do subíndice renda é medido pelo poder de compra da população, baseado 

pelo PIB per capita ajustado ao custo de vida local para torná-lo comparável entre 

países e regiões, através da metodologia conhecida como paridade do poder de 

compra (PPC). E, por último, o subíndice longevidade tenta refletir as contribuições da 

saúde da população medida pela esperança de vida ao nascer. 

A metodologia de cálculo do IDH envolve a transformação destas três 

dimensões em índices de longevidade, educação e renda, que variam entre 0 (pior) e 1 

(melhor), e a combinação destes índices em um indicador síntese. Quanto mais 

próximo de 1 o valor deste indicador, maior será o nível de desenvolvimento humano 

do país ou região. 

Quando o relatório de 2000 foi lançado no contexto da publicação Atlas do 

Desenvolvimento Humano (ADHB), treze dos dezesseis municípios marajoaras ficaram 

em posição desconfortável, pela colocação no ranking do índice de Desenvolvimento 

Humano dos Municípios do Estado do Pará. 

 O Produto Interno Bruto (PIB) do conjunto dos dezesseis municípios que 

integram o Território do Marajó totalizou R$ 834.556,00 milhões de reais em 2005, 

sendo que Anajás teve uma participação neste total de R$ 38.192,00, que corresponde 

a 4,58%. No ano de 2009, o PIB Territorial foi de R$ 1.367.624,52, e o Município de 

Anajás contribuiu com R$ 62.534,56, ou seja, 4,57% do total. Pelos dados acima, se 

percebe que a participação do município, em termos percentuais, praticamente não se 
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alterou e é significativamente baixa para o território. Comparativamente a variação do 

PIB Total entre os anos de referência em termos percentuais foi a mesma do território e 

do município, enquanto que o PIB per capita, Anajás teve um desempenho menor que 

o conjunto do território. (Tabela 19). 

Tabela 20- IDH de Anajás em comparação ao IDH de Belém e Melgaço em 2003. 

Municípios IDH 
IDH 

Educação 
IDH 

Longevidade 
IDH 

Renda 
Posição no 

Estado 

Anajás 0,595 0,529 0,733 0,524 136º 

Belém 0,806 0,928 0,758 0,732 1º 

Melgaço 0,525 0,546 0,598 0,431 143º 
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano (PNUD), 2003; IBGE, 2000. 

 

Para compor a análise das atividades agrícolas do Município de Anajás, 

inicialmente foram tomadas como referência as culturas temporárias e permanentes 

avaliadas no PDTSAM (CASA CIVIL/Presidência da Republica, 206: 32-36), em vista 

de identificar a participação do município nestas culturas, permitindo uma avaliação 

comparativa entre os dados apresentados naquele documento e o mais recente 

levantamento feito pelo IBGE por meio da pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM) 

de 2010. As culturas agrícolas selecionadas foram mandioca, abacaxi, feijão e milho 

nos anos de 2005 e 2010. Ainda que no PDTSAM estivesse elencado ainda arroz, coco 

da baía e banana, mas estas não foram consideradas, uma vez que a quantidade 

produzida no município não alcançou a unidade-base definida pelo IBGE, o que pode 

demonstrar que não se tratam de cultivares. 
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13. ANÁLISE DO ARCABOUÇO LEGAL DE SANEAMENTO BÁSICO. 

13.1. ESFERA FEDERAL. 

A Constituição Federal de 1988, nos fala sobre a competência político-

administrativa para a prestação de serviço de saneamento, que do ponto de vista 

legislativo compete a União. E relatado no Art. 21 do CF, 1988, em seu inciso XX, que 

institui diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento 

básico e transportes urbanos. A União, portanto, poderá fixar parâmetros nacionais no 

que diz respeito à prestação do serviço de saneamento de qualidade ou técnicos.  

A CF estabelece no art. 23, IX, que todos os entes federados têm competência 

comum para promover programas de melhorias das condições de Saneamento Básico. 

A União e os estados, além dos municípios, têm responsabilidade com a 

universalização dos serviços públicos de Saneamento Básico, pois se trata de 

atendimento aos direitos sociais, tanto de saúde como de moradia, garantidos no art. 

6º. da Constituição Federal. Assim, é papel da União e dos estados alocarem recursos 

financeiros necessários e perenes ou de forma permanente, visando à universalização 

dos serviços públicos de Saneamento Básico, ao mesmo tempo, que tenham, por 

intermédio de suas instituições, o compromisso de promover a gestão técnica 

qualificada da área e dos serviços públicos de Saneamento Básico. Além do Plano 

Nacional de Saneamento Básico e de planos estaduais, programas e projetos devem 

ser elaborados e implementados, buscando atingir estes objetivos (BRASIL, 2009). 

A constituição de 1988, art. 200, IV, esclarece a competência da União no 

planejamento, participação na execução e para prestação de serviço de saneamento 

básico, afora a competência concorrente para promover a melhoria de suas condições, 

prevista no mesmo artigo e inciso, que descreve ao sistema único de saúde a 

competência, além de outras atribuições, nos termos da lei de participar da formulação 

da política e das ações de saneamento. 

Assim, além de deter uma competência comum para as ações de saneamento, a 

União deve participar, em conjunto com os demais entes, do planejamento dessas 

ações e de execução, o que se poderá dar direta ou indiretamente, sob a forma de 

custeio, investimentos financeiros, auxílio técnico, etc. 

Tomando como base o direito da sociedade dentro da CF, tem-se o art. 225, 

descrevendo que: “Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
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futuras gerações”. Por conseguinte, o Art. 227 (CF) – Todos têm direito aos serviços de 

saneamento básico, entendidos fundamentalmente como de saúde pública, 

compreendendo abastecimento de água no melhor índice de potabilidade e adequada 

fluoretação, coleta e disposição adequada de esgotos e do lixo, drenagem urbana de 

águas pluviais, controle de vetores transmissores de doenças e atividades relevantes 

para a promoção da qualidade de vida. 

Partindo da Constituição Federal, as discussões e análises dos instrumentos 

legais referentes ao saneamento básico desencadearam várias bases legais para 

melhor entendimento da necessidade desse serviço e da base bibliográfica para 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), e incluído nesse 

processo o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Desse modo, 

nessa análise serão incluídas algumas bases legais a seguir, que se tornam 

importantes para construção de um plano legalmente correto. 

 

13.1.1. Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

Esta dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Essa política tem por 

objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 

visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio econômico, aos 

interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. 

Atendidos os princípios enumerados em seu Artigo 2º. 

 

13.1.2. Política de Saúde (LEI 8.080/1990).  

Esta política descreve sobre o Direito Universal à Saúde com equidade e 

atendimento integral; Promoção da saúde pública. Salubridade ambiental como um 

direito social e coletivo; O Saneamento Básico como fator determinante e 

condicionante da saúde (art. 3º); A articulação das políticas e programas da Saúde com  

o  saneamento  e  o  meio ambiente (inciso II, art. 13);Considerar a realidade local e as 

especificidades da cultura dos povos indígenas no modelo a ser adotado para a 

atenção à saúde indígena (art. 19). 
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13.1.3. A lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995. 

Esta lei estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e 

permissões de serviços públicos e dá outras providências. O Art. 2o dessa lei descreve 

que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios executarem 

obras e serviços públicos por meio de concessão e permissão de serviço público, sem 

lei que lhes autorize e fixe os termos, dispensada a lei autorizativa nos casos de 

saneamento básico e limpeza urbana e nos já referidos na Constituição Federal, nas 

Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e Municípios, 

observado, em qualquer caso, os termos da Lei no 8.987, de 1995. No § 1o consta que 

a contratação dos serviços e obras públicas resultantes dos processos iniciados com 

base na Lei no 8.987, de 1995, entre a data de sua publicação e a da presente Lei, fica 

dispensada de lei autorizativa. 

 

13.1.4. Código de defesa do consumidor (lei 8.978/1990).  

Este Código institui que os responsáveis pelos sistemas e soluções alternativas 

de abastecimento de água são obrigados a produzir e fornecer a todos os 

consumidores informações sobre a qualidade da água distribuída. O Decreto Federal 

n° 5.440/05 institui mecanismos e instrumentos de divulgação das informações aos 

usuários. Essa lei torna possível o usuário do serviço público de saneamento básico 

(abastecimento de água) a requerer, por direito, informações sobre a qualidade da 

água que ele consome, e caso essa qualidade não esteja dentro dos padrões de 

potabilidade da água, pode solicitar, mediante as autoridades, a melhoria do sistema. 

 

13.1.5. Política Nacional de Recursos Hídricos. 

O Art. 31, da Lei 9.433/97 estabelece a integração das políticas locais de 

Saneamento Básico, de uso, ocupação e conservação do solo e de meio ambiente com 

as políticas de recursos hídricos no âmbito federal e estadual. A gestão dos recursos 

hídricos na unidade de planejamento constituído pelas bacias hidrográficas define aos 

prestadores dos Sistemas Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgotamento 

Sanitário (SES) o papel de usuário. A partir dos planos de bacias constituídos, a 

cobrança pelo uso da água dos mananciais captada para o consumo e a instituição do 

princípio poluidor-pagador para o lançamento de efluentes domésticos se tornam 

mecanismos reais para ações direcionadas ao reuso da água, ao uso racional e 

controle de perdas de água, ao tratamento dos lodos das Estações de Tratamento de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.074-1995?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8987cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8987cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8987cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8987cons.htm
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Água (ETAs) e ao tratamento de efluentes e lodos nas Estações de Tratamento de 

Esgoto (ETEs). 

 

13.1.6. Lei da Política Urbana (Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001). 

Esta lei regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, que 

estabelece diretrizes gerais da Política Urbana e dá outras providências. Em seu Art. 

2º, diz que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 

gerais:  

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 
futuras gerações;  
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da 
população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua 
área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento 
urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; 
 

No Art. 3º descreve que, compete à União, entre outras atribuições de interesse 

da política urbana: 

I – legislar sobre normas gerais de direito urbanístico;  
II– legislar sobre normas para a cooperação entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios em relação à política urbana, tendo em vista o 
equilíbrio do desenvolvimento e do bem estar em âmbito nacional;  
III – promover, por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, programas de construção de moradias e a melhoria 
das condições habitacionais e de saneamento básico;  
IV – instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 
saneamento básico e transportes urbanos: 
 V – elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território 
e de desenvolvimento econômico e social; 

 

13.1.7. Lei de consórcios públicos (Lei 11.107/2005). 

Esta lei dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, foi 

regulamentada pelo Decreto 6.017 de 17 de janeiro de 2007, que define os 

consórcios públicos como “pessoa jurídica, formada exclusivamente por entes da 

Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) para estabelecer relações de 

cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, 

constituída como associação pública, com personalidade jurídica de direito público e 

natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos”. 

Os consórcios públicos podem ser constituídos por entes da mesma esfera de governo 

(entre municípios ou entre Estados), e por entes de esferas diferentes (entre municípios 

e o Estado, por exemplo). Para a constituição de consórcio entre a União e Municípios, 
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no entanto, é necessário que todos os Estados em cujos territórios estejam situados os 

Municípios consorciados façam parte do consórcio. 

 

13.1.8. Separação dos Resíduos Sólidos Recicláveis (Decreto 5.940/2006). 

Este decreto que institui a separação dos resíduos sólidos recicláveis 

descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e 

indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos 

catadores de materiais recicláveis (coleta seletiva solidária). 

 

13.1.9. Política Nacional de Saneamento Básico (lei 11.445, de 05 janeiro de 

2007). 

Esta política estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para 

a Política Federal de Saneamento Básico. Define saneamento básico como “o conjunto 

de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água 

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

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas”. no  que  diz  respeito  às funções do 

Poder Público local no exercício da titularidade dos serviços de saneamento básico  

(Capítulos  II  e  IV).  São, portanto, diretrizes que têm  o  propósito de  subsidiar  a 

elaboração  do  Projeto  do  Plano  a  fim  de orientar  todo  o  processo  de  formulação  

da Política e do Plano, em se tratando de ações apoiadas por programas e ações 

financiadas e do  Termo  de  Referência necessário  para  orientar  a contratação  de  

Serviços  de Consultoria  para  apoio  aos  titulares  dos  serviços  para  a elaboração 

do PMSB. A política e o plano devem abranger os quatro componentes do Saneamento 

Básico: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 

manejo dos resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.  

 A Política Pública (art. 9º) e o Plano de Saneamento Básico (art. 19), instituídos 

pela Lei 11.445/07 são os instrumentos centrais da gestão  dos  serviços. Conforme 

esses dispositivos, a Política define o modelo jurídico-institucional e as funções de 

gestão e fixa os direitos e deveres dos usuários. O Plano estabelece as condições para 

a prestação dos serviços de saneamento básico, definindo objetivos e metas para a 

universalização e programas, projetos e ações necessários para alcançá-la. Como 

atribuições indelegáveis do titular dos serviços, a Política e o Plano devem ser 

elaborados com a participação da sociedade, por meio de mecanismos e 

procedimentos que garantem à sociedade informações,  representações  técnicas  e  
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participações  nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de 

avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico (inciso IV, art. 3º). 

O Titular dos serviços exerce essa competência conforme atribuição 

constitucional (art. 30, CF) de legislar sobre assuntos de interesse local; de prestar, 

direta ou indiretamente, os serviços públicos  de  interesse  local;  e  de  promover  o  

adequado  ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do solo 

urbano. Além das diretrizes da Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB), a Política 

e o Plano de Saneamento Básico devem observar, onde houver, o Plano Diretor do 

Município. Conforme o Estatuto das Cidades (Lei 10.257/01), o direito a cidades 

sustentáveis (direito à moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana e serviços 

públicos) é diretriz fundamental da Política Urbana e deve ser assegurada mediante o 

planejamento e a articulação das diversas ações no nível local. 

 

13.1.10. Resolução recomendada nº 75, de 02 de julho de 2009. 

Esta resolução estabelece orientações relativas à Política de Saneamento 

Básico e ao conteúdo mínimo dos Planos de Saneamento Básico. Art. 4º O Plano de 

Saneamento Básico deverá conter, no mínimo: a Política Nacional de Águas foi 

aprovada por uma resolução do Governo em Agosto de 1995, surgindo logo após a Lei 

de Águas de 1991. A prioridade do Governo se materializa na recuperação dos 

serviços básicos de água, em particular o abastecimento de água às áreas urbanas, 

periurbanas e rurais.  

Considerando a necessidade de integrar os procedimentos dos instrumentos da 

Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que institui a Política Nacional de Meio 

Ambiente e a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, busca-se articular as políticas nacionais voltadas a área de 

esgotamento sanitário, assim como cita a Constituição Brasileira, para melhor 

planejamento das politicas municipais. 

Esta lei Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 

12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências, dispondo sobre seus princípios, 

objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e 

ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades 

dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. Estão 

sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou 

privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as 
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que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de 

resíduos sólidos.  

No § 2o do art. 2, descreve que a referida lei não se aplica aos rejeitos 

radioativos, que são regulados por legislação específica.  Entretanto, o art. 2o  aplicam-

se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta Lei, nas Leis 11.445, de 5 de janeiro 

de 2007 e 9.974, de 6 de junho de 2000, e 9.966, de 28 de abril de 2000, as normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, do 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), do Sistema Unificado de Atenção à 

Sanidade Agropecuária - SUASA e do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial - SINMETRO.  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS estabelece princípios, 

objetivos, instrumentos, inclusive instrumentos econômicos aplicáveis e diretrizes para 

a gestão integrada e gerenciamento dos resíduos sólidos, indicando as 

responsabilidades dos geradores, do poder público, e dos consumidores. Define ainda, 

princípios importantes como o da prevenção e precaução, do poluidor-pagador, da eco 

eficiência, da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, do 

reconhecimento do resíduo como bem econômico e de valor social, do direito à 

informação e ao controle social, entre outros.  

Um dos objetivos fundamentais estabelecidos pela Lei 12.305 é a ordem de 

prioridade para a gestão dos resíduos, que deixa de ser voluntária e passa a ser 

obrigatória: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos 

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

A integração à lei nº 12.305/2010, em seu artigo 18, determinou a elaboração do 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS. A lei indica ainda 

em seu art. 45 que o PGIRS poderá ser inserido no PMSB, veja:  

“§ 2º - o  componente  de  limpeza  urbana  e  manejo  de  resíduos  sólidos 
urbanos  dos  planos  municipais  de  gestão  integrada  de  resíduos  sólidos  
poderá estar  inserido  nos  planos  de  saneamento  básico  previstos  no  art.  
19  da  Lei  nº 11.445, de 2007, devendo ser respeitado o conteúdo mínimo 
referido no art. 19 da Lei nº 12.305, de 2010, ou o disposto no art. 51, conforme 
o caso”.  

Assim, com o objetivo de otimizar  recursos  financeiros  e  humanos,  bem  

como  promover  maior interação entre os eixos do saneamento básico, foram 

contemplados conteúdos mínimos previstos para o componente de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos urbanos  do  art.  19  desta lei.  Estes conteúdos foram 

distribuídos entre os elementos de diagnóstico e planejamento. No entanto, alguns 

itens do conteúdo mínimo possuem alta especificidade. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9974.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9966.htm
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13.1.11. Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010. 

Este decreto regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que 

estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências. O 

PMSB é um dos instrumentos da Política de Saneamento Básico do município. Essa 

Política deve ordenar os serviços públicos de saneamento considerando as funções de 

gestão para a prestação dos serviços, a regulação e fiscalização, o controle social, o 

sistema de informações conforme esse decreto que o regulamenta.  

O Art. 23 do Decreto nº 7.217/2010, diz que: O titular dos serviços formulará a 

respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para tanto: I - elaborar os 

planos de saneamento básico, observada a cooperação das associações 

representativas de vários segmentos da sociedade (conforme previsto no art. 2º, inciso 

II, da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001) e da ampla participação da população. 

Dessa forma, sugere-se que os titulares dos serviços públicos de saneamento 

formulem sua Política Municipal de Saneamento Básico concomitantemente à 

elaboração do PMSB.   

 

13.1.12. Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010. 

Este decreto regulamenta a Lei no 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas 

de Logística Reversa, e dá outras providências.  

A PNRS definiu, por meio deste decreto, que os sistemas de coleta seletiva e 

de logística reversa, deverão priorizar a participação dos catadores de materiais 

recicláveis, e que os planos municipais deverão definir programas e ações para sua 

inclusão nos processos. Deverá ser observada a dispensa de licitação para a 

contratação de cooperativas ou associações de catadores; o estímulo ao fortalecimento 

institucional de cooperativas e à pesquisa voltada para sua integração nas ações que 

envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, e a 

melhoria das suas condições de trabalho.  

A PNRS incentiva a formação de associações intermunicipais que possibilitem 

o compartilhamento das tarefas de planejamento, regulação, fiscalização e prestação 

de serviços de acordo com tecnologias adequadas à realidade regional. A prioridade no 

acesso a recursos da União e aos incentivos ou financiamentos destinados a 

empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos ou à limpeza 
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urbana e manejo de resíduos sólidos será dada as cooperativas, associações de 

catadores e aos consórcios públicos. 

 

13.1.13. Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011. 

Esta portaria dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da 

qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Essa portaria 

se aplica à água destinada ao consumo humano proveniente de sistema e solução 

alternativa de abastecimento de água. No seu art. 6º a competência desta portaria é 

atribuída a União, que serão exercidas pelo Ministério da Saúde e entidades a ele 

vinculadas, tal como a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS art. 7º), a 

Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI/MS art. 8º); a Fundação Nacional de 

Saúde (FUNASA art. 9º) e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA art. 

10º). O que compete ao Estado é exposto no art. 11 e ao município está descrito no 

art.12. Entretanto, a autoridade municipal de saúde pública não autorizará o 

fornecimento de água para consumo humano, por meio de Solução Alternativa Coletiva 

(SAC), quando houver rede de distribuição de água, exceto em situação de emergência 

e intermitência. No art. 13 dispõe sobre a competência do próprio responsável pelo 

SAC, garantindo a qualidade da água para consumo humano e a operação e a 

manutenção das instalações em conformidade a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), também, manter e controlar a qualidade da água produzida e 

distribuída, nos termos desta portaria. 

No entanto, o conjunto desses instrumentos legais se torna de suma importância 

para elaboração do PMSB do Município de Anajás, e para construção de um modelo 

real e local, baseado nesse conjunto de instrumentos existentes. Nesse documento irá 

se atentar a lei 11.445 de 05 de janeiro de 2007 e o decreto que o regulamenta 

(Decreto nº 7.217/2010). É importante nesse processo de elaboração descrever os 

objetivos da Política Pública e do Plano de Saneamento  Básico, que são: promover  a 

saúde, a qualidade de vida e do meio ambiente; e organizar a gestão e estabelecer as 

condições para a prestação dos quatro serviços de saneamento básico para que 

cheguem a todo cidadão, integralmente, sem interrupção e com qualidade. 

Por conseguinte, a Política Pública de Saneamento Básico deverá  dispor  sobre  

a  forma  como  serão exercidas  as  funções  de gestão  (planejamento,  regulação,  

organização,  prestação  e fiscalização) e ainda da garantia do atendimento essencial à 
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saúde pública, dos direitos e deveres dos usuários, do controle social e do sistema de 

informação. 

A Política compreende as definições sobre: a elaboração dos planos de 

saneamento básico; o modelo institucional para a prestação dos serviços; o ente 

responsável pela regulação e fiscalização; os parâmetros para a garantia do 

atendimento essencial à saúde pública; os direitos e os deveres dos usuários; o 

controle social; o sistema de informações; e a previsão da intervenção para retomada 

dos serviços. Inclui também a definição das condições para os contratos de concessão, 

quando for o caso. Enquanto, o Plano abrange um diagnóstico das condições da 

prestação dos serviços, com indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e 

socioeconômicos, dentre outros; o estabelecimento de objetivos e metas para a 

universalização; a definição de programas projetos e ações; as ações para 

emergências e contingências; e a definição dos mecanismos de avaliação, dentre 

outras diretrizes. 

Em sua formulação devem ser considerados além dos princípios, os 

condicionantes sistêmicos e as interfaces setoriais; as diretrizes estabelecidas em lei, 

que são: 

 O planejamento em políticas públicas deve ser visto e praticado como um processo 

de decisão político-social e não apenas como um produto técnico, como um processo 

ordenado e sistemático de decisão, que incorpora e combina as dimensões política e 

técnica; 

 Os planos são importantes instrumentos do sistema de planejamento e gestão 

municipal, sendo o Plano Diretor Municipal o instrumento básico de política, 

desenvolvimento e expansão urbana, e suas diretrizes devem se constituir em 

orientação do Plano Municipal de Saneamento Básico; 

 O Plano Municipal de Saneamento Básico deve ser fruto de um processo de 

planejamento integrado, de uma construção coletiva e não um produto eminentemente 

técnico, e sua visão como processo requer a incorporação de perspectiva estratégica, 

que propicia transformá-lo em ação efetiva;  

 A Lei 11.445/2007 estabelece a elaboração de Plano Municipal de Saneamento 

Básico como instrumento de planejamento para a prestação dos serviços públicos de 

Saneamento Básico, que deverá atender aos princípios fundamentais e ao conteúdo 

mínimo estabelecidos na Lei, representando um desafio para as municipalidades;  
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 O Estado federado joga papel importante e fundamental na viabilização da 

universalização dos serviços públicos de Saneamento Básico e na promoção da gestão 

técnica qualificada; e,  

 A política e a gestão dos serviços públicos de Saneamento Básico devem também 

buscar a sustentabilidade ambiental, social e econômica. 

 
 

13.1.14. RESOLUÇÃO CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005. 

Esta Resolução dispõe sobre a classificação dos corpos d’água superficiais e 

sobre diretrizes ambientais para o seu enquadramento e estabelece as condições e 

padrões para lançamento de efluentes em corpos d’água. O art. 4º, no Inciso I, das 

águas doces, o abastecimento de água para consumo humano, com desinfecção são 

classificadas como classe especial. No inciso II, classifica como águas da classe 1, 

após tratamento simplificado, por conseguinte, no inciso III e IV, respectivamente, a 

classe 2 para águas após tratamento convencional e classe 3, águas após tratamento 

convencional ou avançado, destinados ao abastecimento para consumo humano. 

Outrossim, no art. 6º, inciso II, as águas salobras são classificadas como classe 1, que 

podem ser destinadas ao abastecimento para consumo humano após tratamento 

convencional ou avançado.  

A Característica do Manancial Subterrâneo (POÇO) são classificadas como 

água doce classe 1 e correm riscos potenciais, tais como, a contaminação do lençol 

freático, e que podem ser tomadas as seguintes precauções e medidas corretivas: 

construção do poço dentro das normas técnicas e com tratamento simplificado. 

 

13.1.15. RESOLUÇÃO CONAMA nº 313, de 29 de outubro de 2002. 

Esta resolução revoga a Resolução CONAMA nº 6/88, que dispõe sobre o 

Inventário Nacional de Resíduos Sólidos industriais. Essa resolução é de suma 

importância para relacionar com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, pois esta 

descreve que todas as empresas, fábricas e indústrias terão uma responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vidas dos produtos (art. 30, lei 12.305/2010). Além disso, o 

art. 31, da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), institui que sem prejuízo das 

obrigações estabelecidas no plano de gerenciamento de resíduos sólidos e com vistas 

a fortalecer a responsabilidade compartilhada e seus objetivos, os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes. 
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De acordo com a PNRS, Art. 9º, que descreve que a gestão e gerenciamento de 

resíduos sólidos devem ser observados a seguinte ordem de prioridade: não geração, 

redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos, bem como 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. O parágrafo 1º, desse mesmo 

artigo, diz que poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação energética dos 

resíduos sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e 

ambiental e com a implantação de programa de monitoramento de emissão de gases 

tóxicos aprovado pelo órgão ambiental. 

 

13.1.16. RESOLUÇÃO CONAMA nº 5, de 05 de agosto de 1993. 

Esta resolução teve seus efeitos no que concernem as disposições que tratam 

de resíduos sólidos oriundos de serviços de saúde, isto ocorre em decorrência do que 

estabelece a Resolução nº 358/05, que dispõem sobre o gerenciamento de resíduos 

sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários, em todo o 

território nacional. 

 

13.1.17. RESOLUÇÃO Nº 358, DE 29 DE ABRIL DE 2005. 

Essa resolução dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos 

serviços de saúde e dá outras providências. Essa Resolução aplica-se a todos os 

serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os 

serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de 

produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de 

embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; 

drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e 

pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de 

produtos farmacêuticos; importadores, distribuidores e produtores de materiais e 

controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços 

de acupuntura; serviços de tatuagem, entre outros similares. Porém, não se aplica a 

fontes radioativas seladas, que devem seguir as determinações da Comissão Nacional 

de Energia Nuclear - CNEN, e às indústrias de produtos para a saúde, que devem 

observar as condições específicas do seu licenciamento ambiental., também, 

Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, que 

dispõe sobre o Regulamento Técnico para o Gerenciamento de |Resíduos de Serviços 

de Saúde. 
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13.1.18. RESOLUÇÃO CONAMA nº 308, de 21 de março de 2002. 

Esta resolução estabelece critérios e procedimentos para o licenciamento 

ambiental, em municípios de pequeno porte, de unidades de disposição final de 

resíduos sólidos e para obras de recuperação de áreas degradadas pela disposição 

inadequada dos resíduos sólidos. aplica-se a municípios ou associações de municípios 

que atendam a uma das seguintes condições: população urbana até trinta mil 

habitantes, conforme dados do último censo do IBGE e geração diária de resíduos 

sólidos urbanos, pela população urbana, de até trinta toneladas. Todavia, ficam 

excluídos desta resolução os resíduos perigosos que, em função de suas 

características intrínsecas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou 

patogenicidade, apresentam riscos à saúde ou ao meio ambiente. 

 
Tabela 20: Outras resoluções sobre resíduos.  

Resolução CONAMA 307/2002  Dispõe sobre a gestão dos resíduos da construção civil; 

Resolução CONAMA 348/2004 Altera a Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, 

incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos. 

Resolução CONAMA nº 06/1991 Incineração de resíduos sólidos de serviços de saúde, portos e 

aeroportos. 

Resolução CONAMA nº 257/1999 Dispõe sobre o destino das pilhas e baterias após seu 

esgotamento energético. 

Resoluções CONAMA nº 

258/1999 e 301/2002 

Dispõem sobre a coleta e disposição final dos pneumáticos 

inservíveis. 

Resolução CONAMA nº 344/2004 Estabelece diretrizes gerais e procedimentos mínimos para a 

avaliação do material a ser dragado em águas jurisdicionais 

brasileiras, e dá outras providências. 

Resolução CETESB nº 07/1997 Dispõe sobre padrões de emissões para unidades e incineração 

de resíduos sólidos de serviços de saúde.  

Norma CETESB P4.262/2001 Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos químicos 

provenientes de estabelecimentos de serviços de saúde. 
Fonte: Pesquisa direta, 2013. 
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13.2. ESFERA ESTADUAL. 

13.2.1. Constituição do Estado Do Pará 

 A Constituição do Estado do Pará, em relação à competência do Estado cita em 

seu art. 17, inciso IX que o Estado do Pará pode promover programas de construção 

de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 

 

13.2.2. Lei nº 5.887, de 9 de maio de 1995 

Esta lei que dispõe sobre a Política Estadual de Meio Ambiente do Estado Pará 

e dá outras providências. Em seu art. 2º, trata sobre os princípios da política e no 

inciso I descreve que “todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado” 

e no inciso V, a lei cita “a utilização do solo urbano e rural, que deve ser ordenada de 

modo a compatibilizar a sua ocupação com as condições exigidas para a conservação 

e melhoria da qualidade ambiental”. Enquanto aos objetivos dessa política, temos o 

seguinte:  

“Promover e alcançar o desenvolvimento econômico-social, compatibilizando-
o, respeitadas peculiaridades, limitações e carências locais, com a 
conservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico, com vistas ao 
efetivo alcance de condições de vida satisfatórias e o bem-estar da 
coletividade”. 

 

Esse inciso mostra claramente a preocupação com o bem-estar da coletividade, 

partindo do ponto de promoção ao desenvolvimento econômico-social relacionado à 

qualidade ambiental e a qualidade de vida da população, respeitando suas 

características locais. 

No art. 11. A Política Estadual relata sobre o controle ambiental sob os resíduos 

líquidos, sólidos, gasosos ou em qualquer estado de agregação da matéria, 

provenientes de fontes poluidoras, que somente poderão ser lançados ou liberados, 

direta ou indiretamente, nos recursos ambientais situados no território do Estado, 

desde que siga as normas e padrões estabelecidos nesta Lei e em legislação 

complementar. No § 2º, consideram-se recursos ambientais, a atmosfera, as águas 

interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo e os 

elementos nele contidos, o subsolo, a flora e a fauna. Em seguida o § 3º considera 

poluente toda e qualquer forma de matéria ou energia que, direta ou indiretamente, 

cause poluição, em intensidade, em quantidade, em concentração ou com 

características em desacordo com as normas e padrões estabelecidos em legislação 
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específica. Por fim, no § 4º, considera-se poluição, a degradação da qualidade 

ambiental resultante de atividades que direta e indiretamente: 

I - prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  
II - criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;  
IV - afetem as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
V - lancem matérias ou energias em desacordo com os padrões ambientais 
estabelecidos. 

 

No capítulo II, da poluição, na seção I, da poluição do solo, no art. 13 descreve 

que, o poder público manterá, sob sua responsabilidade, áreas específicas destinadas 

para disposição final de resíduos de qualquer natureza, cabendo-lhe a elaboração e 

aprovação dos projetos necessários e específicos relativos a essa utilização do solo. 

No parágrafo 1º, relata que, no caso de utilização de solo de propriedade privada para 

disposição final de resíduos de qualquer natureza, deve ser observado projeto 

específico licenciado pelo órgão ambiental competente. E, no § 2º quando o destino 

final do resíduo exigir a execução de aterros, deverão ser asseguradas medidas 

adequadas para a proteção das águas superficiais e subterrâneas. Por fim, os resíduos 

portadores de microrganismos patogênicos ou de alta toxidade, bem como inflamáveis, 

explosivos, radioativos e nucleares, quando provenientes de outros Estados ou Países. 

No art. 16, cita que o transporte, a disposição e o tratamento de resíduos de 

qualquer natureza deverão ser feitos pelos responsáveis da fonte geradora e no art. 62, 

estabelece a obrigatoriedade, em todo o Estado, da coleta, do tratamento e do destino 

final adequado dos esgotos sanitários. No parágrafo 1o a impossibilidade da 

implantação do sistema convencional de tratamento de esgoto, deverão ser adotados 

os procedimentos a seguir enumerados, caso o Poder Público não indique outros: 

 
I - nos municípios ou localidades de grande e médio porte, o uso de fossas 
sépticas e filtros anaeróbios, seguido de destino final adequado para os 
efluentes tratados, resguardada a qualidade dos mananciais, dos cursos 
d`água, do lençol subterrâneo e do solo;  
II - nos municípios de pequeno porte, o uso de fossas sanitárias, cujo efluente 
líquido, se houver, deve ter destino final adequado, resguardada a qualidade 
dos mananciais, dos cursos d`água, do lençol subterrâneo e do solo. 
 

O art. 70 proibi o lançamento de resíduos sólidos, coletados por sistemas de 

limpeza, públicos ou privados, nos corpos d’ água e no solo a céu aberto. E no 

Parágrafo Único diz que, nas áreas onde não existam sistemas públicos de coleta, 

transporte e destino final de resíduos sólidos, os decorrentes das atividades 

domésticas deverão se possíveis, ser reciclados ou enterrados em local distante das 

áreas de proteção de mananciais considerados de primeira categoria, salvaguardando-
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se a qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, de acordo com seu 

uso e segundo a legislação vigente. 

 

13.2.3. Lei estadual nº 5752, de 29 de junho de 1990.  

Esta lei dispõe sobre a promoção da Educação Ambiental em todos os níveis, de 

acordo com o art. 255, inciso IV da Constituição Estadual, e dá outras providências. 

No art. 1º relata que a Educação Ambiental será disciplina obrigatória no currículo 

escolar de 1º, 2º e 3º graus de ensino público e privado, mediante a aplicação de uma 

metodologia participativa dando ênfase à ecologia Amazônica, capaz de produzir 

integração com as com as demais disciplinas e seja um processo permeador das 

atividades discentes. Assim como, cabe a Secretaria de Estado de Educação com 

assessoria da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/PA), promover cursos de 

capacitação e reciclagem para o corpo docente; promover e incentivar programas 

comunitários de educação ambiental e promover, sistematicamente, a informação 

ambiental educativa através de todos os meios de comunicação, objetivando a 

formação de uma consciência pública sobre a preservação e qualidade ambiental 

(parágrafo 1º). O art. 3º e o Parágrafo único: institui que todas as instituições e 

empresas de natureza pública ou privada deverão promover, sistematicamente, as 

nível interno, programas de educação ambiental e todas as empresas de natureza 

pública ou privada que exerçam, por lei, atividades consideradas poluidoras ou 

potencialmente poluidoras ou que tenham condutas lesivas ao meio ambiente, deverão 

implantar programas de proteção ambiental nas comunidades da área atingida. 

13.2.4. Lei estadual nº 6.116, de 03 de abril de 1998. 

Esta lei dispõe sobre a proibição de construção de unidades habitacionais às 

proximidades de fontes de abastecimento de água potável no Estado do Pará e dá 

outras providências. Em seu art. 1º, proibi a construção de unidades habitacionais às 

proximidades de fontes de abastecimento de água potável no Estado do Pará. Essa lei 

tem por objetivo, resguardar a qualidade da água fornecida à população; evitar 

contaminação do manancial aquático e consumo humano; disciplinar o uso de solo e 

águas destinadas ao abastecimento de aglomerações humanas e coibir invasões e/ou 

ocupações dessas áreas de interesse social e coletivo. 
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13.2.5. Lei estadual nº 6105, de 14 de janeiro de 1998 

Esta lei dispõe sobre a conservação e proteção dos depósitos de águas 

subterrâneas no Estado do Pará e dá outras providências. O art.2º descreve que, nos 

regulamentos e normas decorrentes desta Lei, serão sempre levadas em conta a 

interconexão entre as águas subterrâneas e superficiais e as interações observadas no 

ciclo hidrológico, e no art. 3º relata, quando necessário à conservação ou manutenção 

do equilíbrio natural das águas subterrâneas, no interesse dos serviços públicos de 

abastecimento d’água ou por motivos geológicos ou ambientais, o Poder Executivo 

poderá instituir áreas de proteção, restringir as vazões captadas por poços, estabelecer 

distâncias mínimas entre poços e outras medidas que o caso requerer.  

13.2.6. Lei nº 7.731, de 20 de setembro de 2013. 

Esta lei dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento Básico e dá outras 

providências. No Art. 1º estabelece que a Política de Saneamento do Estado do Pará 

reger-se-á pelas disposições dessa Lei, de seus regulamentos e das normas 

administrativas dela decorrentes e tem por finalidade disciplinar o planejamento, os  

investimentos, a prestação  dos  serviços,  a regulação e o controle social dos 

programas, ações, projetos, obras, atividades e serviços de  saneamento  básico  no  

Estado  do  Pará,  respeitadas  as  atribuições  e  competências constitucionais dos 

entes federados. 

De acordo com o art. 8º descreve que os instrumentos para formulação e 

implantação da Política Estadual de Saneamento Básico são: Sistema Estadual de 

Saneamento Básico; Plano Estadual de Saneamento Básico; os Programas Estaduais 

de Saneamento Básico; Sistema Estadual de Informações em Saneamento Básico; 

Capacitação e o Desenvolvimento Tecnológico em Saneamento e o Fundo Estadual de 

Saneamento Básico.  

No que se trata a fase de construção do Plano Estadual de Saneamento Básico 

é a parte mais importante dos instrumentos para subsidiar o levantamento de base de 

dados através de diagnóstico e formulações de projetos, programas e ações de 

saneamento para atender a todos os municípios paraenses no período de 20 anos. 

O art. 15 explica que o Plano Estadual de Saneamento Básico é um instrumento 

de planejamento com informação, diagnóstico, definição de objetivos, metas, projetos, 

programas, investimentos, avaliação e controle que consubstanciam, organizam e  

integram  o planejamento e a execução das ações de saneamento no Estado do Pará, 
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de acordo com o estabelecido na Política Estadual de Saneamento. Por conseguinte, 

no art. 16 responsabiliza o Governo do Estado do Pará pela elaboração do Plano, sob 

coordenação da Secretaria de Estado de Integração Regional, Desenvolvimento 

Urbano e Metropolitano - SEIDURB, com a participação dos Municípios envolvidos. 

Porém, o Plano Estadual de Saneamento deve ser elaborado de forma articulada com 

o Plano Estadual de Recursos Hídricos, com o Plano de Resíduos Sólidos e com os 

Planos Estaduais de Habitação, de Saúde Pública e de Meio Ambiente (art. 17, 

Parágrafo 3º). 

 

13.3. ESFERA MUNICIPAL. 

Ao analisar o arcabouço legal do Município de Anajás referente à Saneamento 

Básico com o proposito de melhor diagnosticar a situação do mesmo por intermédio da 

identificação de questões fundiárias, seus eixos de desenvolvimento da cidade e seus 

projetos de parcelamento do solo urbano, de abastecimento de água, de coleta de 

esgoto, etc.  

E, de acordo com os instrumentos legais aqui expostos, podemos observar que 

o município de Anajás está em fase de consolidação de sua política fundiária, visto a 

existência de instrumentos legais que preconizam a finalidade de uso e ocupação do 

solo em seu território. Para melhor gerenciar o patrimônio público municipal referente à 

titularidade de suas terras. O município já protocolou junto a Superintendência do 

Patrimônio da União – SPU, o pedido de definição da Légua Patrimonial (perímetro 

urbano) da sede do Município, instrumento este que até o presente momento ainda não 

foi entregue pela SPU ao Município, o que inviabiliza algumas ações por parte do 

governo municipal.  

Mesmo assim, no ano de 2007, o poder público municipal institui a seguinte lei: 

LEI MUNICIPAL Nº 118/2007, DE 08 DE JUNHO DE 2007. - Dispõe sobre a utilização 

das terras do Patrimônio do Município de Anajás de acordo com o que dispõe o Art. 

2.038 do Código Civil Brasileiro e a Lei Municipal Nº 106/ 2006 e dá outras 

providências. 

........ 

Art. 1º - As terras devolutas do Patrimônio Municipal de Anajás só poderão ser 
objeto de doação a pessoas físicas e jurídicas que atendam os requisitos 
concessivos previstos nesta Lei, de acordo com a necessidade e o interesse 
público e uma vez atendido, mediante a autorização legislativa. 
Art. 2º - Para efeitos das previsões contidas na Presente Lei e para implemento 
para a politica de desenvolvimento urbano do município, fica estabelecido que 
o lote padrão de terreno urbano ou urbanizável, destinados a residência e 
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objetos das doações feitas pelo Município terá no máximo 250 m² (duzentos e 
cinquenta metros quadrados) em forma de polígono retangular, com no máximo 
10 (dez) metros de linha de testada anterior e posterior e no máximo 25 (vinte e 
cinco) metros de linha lateral. 
Art. 3º - Fica criada a área do Distrito Industrial situada entre o Igarapé do 
Mangue e o Igarapé Pedrinho, objetivando o desenvolvimento industrial, cujos 
lotes terão dimensões diferenciadas, obedecidos os critérios de beneficio social 
e conveniência da administração municipal. 
Parágrafo Único: A tramitação das doações dos terrenos do Distrito Industrial 
também obedecerá os requisitos estabelecidos nesta Lei. 

 

Como podemos ver, a lei supracitada nos remete ao entendimento de que o 

poder público municipal já esboça esforço para o desenvolvimento sustentável e 

ordenado do município, quando destina áreas públicas na sede do município tanto para 

a população local (residências), quanto para atender o setor industrial. 

Da mesma forma atende os requisitos legais da Lei Orgânica do Município 

de Anajás datada de 04 de agosto de 1990 que em seu Art. 44, Parágrafo Único, define 

como leis complementares as que cuidam de matérias como: 

........... 
V – Zoneamento urbano e direitos suplementares de uso e ocupação do solo; 
......... 
VII – Concessão do direito real de uso; 

 

Ainda no que se refere à regularização fundiária, o poder público municipal, por 

intermédio do Plano Diretor Participativo Municipal, LEI 114/2006, de 29 de Dezembro 

de 2006, em seu CAPÍTULO I, que trata DOS PRINCÍPIOS DA POLITICA URBANA, 

rege que: 

Art. 5º Constituem princípios básicos da Política Urbana do Município: 
I – desenvolvimento sustentável; 
II – universalização do acesso aos bens e equipamentos públicos; 
III – inclusão socioeconômica de todos os cidadãos; 
IV – preservação do meio ambiente natural e construído; 
V – democratização da gestão territorial do Município. 
............................ 
Art. 7º - Para que a cidade possa cumprir com suas funções sociais, a Política 
Urbana deve ser planejada e executada com vistas a garantir: 
.................................. 
III – universalização do acesso à água, aos serviços de esgotamento sanitário, 
a coleta e disposição dos resíduos sólidos e ao manejo sustentável das águas 
pluviais de forma integrada as políticas ambientais. 

 

Além destes princípios que entendemos ser relevantes para estar aqui explícito, 

o Plano Diretor Participativo Municipal, dispõe de um título exclusivo para tratar desta 

matéria. Em seu TÍTULO III, detalha a política municipal para o ORDENAMENTO 

TERRITORIAL, detalhando assim, as diretrizes para a urbanização e uso do solo, o 

macrozoneamento, o zoneamento, etc. 
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Para ordenar tais políticas, foram desenvolvidos e aprovados pela Câmara 

Municipal os seguintes instrumentos jurídicos: 

Tabela: Legislação Municipal. 

Lei Orgânica do Município de 
Anajás, de 04 de agosto de 1990. 

 

 Lei Municipal nº 113/2006, de 26 

de dezembro de 2006.  
 

Dispõe sobre o Sistema Tributário do Município de Anajás, 
Institui Normas de Direito Tributário e dá outras providências. 

 Lei Municipal nº 114/2006, de 29 

de dezembro de 2006. 

 

Institui o Plano Diretor do Município de Anajás e dá outras 
providências. 

Lei Municipal nº 118/2007, de 08 
de junho de 2007.  

  

Dispõe sobre a utilidade das terras do Patrimônio do 
Município de Anajás de acordo com o dispõe o Art. 2.038 do 
Código Civil Brasileiro e dá outras providências 

Lei Municipal nº 131/2008, de 14 
de agosto de 2008. 

 Dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente, seus 
fins e Mecanismo de Formulação e aplicação de Modo a 
Garantir o Desenvolvimento Sustentável e o Equilíbrio 
Ecológico. Institui o Sistema Municipal de Meio Ambiente e o 
Fundo Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 190/2014, de 03 
de abril de 2014. 

 Redefine o Código de Posturas e edificações do Município de 
Anajás e dá outras providências. 

Fonte: Arquivo Público Municipal. Pesquisa direta, 2014. 

 

Vale ressaltar no que tange a lei tributária, que o município apresenta em sua 

estrutura apenas taxas referentes à coleta de resíduos sólidos, não fazendo menção 

aos serviços de abastecimentos de água ou coleta de esgoto, Lei nº 113/2006. Como 

se vê: 

Art. 2º -  
....................... 
III- Taxas decorrentes da utilização, efetiva ou parcial de serviços públicos, 
específicos e divisíveis, prestados aos contribuintes ou postos a sua 
disposição. 
a) Taxa de coleta de lixo; 
b) Taxa de limpeza pública; 
c) Taxa de conservação de vias e logradouros públicos; 
d) Taxas de serviços de pavimentação; 
e) Taxa de expediente; 
f) Taxa de serviços diversos. 

 

O município de Anajás não dispõe de normas de regulação e fiscalização dos 

serviços de saneamento básico, especificamente. Os serviços de Saneamento Básico 

realizados no município e pelo município estão subordinados a Secretária Municipal de 

Saúde e Saneamento, de acordo com o Anexo I – Organograma, da Lei Municipal nº 

0115/2006, de 29 de dezembro de 2006, que altera a Lei Municipal nº 066/2002 que 

Dispõe Sobre a Reorganização da Prefeitura Municipal de Anajás, e assim, apresenta 

na atual estrutura a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. Porém, 

por ocasião da elaboração deste Plano, não nos foi apresentado o organograma da 
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Secretária de Saúde e Saneamento e suas respectivas divisões, bem como o 

regimento interno da mesma. 

É importante salientar que o município segue as normas e diretrizes da ANVISA, 

ANA, ABNT e outros mecanismos de regulamentação que possam ser utilizados na 

ausência de instrumentos municipais. 

A Lei Municipal nº 066/2002, em seu artigo 10, alínea 3, que se refere a 

Secretária Municipal de Saúde e Saneamento apresenta a seguinte estrutura: 

Art. 10 -  

..................... 
3 – Secretária Municipal de Saúde e Saneamento 
3.1 – Divisão de Saúde 
3.1.1 – Unidade Mista de Saúde 
Posto de Saúde 
3.2 – Divisão de programas Especiais 
 

Assim sendo, pela estrutura apresentada em seu arcabouço legal, embora em 

sua matriz administrativa apresente o tema saneamento, em sua estrutura não dispõe 

de divisão para tratar do assunto. Porém, a mesma Lei apresenta em seu Capítulo II, 

que trata das funções básicas, art. 16, o que segue: 

Art. 16 – A Secretária Municipal de Saúde e Saneamento, órgão diretamente 
subordinado ao Prefeito é responsável pela formulação e execução de 
políticas, programas e ações nas áreas de saúde e de saneamento básico. 

 

Informações obtidas no município nos dão conta de que o processo de 

fiscalização e regulamentação desses serviços é realizado sempre que necessários 

pelos demais entes federados, através de seus órgãos de regulamentação e 

fiscalização, haja vista, que o município não dispõe de estrutura para executar tais 

serviços, entretanto não existe nenhum instrumento de cooperação técnica firmado 

para tal, salvo a concessão de exploração do serviço de captação, tratamento e 

distribuição de água, cedido a Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA. 

O Plano Diretor do município, em seu Capítulo III, que se refere aos 

instrumentos de Planejamento, em seu art. 78, apresenta o que segue: 

Art. 78 - Consideram-se complementares a este Plano Diretor os seguintes 
instrumentos de planejamento: 
I – a Lei de Uso e Ocupação do Solo; 
II – a Lei de Parcelamento do Solo Urbano; 
III – a Lei de Regularização Fundiária; 
IV – o Código de Edificações; 
V – o Código de posturas; 
VI – as normas especificas de uso e ocupação do solo; 
VII – as demais leis derivados dos instrumentos previstos neste Plano Diretor; 
VIII – os planos, programas e projetos setoriais; 
IX- o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentarias e a Lei Orçamentária 
Anual. 
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Além dos instrumentos legais existentes no município, o poder público municipal 

e a sociedade local desenvolvem o papel de fiscalizadores de serviços, projetos, 

programas e ações desenvolvidos no município, por meio de seus conselhos 

municipais criados de acordo com a legislação federal e estadual e em conformidade 

com os interesses do município. Ao final apresentaremos as leis que constitui estes 

conselhos. 

Por ocasião da elaboração deste plano, não tivemos acesso a nenhum 

documento que comprove a existência de programas locais (desenvolvidos pelo poder 

municipal) de interesse do saneamento básico nas áreas de desenvolvimento urbano, 

rural, industrial, turístico e habitacional, etc. Porém, a equipe presenciou a instalação 

de microssistemas de abastecimento de água na zona rural do município, mas 

precisamente nas vilas de Mocambo do Guajará, Vila Luciana Vila Boas Novas do 

Cururu, e Vila Francês, com as placas de identificação das obras sinalizando recursos 

federais. 

 

Figura 23- Placa de identificação de obra do sistema de abastecimento de água com recursos do 

governo do estado.  

 
              Fonte: Pesquisa direta, 2014. 

E, na sede do município a construção de um sistema de abastecimento de 

água para atender o bairro Cidade Nova, como mostra a Fotografia 14, acima. 

Portanto, embora não tenhamos acesso aos documentos que comprove a existência de 
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serviços de melhorias no que tange a abastecimento de água, percebesse que o 

município está sendo atendido por programas do governo federal e estadual. 

Referencial do arcabouço legal do Município de Anajás disponibilizado para 

elaboração do PMSB, além das já citadas. 

 Lei Orgânica do Município de Anajás, de 04 de agosto de 1990. 

 Lei Municipal nº 59/1991, de 29 de novembro de 1991. Institui o Conselho Municipal 

de Saúde – CMS, e dá outras providencias. 

 Lei Municipal nº 60/1991, de 29 de novembro de 1991. Institui o Fundo Municipal de 

Saúde, e dá outras providencias. 

 Lei Municipal nº 21/1997, Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de 

Alimentação Escolar, e dá outras providências.  

 Lei Municipal nº 001/1998, de 02 de abril de 1998. Dispõe sobre a Política Municipal 

dos Direitos das Crianças e do Adolescente e Cria o Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, o Conselho Tutelar e dá outras providências, em conformidade com a Lei 

Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990. 

 Lei Municipal nº 007/1998, de 11 de junho de 1998. Cria o Conselho Municipal de 

Assistência Social; Institui o Fundo Municipal de Assistência Social e dá outras 

providências. 

 Lei Municipal nº 13/1998, de 03 de dezembro de 1998. Dispõe sobre a criação do 

Conselho e do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural de Anajás e dá outras 

providências. 

 Lei Municipal nº 066/2002, de 31 de maio de 2002. Dispõe sobre a reorganização da 

Prefeitura Municipal de Anajás e dá outras providencias.  

 Lei Municipal nº 113/2006, de 26 de dezembro de 2006. Dispõe sobre o Sistema 

Tributário do Município de Anajás, Institui Normas de Direito Tributário e dá outras 

providências. 

 Lei Municipal nº 114/2006, de 29 de dezembro de 2006. Institui o Plano Diretor do 

Município de Anajás e dá outras providências. 

 Lei Municipal nº 0115/2006, de 29 de dezembro de 2006. Altera a Lei Municipal nº 

066/2006 que dispõe sobre a reorganização da prefeitura Municipal de Anajás.  

 Lei Municipal nº 116/2007, de 28 de março de 2007. Dispõe sobre a criação do 

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
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Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

– Conselho do FUNDEB. 

 Lei Municipal nº 118/2007, de 08 de junho de 2007. Dispõe sobre a utilidade das 

terras do Patrimônio do Município de Anajás de acordo com o dispõe o Art. 2.038 do 

Código Civil Brasileiro e dá outras providências. 

 Lei Municipal nº 120/2007, de 01 de outubro de 2007. Cria o Sistema Municipal de 

Ensino e o Conselho Municipal de Educação de Anajás. 

 Lei Municipal nº 131/2008, de 14 de agosto de 2008. Dispõe sobre a Política 

Municipal de Meio Ambiente, seus fins e Mecanismo de Formulação e aplicação de 

Modo a Garantir o Desenvolvimento Sustentável e o Equilíbrio Ecológico. Institui o 

Sistema Municipal de Meio Ambiente e o Fundo Municipal de Meio Ambiente e dá 

outras providências. 

 Lei Municipal nº 137/2009, de 15 de janeiro de 2009. Cria o Fundo Municipal de 

Habitação de Interesse Social – FHIS e Institui o Conselho Gestor do FHIS.  

 Lei Municipal nº 140/2009, 23 de fevereiro de 2009. Dispõe sobre alteração do artigo 

2º caput e incisos I, II, VI, da Lei Municipal nº 116/2007, de 28 de fevereiro de 2007. 

 Lei Municipal nº 156/2010, de 30 de dezembro de 2010. Altera a redação de 

dispositivo da Lei Municipal nº 07/1998, que criou o Conselho Municipal de Assistência 

Social e Institui o Fundo Municipal de Assistência Social, e dá outras providências. 

 Lei municipal nº 178/2013, de 14 de maio de 2013. Dispõe sobre a alteração do artigo 

2º, caput e inciso VII da Lei Municipal nº 140/2009, de 23 de fevereiro de 2009. 

 Lei Municipal nº 182/2013, de 20 de novembro de 2013, dispõe sobre a autorização 

do Município de Anajás a celebrar Convênio de Cooperação com o Estado do Pará e 

dá providências correlatas. 

 Lei Municipal nº 0183/2013, de 20 de novembro de 2013. Cria o Conselho Municipal 

da Cidade de Anajás, em Consonância com o Plano Diretor Urbano e dá outras 

providências. 

 Lei Municipal nº 190/2014, de 03 de abril de 2014. Redefine o Código de Posturas e 

edificações do Município de Anajás e dá outras providências. 

O Município de Anajás, não possui normas de regulação para os serviços de 

captação, tratamento e distribuição de água potável a população, sendo estes serviços 

de responsabilidade da COSANPA, empresa que exploração os serviços no município. 

Não existindo no município programas de relacionados a saneamento básico nas áreas 

de desenvolvimento urbano, rural, industrial, turístico e habitacional. 
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A gestão municipal estabelece somente procedimento de avaliação da qualidade 

da água potável, estabelecida pelo Ministério da Saúde, através do VIGIÁGUA, qual é 

pactuado com o município, também, a COSANPA possui um laboratório de controle de 

qualidade de água para monitoramento do sistema de água implantado no local, 

porém, não existe procedimento para avaliação sistemática de eficiência, eficácia e 

efetividade dos outros eixos de saneamento básico: Gestão de resíduos sólidos, gestão 

de águas pluviais e esgotamento sanitário. 

 

13.4. SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO. 

13.4.1. Serviço de Regulação e Fiscalização COSANPA/Prefeitura Municipal de 

Anajás. 

A regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, pelo convênio 

entre prefeitura de Anajás e COSANPA consistem em: 

1. Expedição de regulamento técnico, quanto à prestação e fruição dos serviços, sendo 

obrigatória a consulta pública prévia, com prazo mínimo de 10 dias; 

2. Acompanhamento dos planos executivos de expansão e de metas ambientais 

observados os planos de saneamento básico, a legislação de proteção ambiental e as 

normas e diretrizes do órgão de controle social competente. 

3. Constituição de grupos técnicos encarregados do acompanhamento e fiscalização 

dos serviços; 

4. Fixação de rotinas de monitoramento; 

5. Acompanhamento de evolução dos indicadores de desempenho da COSANPA; 

6. Verificação do atendimento dos níveis mínimos de cobertura de abastecimento de 

água, de coleta e tratamento de esgotos; 

7. Propositura à autoridade competente de aplicação de sanções por infrações 

cometidas por prestadores de serviço de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, previstas em lei, regulamento e contrato; 

8. Prevenção e repressão às infrações aos direitos dos usuários nos termos da 

legislação aplicável; 

9. Acompanhamento da evolução da situação econômico-financeira do serviço; 

10. Execução da política tarifária, por meio da fixação, controle, revisão e reajuste das 

tarifas para as diversas classes de serviços e de usuários, de forma a assegurar à 
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eficiência a equidade, o uso racional dos recursos naturais e o equilíbrio econômico-

financeiro do contrato de programa a ser firmado entre o MUNICÍPIO e a COSANPA; 

11. Aprovação dos modelos de contratos de prestação de serviços de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário a serem celebrados com os usuários; 

12. Mediação das divergências entre a COSANPA e os usuários; 

13. Sistematização e publicidade das informações básicas sobre o serviço e sua 

evolução. 

14. Acompanhamento da revisão de bens ao patrimônio municipal por ocasião da 

extinção dos contratos de concessão e de programa. 

O órgão regulador elabora relatórios de acompanhamento do desempenho dos 

serviços prestados pela COSANPA e do cumprimento das metas constantes no 

contrato de programa. 

Dentre outros procedimentos legais geridos pelo poder público municipal na área 

do saneamento básico, o município não possui: 

- Política de recursos humanos, principalmente, no que tange ao saneamento; 

- Instrumentos e mecanismos de participação e controle social na gestão política de 

saneamento básico. 

13.4.2. Mecanismos de Cooperação Técnica. 

O serviço de abastecimento de água é gerenciado pela Companhia de 

Saneamento do Pará - COSANPA, que funciona de acordo com a RC nº 005, de 31 de 

junho de 2013, como mostra o organograma abaixo. A gestão desse sistema foi 

instituída através de um convênio de cooperação federativa entre O Governo do 

Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística para o 

Desenvolvimento Sustentável, a Prefeitura Municipal de Anajás, autorizado pela Lei 

Municipal nº 182, e 20 de novembro de 2013, que passa a ser denominado 

MUNICÍPIO, com a interveniência da COSANPA, sociedade de economia mista. 

O objeto do convênio de cooperação é constituído: A delegação para o Estado 

do Pará das competências de organização, regulação e fiscalização dos serviços 

públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário; A delegação da prestação 

de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário para 

COSANPA, por intermédio de Contrato de Programa; As competências de 

planejamento, fiscalização e regulação serão exercidas pelos órgãos competentes 

definidos entre o poder concedente e os delegatários. Na cláusula segunda deste 

convênio, que trata sobre o planejamento dos serviços públicos de abastecimento de 
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água e esgotamento sanitário, e que observará as diretrizes das políticas de 

saneamento Federal, Estadual e Municipal, bem como do Plano Municipal de 

Saneamento Básico, na forma do estabelecido em lei. 

 

13.4.3. Sistema de Informação sobre o Serviço de Saneamento Básico. 

O sistema de informação realizado pela gestora dos serviços prestados 

(COSANPA) é estabelecido no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS), da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, do Ministério das Cidades. 

O SNIS apoia-se em um banco de dados administrado na esfera federal, que 

contém informações de caráter institucional, administrativo, operacional, gerencial, 

econômico-financeiro e de qualidade sobre a prestação de serviços de água, de 

esgotos e de manejo de resíduos sólidos. 

Para os serviços de água e de esgotos, os dados são atualizados anualmente 

desde o ano de referência 1995. Em relação aos serviços de manejo de resíduos 

sólidos, os dados são também atualizados anualmente desde o ano de referência 

2002. 

O SNIS consolidou-se como o maior e mais importante banco de dados do setor 

saneamento básico no brasileiro, servindo a múltiplos propósitos nos níveis federal, 

estadual e municipal, dentre os quais destacam-se: 

 Planejamento e execução de políticas públicas de saneamento; 

 Orientação da aplicação de recursos; 

 Conhecimento e avaliação do setor saneamento; 

 Avaliação de desempenho dos prestadores de serviços; 

 Aperfeiçoamento da gestão, elevando os níveis de eficiência e eficácia; 

 Orientação de atividades regulatórias; e 

 Benchmarking e guia de referência para medição de desempenho. 

A COSANPA abastece as informações sobre água e esgoto anualmente, 

através, da Diretoria de Gestão e Operação. 
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14. ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO. 

14.1. INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.  

A infraestrutura de abastecimento de água no Município de Anajás é 

estabelecida em três eixos, de acordo com a Portaria Federal Nº 2.914, de 12 de 

dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, o Sistema de Abastecimento de Água 

(SAA), Sistema Alternativo Coletivo (SAC) e a Solução Alternativa Individual (SAI). 

O SAA do Município de Anajás atualmente é gerido pela Companhia de 

Saneamento do Pará (COSANPA), que é definida como uma empresa de economia 

mista e foi criada em 21 de setembro de 1970, através da Lei Nº 4.336, estando 

vinculada à Secretaria de Infraestrutura do Estado do Pará. Essa Companhia atua 

praticamente em todos os municípios paraenses, planejando e gerenciando o sistema 

de abastecimento de água e o esgotamento sanitário, sendo que este segundo é 

inexistente no Município de Anajás.  

A COSANPA se instalou no município em agosto de 1992. Existe um convênio 

de Nº 11/2009, prorrogado até o dia 14 de abril de 20131, somente para o 

abastecimento de água. Sua sede está localizada à Rua Floriano Peixoto, esquina com 

a Travessa das Flores, ilustrada na imagem 4. Suas coordenadas geográficas são 

00º59’02,3” de latitude sul e 49°56’27,8” de longitude a Oeste de Greenwich.  

       
       Figura 24-Carta imagem de detalhe dos pontos de coleta. 

 
Fonte: IBGE, Imagem de satélite adaptado pelo autor, 2013. 

                                            

1A Prefeitura Municipal de Anajás está elaborando um novo termo aditivo para esse convênio, pois o 
mesmo teve seu prazo expirado na data relatada.  
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Esta Carta imagem (Figura 4) identificam o ponto do lixão e a sede da atual e 

futura da COSANPA, além de algumas ilhas às proximidades da sede urbana, que 

servirá para a proposição de uma ampla discussão sobre as mudanças desses pontos, 

haja vista serem todos inadequados. 

 

14.1.1. Análise crítica do Plano Diretor referente a abastecimento de água.  

Lei Municipal nº 114/2006, de 29 de dezembro de 2006. Institui o Plano Diretor 

do Município de Anajás e dá outras providências. Esse plano trata sobre o serviço 

público de abastecimento de água potável, que deveria assegurar a todos os munícipes 

a oferta domiciliar regular de água para consumo humano, com qualidade compatível 

aos padrões estabelecidos em planos e programas federal e estadual conforme normas 

técnicas vigentes; ser prestado com eficácia e eficiência, e controle do uso, de modo a 

garantir a regularidade, universalidade e qualidade do serviço e assegurar a 

potabilidade da água. 

Por conseguinte, ficaram definidas como as ações prioritárias para esse serviço 

as seguintes alternativas: criação do Sistema Municipal de Abastecimento de Água; 

ampliar a oferta necessária para garantir o abastecimento à totalidade da população do 

município; buscar recursos financeiros junto ao Governo Federal para a realização de 

obras estruturadoras do sistema de abastecimento de água; definir mecanismos de 

controle operacional para garantir a qualidade do serviço, através de Lei Municipal 

específica; construção de poços artesianos, obedecendo a critérios técnicos 

estabelecidos na legislação vigente; viabilizar o controle da qualidade da água através 

da criação de um laboratório específico ou através de convênio com órgão do estado 

ou da união que exerçam esta atividade; viabilizar e introduzir recursos para o 

funcionamento do sistema de água e esgoto no Município. 

De acordo com o levantamento, in loco, das informações sobre o abastecimento 

de água, verificou-se que os princípios propostos nesse plano, ou princípios básicos 

citados nos princípios da lei 11.445/2007 não estão sendo cumpridos (a universalidade, 

a regularidade e a qualidade), sendo que ainda possui um déficit, pois a maioria do 

abastecimento é realizada por Sistema Alternativo Individual (SAI), através de poços 

escavados simples (tipo poço Amazonas) ou poço tubular raso. Verificou-se também 

que não há um controle desses sistemas alternativos individuais por parte do poder 

público local. Esses tipos de sistemas de abastecimento são monitorados pelo 

Programa do Ministério da Saúde, o programa de vigilância ambiental (VIGIÁGUA), e 
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registrado no sistema do SISÁGUA/MS, que é registrado através de pontos de 

amostragem. 

Assim, esses serviços não estabelecem um parâmetro real ou correto de 

controle desse sistema. Nem o controle de qualidade muito menos a implantação do 

laboratório para a averiguação da qualidade da água previsto na política municipal está 

sendo cumpridas pela gerencia da COSANPA, quando solicitado o serviço de análise, 

os mesmos são realizado em Belém, mas por motivo de logística, raramente são 

realizados. 

Portanto, se faz necessário realizar ações estratégicas de planejamento dentro 

da construção do Plano Municipal de Saneamento Básico de Anajás para seguir as 

especificações citadas tanto no Plano Diretor quanto na Política Nacional de 

Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007) e estadual de Saneamento Básico Lei nº 

7.731, DE 20 DE SETEMBRO DE 2013 para que se possa atender a comunidade com 

serviços de qualidade. 

 

14.1.2. Informações gerenciais sobre sistema de abastecimento de água. 

O organograma abaixo (Figura 25), nos mostra a estrutura administrativa da 

companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, empresa responsável pelos serviços 

de saneamento básico realizados na Cidade de Anajás. 
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Figura 25-Organograma da COSANPA. 

 
Fonte: COSANPA, 2012. 
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A execução dos serviços públicos municipais de abastecimento de água 

realizados pela COSANPA, nos termos de contrato de programa por ela firmado com a 

Prefeitura Municípal de Anajás, que atende à legislação pertinente e prevê 

mecanismos que garantam a transparência da gestão econômica e financeira do 

serviço. O contrato de programa, que foi celebrado em 28 de novembro de 2013 tem 

um prazo de 30 anos a partir dessa data, prorrogável por igual período, que abrange as 

seguintes atividades: 

A. Captação, adução, tratamento de água bruta; 

B. Adução, reservação e distribuição de água tratada; 

 

14.1.3. Sistema de abastecimento de água da sede urbana. 

A Figura 28, abaixo, nos mostra o fluxograma do serviço de abastecimento de 

agua de Anajás em operação. 

 Figura 26-Fluxograma do serviço de abastecimento de água do município de Anajás. 

      Fonte: COSANPA, 2012. 
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Tabela 21- Informação População atendida pelo sistema de abastecimento de água. 

Característica demográfica DESCRIÇÃO DEMOGRÁFICA Ano 2014 

POPULAÇÃO E DOMICÍLIOS 

População Total – IBGE 26.547 habitantes 

Domicílio Total 5.221 domicílios 

População Urbana 10.180 habitantes 

Domicílios Urbanos 2.074 domicílios 

População Abrangência- CIA 10.180 habitantes 

Domicílios Abrangência- CIA 2.074 domicílios 

LOCALIDADES ATENDIDAS 

Número de sedes municípios 1 

Numero de vilas atendidas 0 

Números de Localidades 1 

Fonte: COSANPA, 2014 
 
Tabela 22- População coberta e atendida pelo serviço de abastecimento de água. 

CARACTERÍSTICA DESCRIÇÃO MÉDIA MENSAL/2014  

POPULAÇÃO 
COBERTA E ATENDIDA 

Economia residencial coberta com água (Atv +Inativ+ 
Fact) 

499 domicílios 

População Urbana coberta com água- Abrangência  2.449 habitantes 

População Urbana Atendida com água- Abrangência 1.723 habitantes 

 

TOTAL DE EMPREGO 
GERADO 

Pessoal Total (Proponente + Convenente) 7 pessoas 

 Fonte: COSANPA, 2014 
 
Tabela 23: Informações Gerais sobre a gerência da COSANPA. 

CARACTERÍSTICAS GERENCIAIS QUANTIDADE/ VALOR MÉDIA MENSAL/2014 

RECEITAS EM REAIS 

Faturamento água valor líquido R$ 8.299,98 

Faturamento água valor Bruto R$ 8.613,92 

Faturamento outro débito R$ 548,75 

Total de descontos R$ 313,95 

Faturamento Total R$ 8.848,73 

Arrecadação R$ 8.840,36 

PESSOAL 

Número de empregado pelo 
proponente 

4 

  

Números de empregado pelo 
Convenente 

3 

QUANTIDADES DE ECONOMIAS E 

LIGAÇÕES -ÁGUA  

Economia Residenciais ativas 351 

Ligações Residenciais ativas 350 

Economias comerciais ativas 10 

Ligações comerciais ativas 10 

Economias Pública Ativas 19 

Ligações Públicas Ativas 18 

Economias Industriais ativas 1 

Ligações Industriais Ativas  1 

Total de economias ativas 381 

Total de Ligações Ativas 379 

Economias não hidrometradas 
ativas 

381 

Ligações não hidrometradas 
ativas 

379 
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CLIENTES 

Economias Residenciais Fact. 16 

Economias Residenciais Reais 
(ativa + Inativa) 

483 

Ligações Residenciais Fact. 16 

Ligações Residenciais Reais 
(ativa + Inativa) 

480 

Economias Totais Reais (R, C, 
I,P) (ativa + Inativa) 

514 

Ligação Total Reais (R, C, I,P) 
(ativa + Inativa) 

510 

CARACTERÍSTICAS GERENCIAIS QUANTIDADE/ VALOR MÉDIA MENSAL/2014  

DESPESAS VALORES EM R$ 

Local Despesa Pessoal 20.423,88 

Local Despesa Produto Químico 6.085,07 

Local Despesas Energia Elétrica 1.948,48 

Local Despesas outros Serv. 
Terceiros 

206,67 

Local Despesas Ficais 0,46 
Local_ TOT. DEX 28.665,56 

Total Pessoal 22.614,91 

Total Produto Químico 6.085,07 

Total de Energia 1.949,48 

Total out. Terceiros 860,78 

Total Fiscal 0,46 

Total Material Grenciais 167,70 
TOTAL. DEX C/ RATEIO 31.678,41 

Juros encargos Serv. Diversos 106,28 

Valor Cambial – C.M. 263,30 

Capitalizáveis - 

Total DPA 2.644,69 

Total T. Banc. Outros 98,43 
TOTAL DTS 34.701,11 

PRODUÇÃO/ DISTRIBUIÇÃO – VOLUME 
EM m3 

Volume Hidromet. Líquido - 

Volume Hidromet. Est. - 

Volume não Hidromet. Faturado 4.378,33 

Volume Consumido 4.378,33 

Volume Faturado em água 4.375,00 

 Volume Faturado em Esgoto - 

Volume Faturado água e esg. 4.375,00 

Volume Produzido 8.684,94 

Volume Água de Serviço 190,20 

Volume de Consumo 8.494,74 

Volume Macromedição - 

Volume Fluoretado - 

Volume Tratado 8.684,94 

REDE 
Extensão da rede água 5 

Extensão da rede Esgoto - 

Fonte: COSANPA, 2014. 
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        Figura 27-Sede da COSANPA (escritório local) e estação de tratamento e reservação. 

 
       Fonte: Pesquisa direta, 2013. 

 

A Figura 27 mostra o escritório de atendimento ao público da COSANPA, que 

compõe, no mesmo terreno, a infraestrutura de tratamento e reservação. A 

infraestrutura do sistema de abastecimento de água implantado no município é 

composta pelas seguintes unidades: captação de tomada direta do Rio Anajás, 

adução, tratamento, reservação e rede de distribuição. Esse serviço abrange 404 

domicílios ativos e pagantes e 15 pontos inativos cujos dados diferem do IBGE (2010) 

e do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS (2013), que 

registraram, respectivamente, 351 e 350 de economias ativas domiciliares e ligações 

ativas e Economias Comerciais ativas e Ligações, são 10 e 10, respectivamente. 

Comparando os dados do IBGE (2010) com pesquisa direta realizada na COSANPA, 

nota-se que houve um aumento de quase 100% de economias abastecidas. A 

cobrança pelo abastecimento de água na zona urbana é realizada por uma taxa que 

varia de um valor mínimo de R$ 14,00 para 10 m3/mês  (R1- taxa residencial), valor 

mínimo de R$ 44,00 para 10 m3/mês (C1- taxa comercial), valor de R$ 34,00 para 20 

m3/mês (R2- taxa residencial) e R$ 62, 00 para 20 m3/mês (C2- taxa comercial). 

Atualmente, o índice de inadimplência alcança 40% dos domicílios ativos com 

abastecimento de água. 
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A partir de pesquisa in loco e entrevistas com a gestão da companhia que 

fornece a água (COSANPA) e o órgão fiscalizador, no caso a Vigilância Sanitária 

Municipal de Anajás, formou-se um diagnóstico de todo o processo de abastecimento 

público de água do município, o qual se apresenta abaixo: 

I. MANANCIAL ABASTECEDOR. 

O manancial abastecedor do sistema é o Rio Anajás, principal bacia 

hidrográfica do território municipal, possuindo característica perene, água doce 

(segundo a Resolução CONAMA nº 357/2005, Art. 4º) e barrenta, e sua profundidade é 

de, aproximadamente, 27 metros em período menos chuvoso e de 30 metros em 

período mais chuvoso.  

O ponto de captação de água está às margens desse rio, na sede do município, 

ficando a 10 metros da rua principal (Floriano Peixoto), e a 15 metros da sede da 

COSANPA, o fato deste ponto está situado no centro da cidade pode comprometer a 

qualidade da água, visto que o mesmo (o ponto) sofre a influência das marés e pode 

ser contaminada por esgoto sanitário proveniente das residências e do comércio, além 

do risco de eventuais impactos causados por embarcações que se encontram a menos 

de 5 metros do ponto de captação de água e lançam seus rejeitos no rio; verificou-se 

também a existência de um tubo de drenagem que encaminha parte do esgoto 

sanitário das residências e deságua próximo ao ponto.  

As proximidades do ponto de captação se encontra completamente eutrofizada 

(presença de floração de aguapé) como ilustra a figura 28. Assim sendo, esse 

manancial não se encontra dentro das normas técnicas (NBR/ABNT Nº 12.216) e da 

resolução nº 357 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), pois na escolha 

do manancial deve-se levar em consideração a “qualidade da água”, e a vazão mínima. 
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        Figura 28-Embarcações aportadas próximas ao ponto de captação de água. 

 
        Fonte: Pesquisa direta, 2013. 
 

A Figura 29 mostra que existe um lançamento de esgoto sanitário abaixo da 

ponte onde fica o sistema de captação e adução, e a floração de aguapé que se 

encontra em toda a extensão no entorno da captação, como mencionado 

anteriormente. 

           Figura 29- Lançamento de esgoto bruto embaixo da ponte da unidade de captação. 

 
           Fonte: Pesquisa direta, 2013. 
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II. CAPTAÇÃO/ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA (EAB). 

A captação é utilizada na forma de tomada direta, cujas coordenadas 

geográficas estão a 00º59’01,1”S de latitude sul e 49°56’27,8”W de longitude a Oeste 

de Greenwich. Essa tomada de água é realizada diretamente por meio de bombas (ver 

Fotografia 22), sendo uma submersa de 5,5 Cv e outra elevada de 4Cv, funcionando 

12 horas diárias (6h00 às 18h00), segundo informações fornecidas pela 

COSANPA/local. A Figura 30 ilustra que a unidade de captação não possui barragem, 

vertedor ou enrocamento, gradeamento, desarenador e dispositivo de controle. 

A captação de água bruta é realizada por meio de um sistema de bombeamento 

vertical, sem bomba reserva, com as seguintes características: 

 

Motor: fabricante WEg, tensão 220 VAC, 10 CV, operado em 220 VAC. 

Bomba: fabricante Worthington, sem dados de placa. 

Linha de recalque: mangote 100 mm, com ampliação para  150 mm em PVC. 

        
        Figura 30- Bomba elevada de 4 Cv utilizada para captação de água. 

 
        Fonte: Pesquisa direta, 2013. 

 

A Elevatória de Água Bruta recalca a água para o sistema de tratamento, sendo 

que este se encontra em estado precário de funcionamento devendo ser substituído, 

no caso de se optar em continuar com a captação superficial.  
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O sistema de captação se encontra em um trapiche com toda estrutura em 

madeira, tanto o trapiche, cuja extensão é de cerca de 10 metros, quando a casa de 

bomba, situada dentro de uma casinha, e a bomba fixada em uma gaiola. Na Figura 31 

nota-se, perfeitamente a floração de aguapés no seu entorno, assim como a presença 

de barcos próximos a ela.  

  
         Figura 31- Casa de bomba de tomada direta de água do rio. 

 
          Fonte: Pesquisa direta, 2013. 

III. ADUÇÃO 

A adução do sistema de água em Anajás está classificada como adutora de 

água bruta, de conduto forçado e intermitente. Utilizando-se desses dados, calculou-se 

a estimativa de vazão aduzida (Q), que resultou em 8,5 litros por segundo (l/s), 

considerando o consumo per capita bruto de 150 litros diários por habitante (l/hab./dia) 

para 12 horas de funcionamento do sistema e para 379 ligações ativas. As tubulações 

utilizadas na adução são as de PVC de 100m, como mostra a Fotografia 23.  

A administração da COSANPA informou que desde a data de sua inauguração 

as tubulações existentes no sistema nunca foram trocadas. As águas do reservatório 

apoiado são aduzidas para o reservatório elevado através de uma linha de 150 mm, 

em PVC. 
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IV. TRATAMENTO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA– ETA 
 

O sistema previsto inicialmente consiste das seguintes unidades: Casa de 

Química, Misturador, Decantador/Filtro de Areia (sistema Clarificador da Hemfibra). 

Inicialmente eram previstas dosagens de sulfato de alumínio, cal e hipoclorito de cálcio 

na unidade de mistura. Porém, atualmente a dosagem é realizada somente com sulfato 

de alumínio e cal. O cloro é dosado no reservatório apoiado, através de pastilhas da 

Cloropast. O Filtro de Areia/Decantador instalado é compacto de fluxo ascendente, 

com as seguintes características: 

 

Fabricante: Cariber II Hemfibra; 

Vazão: 31 a 55 m3/h; 

Modelo: KPDS 500. 

O sistema está em péssimo estado de conservação, e vem operando 

precariamente.  Segundo informações do operador, em várias ocasiões a água bruta é 

encaminhada diretamente ao reservatório apoiado sem tratamento. 

A Estação de Tratamento de Água (ETA) que compõe o sistema é de 

característica convencional (CONAMA Nº 357/ 2005). Após a adução a água é 

destinada ao processo de filtração rápida descendente (Filtro de areia), como ilustra a 

figura 32.  

Depois do processo de filtração é encaminhada para um aparelho dosador de 

soluções químicas, Modelo KPDS 500, contendo um tanque pré-fabricado reforçado 

em fibra de vidro (PRFV) de 500l de volume útil, uma bomba dosadora centrífuga de 

vazão máxima de 55.000 l/h, com altura máxima alcançada de 9 mca, de potência de 

0,50 cv, tensão 220/380 e alimentação trifásica. Esse aparelho possui um agitador com 

motor de 0,50 cv e rotação de 1.200 rpm, com haste de 19mm e hélice 150mm (ver 

figura 32). Os produtos químicos utilizados nesse processo são o Policloreto de 

alumínio, como coagulante no processo de floculação e a partilha de cloro no processo 

de desinfecção. A água pós-tratada é conduzida à elevatória e destinada aos 

reservatórios apoiado e elevado, respectivamente. 
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Figura 32-Estação de tratamento de água (Mosaico). 

Dosador de soluções químicas 

 

Soluções químicas 

 

Pastilha de cloro 

 

Dosador de cloro 

 
Armazenamento da pastilha de c 

 

Filtro de areia 

 

Fonte: Pesquisa direta, 2014. 
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V. RESERVAÇÃO: RESERVATÓRIO APOIADO E ELEVADO 

A água após passar pelo processo de tratamento simplificado, é encaminhada 

ao reservatório apoiado (RAP) de capacidade de 300 m3 (ver fotografia 25), que 

funciona como contato e compensação, onde ocorre a dosagem de cloro, na forma de 

pastilha, não se encontrando em condições higiênico-sanitárias adequadas. Esse 

reservatório possui formato retangular e necessita de melhorias para o seu 

aproveitamento, tais como pintura, impermeabilização e outros. 

O sistema possui um reservatório elevado (REL) de 100 m3, localizados na área 

da COSANPA, juntamente com as demais unidades do sistema. As tubulações 

existentes são: 

Extravasor: 150 mm. 

Descarga: 100 mm. 

Alimentação: 150 mm. 

Distribuição: 200 mm. 

O estado de conservação do reservatório elevado está razoável, podendo ser 

aproveitado como unidade do sistema com pequenas melhorias. 

 

Figura 33- Reservatório apoiado e elevado (Mosaico). 

 
Reservatório Apoiado de 300 m3 

 
Reservatório Elevado de 100 m3 

Fonte: Pesquisa direta, 2013. 

 

VI. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA – EEA. 

A água armazenada no reservatório apoiado é recalcada para o reservatório 

elevado através de Bomba horizontal abrigada na sala de bomba anexa ao 

reservatório, com uma bomba reserva que se encontrava em manutenção, com as 

seguintes características: 
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Motor: fabricante Weg, 7,5 CV, 3.480 rpm, Modelo 112M 0292, 220/380 VCA, 

operando em 220 VCA.. 

Bomba: Não identificada. 

Linha de sucção: 200 mm em aço. 

Linha de recalque: 150 mm em aço e PVC. 

Segundo informações do operador da COSANPA no município, a vazão total 

produzida é de aproximadamente 50 m3/h com um período de operação de 18 horas 

por dia.  

Ressaltasse que a casa de bomba necessita de reforma e adequação. 

          
          Figura 34- Elevatória de água tratada existente. 

 
          Fonte: Pesquisa direta 2014. 

 

VII. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E LIGAÇÕES DOMICILIARES. 

A distribuição de água é composta por uma rede ramificada de tubos e conexões 

em PVC PBA de DN 50 mm, DN 75 mm e DN 100 mm, que abastece 379 ligações 

domiciliares, comerciais, pública e industrial do centro urbano de Anajás, conectadas 

diretamente. As tubulações secundárias não são enterradas e a maioria delas se 

encontra em áreas alagadas e estão expostas, como mostra a Fotografia 18. É 

importante, citar que grande parte das residências possui um sistema próprio de 

reservação (caixa d’água). Segundo informações do operador, nas periferias da cidade 

não há zonas de baixa pressão, sendo ainda que a COSANPA não atende parcela 
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significativa da população, principalmente a periférica, sendo que cerca de 1.950 casas 

da zona urbana possuem a SAI. Segundo informações do escritório local (COSANPA), 

com os serviços de melhorias a serem executados, essa rede será aproveitada 

integralmente.  

Na cidade, a rede sofre constante manutenção, porém atende satisfatoriamente 

a população da cidade. A trajetória da rede nem sempre acompanha a linha das ruas, 

muitas vezes ela se encontra fora das vias dificultando assim os serviços de 

manutenção. As ligações domiciliares foram executadas com braçadeiras (colar de 

tomada) na rede e tubos em PVC ½”. 

 

Fotografia 27: Rede de distribuição de agua em estado precário (mosaico).  

Rede secundária exposta  

 

Rede de distribuição exposta 

 

Tubulação domiciliar de água exposta 

 

Ligação domiciliar 

 

Fonte: Pesquisa direta, 2013. 
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Figura 35- Rede de água exposta dentro da água empossada e Rede exposta as margem do Rio Anajás 

   
Fonte: Pesquisa direta, 2013. 

 

VIII. INDICADORES GERENCIAIS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

Os dados gerenciais atuais do SAA do município de Anajás estão descrito nas 

tabelas 23, 24 e 25, referente aos dados gerais do SAA, Cobertura de atendimento e 

indicadores operacionais financeiros e de pessoal, respectivamento. 

A. DADOS GERAIS DO SAA 

Tabela 23- Dados Gerais sobre o sistema de abastecimento de água de Anajás-PA/COSANPA 

DADOS GERAIS 

Manancial Tipo Superficial 
Sistema de produção NÚCLEO III: subsistema de Prainha 

Setor 

Área (m2) 220 
Limites / município ZONA URBANA  

Vazão demanda (m³/h) 50 
População Coberta (hab) 2449 
Tempo de operação (h) 18 

População atendida (hab) 1723 

Cota per capita (L/hab. dia) 150 
Comprimento total da rede 

(m) 
5000 

Número de Ligações 480 
Fonte: PMA, 2014. 
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B. Indicadores de abrangência do sistema. 

Os indicadores de abrangência do SAA descrevem a cobertura e atendimento 

do serviço de abastecimento de água, os indicadores residencial/arrecadação, o 

indicador comercial e as despesas em relação à arrecadação, respectivamente, 

expressos em porcentagem. Os dados foram fornecidos pela COSANPA, 

concessionária responsável pelo SAA. 

 

Tabela 24- Cobertura de atendimento em percentual (%). 

INDICADORES ITENS MÉDIA MENSAL  

% Cobertura e 
Atendimento 

% Cobertura Água Urbana - 
Abrangência 

24,1 % 

% Cobert. Àgua Urbana - Atuação 24,1 % 
% Atendimento Água Urb.- 

Abrangência 
16,9% 

%Atendimento água Urbano 16,9% 

Residencial/Arrecadação 
Eficiência de Arrecadação 99,91% 

Tarifa Média Praticada Água 1,897 

Comercial 

Tarifa Média Praticada Esg. - 

Tarifa Média Praticada Ag+Esg 1,969 

Local DEX p/ m3 Faturado 6,552 

DEX TOT (c/ rateio)/ m3 Faturado 7,241 

DTS/ m3 Faturado 7,952 

DESPESAS EM RELAÇÃO 
À ARRECADAÇÃO 

Local Desp Pessoal/Arrecad. 231 % 

Local Desp Produto Qui/ Arrec. 68,8 % 

Local despesa Energ. Elet./Arrecadação 22,1 % 

Local Desp Out ST/Arrecad. 2,3 % 

Local Despesa Fiscais/Arrecad 0,01 % 

Local Desp O Mat + D Ger / Arrecadação 0,0 % 

Local Tot DEX/ Arrecad 324,3 % 

Total Pessoal/Arrecad 255,8 % 

Total P. químico/Arrecad 68,8 % 

Total Energia/ Arrecadação 22,1 % 

Total Out. Terc. /Arrecadação 9,7 % 

Total Fiscal/ Arrecadação 0,01 % 

Total O. Mat.Ger/Arrecadação 1,9% 

TOTAL DEX com Rateio/ Arrecadação 1,9 % 

Juros Enc S. Div./ Arrecad 1,2 % 

V. Cambial –C.M/ Arrecad 3,0 % 

Capitalizáveis/ Arrecadação 0,0 % 

Total DPA/ Arrecadação 29,9 % 

Tot. Tarifa. Banc. Out. / Arrecad 1,1 % 

DTS/ Arrecadação 393,5 % 

Fonte: COSANPA, 2014. 
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C. Indicadores operacionais, Financeiros e pessoal do SAA. 

A tabela 25 mostra os indicadores operacionais, financeiros e pessoal expressos 

em porcentagem (%). Observa-se que nenhuma residencial possui hidrometração nem 

macromedições. Esses indicadores são os principais para realizar o monitoramento e 

fiscalização zona urbana.  

 

Tabela 25-Indicadores operacionais financeiros e pessoal. 

INDICADORES ITENS MÉDIA MENSAL  

OPERACIONAIS 

Índice de Hidrometração 
(ligações Ativas) 

0,0 % 

Índice de Macromedição 0,0 % 

Índice de Perda de faturamento 48,5% 

Índice de Perda na distribuição 
água 

2,2 % 

Índice de Perdas Físicas de 
Água 

48,5 % 

FINANCEIRO 
Índice de Suficiência de Caixa  27,7 % 

Índice de Desempenho Financ. 25,4 % 

PESSOAL 

Empreg. Própr/ 1000 lig atv 
(esgoto+água) 

10,55 

Ligações ativas  (Ag+esg)/ 
Emprego Próprio 

95 

Fonte: COSANPA, 2014. 

 

Principais deficiências referentes ao abastecimento de água. 

- Tubulações antigas de 50 anos com rede instalada pela SESPE e outras, com 30 

anos, instalada pela COSANPA. Necessitando trocar todas as tubulações antigas; 

- Perdas de cargas em 40% em toda rede na zona urbana; 

- O filtro de areia não funciona; 

- A ETE funciona de 20 a 40% de sua eficiência 

- Sistema não possui abrangência de ligações em 100% na zona urbana; 

- Falta de controle de qualidade permanente; 

- Captação superficial de água do Rio Anajás com suspeita de contaminação por 

coliformes fecais e totais devido ao lançamento de esgoto sanitário das residências e 

embarcações diretamente no rio; 

- Rede de distribuições expostas e antigas; 

- Falta de macromedidores e Micromedições dos volumes de água produzidos e/ou 

introduzidos no sistema. 
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14.1.3.1. Soluções Alternativas Individuais (SAI) na zona urbana. 

A maioria da população se dispõe de Soluções Alternativas Individuais (SAI) de 

abastecimento de água para consumo humano. De acordo com o departamento de 

vigilância municipal em saúde, cerca de 1.950 casas da zona urbana possuem o SAI, 

com característica de poços rasos com bomba sapo e com proteção de tampa em 

madeira, como identificado na figura 36.  

E na zona rural parte se abastece de água do rio e a outra de poços de sarilho-

corda-balde com condições sanitárias não satisfatórias. As únicas formas de 

tratamento dessas soluções são o hipoclorito (distribuído gratuitamente pelo SUS) e, às 

vezes, a fervura da água, orientada pelo departamento de vigilância em saúde. A 

maioria dessa alternativa de abastecimento é captada através de uma bomba sapo e 

reservado em caixa d’água. 

Figura 36-Sistema alternativo Idividual (SAI) (Mosaico). 

Poço escavado simples com balde 

 

Poço escavado simples com bomba sapo 

 
Poço escavado simples com bomba 

 

Caixa d’água domiciliar 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2013. 
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14.1.3.2. Vigilância da qualidade da água para consumo humano. 

O programa de Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo 

Humano (VIGIÁGUA) foi implantado no Município de Anajás desde 2012, um acordo do 

governo municipal com o estadual foram pactuadas 30 amostras de água para análise 

por mês. A competência do exercício da vigilância está sob a responsabilidade do 

Departamento Municipal de Vigilância Sanitária e Ambiental, que desenvolve a ação de 

coleta de amostragem de água para análise de sua qualidade desde maio de 2012. 

Esse departamento realiza as coletas de água mensais em pontos amostrais aleatórios 

no centro urbano e ilhas rurais. Iniciaram-se primeiramente, as coletas de água na área 

urbana, em vias de expansão gradativa à zona rural. As análises são realizadas no 8º 

Centro Regional de Saúde (CRS) da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará 

(SESPA).  

De acordo com as coletas realizadas pela Vigilância Sanitária e Ambiental, no 

período de 16 de maio de 2012 a 19 de março de 2013, foram analisados os padrões 

de potabilidade da água para consumo humano, estabelecidos na portaria 2.914, de 12 

de dezembro de 2011/ Ministério da Saúde.  

Assim, esses resultados formularam-se a Tabela 26, para mostrar os resultados 

das análises nesse período e identificando sua característica principal. 

Tabela 26-Resultado das análises de coleta de água na zona urbana no período de maio de 2012 a 
março de 2013. 

Nº 
MODALIDADE DE 
ABASTECIMENTO 

TOTAL DE AMOSTRA RESULTADO DAS ANÁLISES 

 Satisfatória Insatisfatória 

01 SAA 89 28 61 

02 SAC 52 12 40 

03 SAI 20 8 12 

TOTAL 161 48 113 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, Departamento de Vigilância Sanitária e Ambiental, 

2013. 
 

A construção da Tabela 26 foi realizada a partir de dados fornecidos pela 

Vigilância Sanitária e Ambiental do Município de Anajás, através de fichas de análise 

de água utilizadas para abastecer o Sistema da Qualidade da Água para Consumo 

Humano (SISAGUA), como orienta a portaria Nº 2.914/2011. Segundo essa portaria, o 

município pode coletar amostras de água em pontos aleatórios do território municipal 

para posterior análise de qualquer forma de abastecimento, ou seja, Sistema de 

Abastecimento de Água (SAA), Solução Alternativa Coletiva (SAC) e Solução 

Alternativa Individual (SAI). 
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Analisando cada ficha fornecida no período relatado, verificou-se 161 análises 

realizadas, sendo que dessas 48 amostras de água resultaram satisfatórias para o 

consumo humano (29,81%) e 113 insatisfatórias (70,19%). Também, percebeu-se que 

a maioria era indicada por presença de E. Coli e Coliformes Totais. Atentando que a 

unidade analítica utiliza o parâmetro microbiológico (Coliformes totais e E. Coli) e físico-

químico (Turbidez e cloro residual livre). 

Após a avaliação das fichas, observou-se que alguns dados foram descritos fora 

dos padrões da portaria 2.914/2011, os quais resultaram em perdas de análises. Outro 

aspecto importante observado foi a crítica sobre o transporte de coleta de material feito 

pelo técnico da 8ª regional cujo relato indica que alguns recipientes amostrais 

chegavam sem água, os quais resultavam, também, em perdas das amostras. 

Portanto, sugere-se a melhoria do programa de vigilância ambiental, tanto na 

capacitação e treinamento técnico dos servidores, quanto em sua infraestrutura. 

8.5.6. Indicadores de qualidade da água potável gerenciado pela CONSAPA. 

A última análise Físico-Química e Bacteriológica realizada pela COSANPA 

pelo Laboratório de controle de qualidade está apresentada na figura 37 
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 Figura 37-Análises Físico-Química e Bacteriológica, COSANPA/Anajás. 

 
Fonte: COSANPA, 2012. 

 



140 

 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ANAJÁS 

 

14.1.3.3. Sistema de abastecimento de água em construção na sede urbana. 

Desde 14 de agosto de 2012, está sendo executada a obra de implantação de 

um novo sistema de abastecimento de água cuja infraestrutura estará situada à Av. 

Magalhães Barata (coordenada geográfica: 00º59’04,4”S de latitude sul e 49°56’27,8”W 

de longitude a Oeste de Greenwich). A data prevista para a conclusão da obra era até 

14 de fevereiro de 2013, fato este que não ocorreu, como é visto na figura 38. Esta 

obra é investimento do Governo Federal (FUNASA) sob a fiscalização do governo 

estadual e municipal. 

Basicamente o sistema de abastecimento de água concebido para a cidade de 

ANAJÁS, é composto do sistema Central e Subsistema Prainha, conforme descrição a 

seguir: 

I. Captação/EAB – Superficial no rio Anajás, com conjuntos moto bombas montados 

sobre flutuantes para Q=24,39 l/s, H=11,85 mca e P=5,1cv. Incluída no PAC  

II. ETA – implantação de uma ETA convencional, compacta, pré-fabricada.  Incluída no 

PAC I. 

III. ETA Central – sistema de bombeamento para elevar a água tratada do reservatório 

apoiado para o elevado. Constando de 2 conjuntos moto  bombas  com  capacidade 

unitária  de  24,39  l/s  e  potência  de  10  cv.   

IV. ETA Subsistema Prainha – sistema de bombeamento para elevar a água tratada 

da rede de distribuição do sistema Central para o elevado constando de 2  conjuntos  

moto  bombas  com  capacidade  unitária  de 2,35 l/s e potência de 0,75 cv. Incluída no 

PAC II. 

V. Reservação – implantação de um reservatório apoiado V =300 m3 com a função de 

contato, compensação e distribuição (Incluído no PAC II), melhorias do reservatório 

elevado existente para distribuição no sistema Central cap. 100 m3 (Incluído no PAC I), 

e Subsistema Prainha V=50 m3(Incluído no PAC II). 

VI. Rede de distribuição – implantação de 5.324 m de rede de distribuição, com o 

aproveitamento da rede existente no sistema Central e Subsistema Prainha. 

VII. Ligações domiciliares – serão implantadas 1.369 ligações de imediato. 

O convênio firmado é o TC/PAC 055/2011, NO MUNICÍPIO ANAJÁS/PA, 

projetos do PAC II, referente a Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água 

existente, no Município de Anajás/PA.  
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      Figura 38-Ampliação do sistema de abastecimento de água. 

 
      Fonte: Pesquisa direta, 2015. 

 

14.1.3.4. Caracterização da área de projeto e estudo de concepção. 

Não tendo outra disponibilidade de área para expansão, a tendência da Cidade 

de Anajás é de expandir-se para o oeste e sul, com a ocupação dos bairros Prainha e 

Cidade Nova. 

O sistema atual de abastecimento de água de Anajás utiliza-se de águas 

superficiais do Rio Anajás. Este sistema não atende as necessidades atuais, mas 

apenas uma parte da população urbana. A melhor alternativa de captação foi a 

ampliação do sistema existente das águas superficiais, com a reforma/construção de: 

estrutura de captação superficial, adução de água bruta, estação de tratamento e 

reservação, considerando as unidades já existentes e os projetos e obras em 

andamento do PAC II. 

Com a conclusão dos levantamentos topográficos, constatou-se que a área 

existente da COSANPA não atende as ampliações do sistema de tratamento, 

reservação e elevatórias.  A possibilidade de ampliar esta área é quase inviável por ser 

limítrofes com residências familiares, públicas e comércios, a princípio, de difícil 

desapropriação. Portanto, o Centro de Tratamento, reservação e EAT será projetado 

em uma área próxima, também de propriedade da COSANPA. 
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I. CAPTAÇÃO. 

O manancial utilizado para a captação de água para abastecimento da Cidade 

de Anajás é superficial. A captação superficial continuará sendo por meio de sistema 

composto com flutuantes sobre o qual será instalado o conjunto motor-bomba 

submersíveis que recalcará a vazão captada, através de mangote, até à margem do 

Rio Anajás (aproximadamente 25 m de distância), onde se interligará a linha adutora 

em PVC DEFoFo. 

- Conjunto Motor-Bomba, com vazão de 87,77 m³/h, Hman = 11,85 m.c.a, com 

Potência Consumida de 5,1 CV, 1750 rpm, montada em eixo horizontal. 

A captação superficial será feita no Rio Anajás, próximo à captação existente, 

através de bombas montadas sobre flutuadores e recalque em mangote sobre 

flutuadores e tubulação em PVC DEFoFo. 

Dados básicos para captação superficial 

Vazão a ser captada: 87,77m³/h (24,38 l/s)  

. Cota de NA’s no Rio:  

Máxima: 18,98                  

Mínima: 16,15 

. Extensão da adutora:  

Mangotes: 25m  

PVC DEFºFº: 160m 

. Diâmetro da adutora: DN 150, para velocidade de 1,38 m/s 

- Elementos obtidos para a elevatória de água bruta 

. Altura geométrica 

Máxima: 7,85m 

Mínima: 5,02m 

. Perda de carga no sistema EAB/AAB 

Hg = 4,0 mca 

. Altura manométrica 

Máxima: 11,86 mca 

Mínima: 9,02 mca 

- Características dos conjuntos motobombas 

. Vazão operacional: 87,77 m3/h 

. Altura manométrica: 11,85 mca 

. Potência do motor: 5,1 CV 
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II. ADUTORA DE ÁGUA BRUTA – AAB (CONTEMPLADA NO PAC I). 

A adutora de água bruta com extensão total de 185m será dividida em dois 

trechos. O primeiro será em tubo flexível (mangote), saindo de cada uma das bombas 

com diâmetro de 150mm e extensão de cerca de 25m sobre flutuadores em toda a 

extensão, sobre a água. Em terra firme os mangotes serão conectados ao segundo 

trecho através de um barrilete onde serão instalados registros de manobra e uma 

válvula de retenção. O segundo trecho será totalmente em PVC DEFoFo com junta 

elástica e diâmetro de 150 mm com, aproximadamente, 160m de extensão, até a 

estação de tratamento de água. 

III. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ETA (CONTEMPLADA NO PAC I). 

A estação de tratamento de água já está prevista para ser implantada com 

recursos do PAC I e terá capacidade de tratar uma vazão de 120 m3/h. 

 

IV. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (CONTEMPLADA NO PAC II) E 

EEAT CENTRAL (CONTEMPLADA NO PAC II). 

A Estação Elevatória de Água Tratada encontra-se posicionada junto ao 

reservatório apoiado, sendo a vazão recalcada para o reservatório elevado existente de 

100 m3. 

A vazão a ser aduzida será de 24,38 L/s correspondendo à vazão do dia de 

maior consumo de 2030. A altura geométrica é de 16,46m.c.a. e a manométrica é de 

19,94 m.c.a. A EEAT irá operar com 02 (dois) conjuntos motor-bomba, sendo um 

funcionando e o outro de reserva. O diâmetro do barrilete de recalque é de 150 mm e o 

do barrilete de sucção é de 200 mm. 

V. EEAT – PRAINHA - (CONTEMPLADA NO PAC II) 

A Estação Elevatória de Água Tratada do Subsistema Prainha recalcará da rede 

de distribuição para o reservatório elevado existente de 50 m3 previsto para o Bairro 

Prainha.  

A vazão a ser aduzida será de 2,35 L/s correspondendo à vazão do dia de maior 

consumo de 2030. A altura geométrica é de 9,22 m.c.a. (admitindo uma pressão de 

entrada da rede de 5mca) e a manométrica é de 9,49 m.c.a na segunda etapa. 

A EEAT irá operar com 02 (dois) conjuntos de motor-bomba autoaspirante, 

sendo um funcionando e o outro de reserva. Cada conjunto será equipado com bomba 
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centrífuga de eixo horizontal e motor de 0,75 cv, perfazendo uma potência total 

instalada de 1,50 cv. 

O diâmetro do barrilete de recalque é de 80 mm e o do barrilete de sucção é de 

100 mm. 

VI. ADUTORA DE ÁGUA TRATADA CENTRAL (CONTEMPLADA NO PAC I). 

A Adutora de Água Tratada Central será constituída pela linha de recalque da 

EEAT e conduzirá a água do reservatório apoiado a ser executado para o reservatório 

elevado existente no Sistema Central. O material empregado na tubulação será o PVC 

DEFoFo, para uma pressão máxima de serviço de aproximadamente 20 m.c.a. A 

extensão da adutora será de 110,00 m com diâmetro de 150 mm. A vazão total aduzida 

no final de plano será de 24,38 L/s, acarretando uma velocidade máxima de 

escoamento de 1,38 m/s. 

VII. ADUTORA PRAINHA (CONTEMPLADA NO PAC II). 

A Adutora de Água Tratada do Subsistema Prainha será constituída pela linha 

de recalque da EEAT - Prainha e conduzirá a água para o reservatório elevado 

executado de 50 m3 no Subsistema Prainha. O material empregado na tubulação será o 

ferro fundido, classe K-7, para uma pressão máxima de serviço de aproximadamente 

10 m.c.a. A extensão da adutora será de 25,00 m com diâmetro de 80 mm. A vazão 

total aduzida no final de plano será de 2,35 L/s, acarretando uma velocidade máxima 

de escoamento de 0,53 m/s. 

 

VIII. RESERVAÇÃO. 

Considerando-se a reservação para atender a 1/5 do volume consumido no dia 

de maior consumo, temos: 

R2022 = P x q x k1 / 5 = 421m³ 

Com base nas necessidades de projeto, serão implantados os seguintes 

reservatórios: 

- Subsistema Prainha: um reservatório elevado existente de 50 m³, destinado ao 

abastecimento da zona denominada Prainha. 

- Sistema Central: um reservatório apoiado, em área da COSANPA, de 300 m³ que 

também será destinado para contato; recuperação do reservatório elevado existente de 

100 m³, na zona central da cidade. 
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A. SISTEMA CENTRAL 

I. RESERVATÓRIO APOIADO (CONTEMPLADO NO PAC II) 

O Reservatório Apoiado foi dimensionado para suprir os picos de vazão máxima 

horária das redes de abastecimento alimentadas pelo reservatório elevado existente, 

como também para permitir o tempo de contato no processo de desinfecção com cloro 

e reserva de água para lavagem dos filtros. 

O Reservatório será do tipo apoiado e ficará localizado no mesmo terreno da 

ETA. O volume de reservação é de 300 m3 em uma câmara de 12,00 x 9,00 m e altura 

útil de 2,8 m. O nível do terreno no local de implantação do reservatório está na cota 

+20,00 e as lajes de fundo e de cobertura ficarão respectivamente nas cotas +18,45 e 

+22,02. A entrada de água no reservatório é feita por uma tubulação com 250 mm de 

diâmetro. Foram previstas tubulações para extravasão com 150 mm de diâmetro e de 

limpeza com 100 mm de diâmetro. O extravasor possui um vertedor no interior da 

câmara de reservação com capacidade de recolher toda a vazão aduzida ao 

reservatório. A tubulação de drenagem está localizada em um rebaixo na laje de fundo 

do reservatório, de maneira a permitir o total esvaziamento do mesmo. A saída de água 

para a Elevatória de Água Tratada é feita através das tubulações de sucção da EEAT 

em um rebaixo no fundo da câmara de reservação. O interior do reservatório é provido 

de uma chicana de alvenaria, de modo a eliminar zonas mortas e permitir uma melhor 

mistura da solução de hipoclorito de cálcio a ser adicionada na tubulação de entrada. 

Na laje de cobertura foram previstas duas visitas e seis tubulações de ventilação. 

b. Reservatório Elevado Existente (CONTEMPLADO NO PAC I). 

O Reservatório Elevado Existente possui um volume total de 100 m3, e está 

localizado na área central da cidade, na cota 19,48. Este reservatório será abastecido 

pela EEAT – Central, que por ter sido construído há alguns anos, embora 

aparentemente em bom estado estrutural, ele deverá sofrer algumas reformas como 

pintura, impermeabilização e troca da tubulação de alimentação. 

O nível d’água mínimo será na cota +31,420 e o nível d’água máximo será na 

cota +35,40. O nível d’água mínimo operacional deverá estar na cota +31,620 para 

garantir a submergência necessária da tubulação de saída, evitando assim a formação 

de vortex e a introdução de ar na rede de distribuição.  

A câmara única de reservação é de formato cilíndrico. A tubulação de entrada, 

com 150 mm de diâmetro é provida de válvula de boia na extremidade do interior da 

câmara de reservação. A tubulação de saída fica posicionada no fundo do reservatório 
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e tem um diâmetro de 250 mm. Foram ainda previstas uma tubulação de extravasão 

com 200 mm de diâmetro, e uma tubulação de limpeza com 100 mm de diâmetro. 

 

B. SUBSISTEMA PRAINHA. 

I. RESERVATÓRIO ELEVADO EXISTENTE (CONTEMPLADO NO PAC II) 

O Reservatório Elevado já executado no Subsistema Prainha possui um volume 

total de 50 m3, e está localizado no Bairro Prainha, na cota 20,23. Este reservatório 

será abastecido pela rede central. 

O nível d’água mínimo minimorum será na cota +32,05 e o nível d’água máximo 

será na cota +35,18. O nível d’água mínimo operacional deverá estar na  cota +32,25 

para garantir a submergência necessária da tubulação de saída, evitando assim a 

formação de vortex e a introdução de ar na rede de distribuição. Deverão ser mantidas 

as condições propostas pelo projeto da prefeitura. Propõe-se uma tubulação de 

entrada, com 75 mm de diâmetro e outra de saída, no fundo do reservatório, a qual terá 

um diâmetro de 100 mm. 

 

II. REDE DE DISTRIBUIÇÃO. 

- Generalidades 

A população total atendida será a de 12.774 habitantes, com implantação da 

rede ao longo do período de projeto, conforme a necessidade. A vazão máxima horária 

total para o dimensionamento da rede é 24,77 l/s para o ano 2012, e 31,69 l/s para 20 

anos. A rede de distribuição foi dividida em dois sistemas, cada qual atendido por um 

reservatório: 

- Central: com reservatório elevado existente de 100 m3, atendendo às localidades 

denominadas de Região Central e Cidade Nova com vazão máxima horária total de 

24,77 l/s. Este reservatório irá abastecer também os reservatórios do Subsistema 

Prainha; 

- Subsistema Prainha: com reservatório elevado de 50 m3 atendendo à localidade 

denominada Prainha, com vazão máxima horária total de 3,52 l/s. Para o 

dimensionamento da rede de distribuição, foram definidos anéis principais com 

diâmetros variando de 50 a 200 mm, que alimentarão toda a cidade, garantindo vazão 

e pressão aos ramos da rede secundária. Procurou-se aproveitar o máximo dos troncos 

distribuidores existentes. Os nós de dimensionamento foram definidos em pontos 
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estratégicos, cada qual com sua área de influência e população atendida. Com os 

dados de vazão de demanda dos nós, foi utilizado para o cálculo hidráulico o programa 

“Epanet2". Para o cálculo das perdas de carga, foi utilizada a fórmula  Hanzen-

Williams, adotando  para  o coeficiente C um valor de 130 para tubos de PVC novos, e 

90 para tubos de PVC usados.  

A rede de distribuição de água foi acrescida, visto que com a alteração da 

fundação do REL/RAP, de estaca raiz para estaca pré-moldada, o saldo obtido foi 

revertido na ampliação da rede em bairros que não foram contemplados inicialmente. 

Passando de 5.531,00 m para 6.604 m representando um acréscimo de 1,073 m de 

rede. 

 

III. LIGAÇÕES DOMICILIARES. 

Apresenta-se a seguir o resumo das ligações implantadas em 2012, sendo 

100% do número de ligações hidrometradas. O total de ligações foi determinado 

considerando a população abastecida no ano 2012 (9.975 hab) e a relação habitante 

por domicílio de 5,0 hab/dom. 

 

Tabela 27- Detalhamento do número de ligações. 

Fonte: COSANPA, 2012. 
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14.1.4.  Infraestrutura de Abastecimento de Água na Zona Rural. 

Para as Comunidades Vila Boas Novas do Cururu, Vila Luciana, Vila Francês e 

Vila Mocambo do Guajará, localizadas na zona rural do município de Anajás, foram 

disponibilizados recursos, pelo governo federal para ações em áreas específicas de 

saneamento e saúde, no que se refere a abastecimento de água, colaborando na 

redução dos níveis de pobreza e melhorando consideravelmente a qualidade de vida 

da população.  

Considerando que as localidades referidas são separadas por rios e igarapés, 

ficando muito distante uma das outras, faz-se necessário a implantação de um sistema 

de abastecimento de água por comunidade para poder atendê-las individualmente. 

Vale ressaltar que as residências são (em sua maioria) construídas de madeira, sendo 

que suas edificações são construídas sobre palafitas, pois na época de inverno a 

região fica semialagada. A característica topográfica pode ser considerada plana e a 

densidade das localidades é baixa e o número de residências é de:  

- Vila Mocoões (Francês): 20 residências as margens do Igarapé Francês, 

- Vila Nascimento (Luciana): 139 residências as margens do Rio Mocoões, 

- Vila Canoão (Mocambo): 99 residências as margens do Rio Guajará;  

- Vila Cururu (Boas Novas do Cururu): 20 Residências as margens do Rio Cururu. 

 

                 Figura 39-Vista da Comunidade Cururu 

 
                 Fonte: Pesquisa direta, 2013. 
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De acordo com as condições locais apresentadas nas comunidades, o projeto 

de microssistemas de abastecimento de água contemplará parte da população 

ribeirinha residente na região insular do Município, através da implantação de: 

Captação de água subterrânea através da perfuração de poço tubular profundo, 

nas vilas supramencionadas. E contará com a seguinte estrutura de tratamento de 

água: 

 Adutora de água bruta; 

 Pré-tratamento de água (pré-cloração); 

 Pré-filtração (polimento); 

 Reservação de água pré-tratada; 

 Rede de distribuição; 

 Centrais individuais de tratamento de água; 

 Ligações domiciliares. 

O Projeto Básico para construção de quatro microssistemas de abastecimento 

de água apresenta, além da estrutura mencionada anteriormente, a descrição sucinta 

de todas as etapas para a implantação do projeto. Sendo: 

 

TIPO DE OBRA: Implantação de 4,00 (quatro) Microssistemas de Abastecimento de 

Água (MSAA) nas comunidades acima mencionadas. Este projeto visa atender 249 

famílias ribeirinhas com água filtrada e declorada, para consumo humano, além de 

água para uso geral, filtrada e clorada. 

Essas obras e serviços estão sendo executados mediante convênio firmado 

entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS e a Fundação Nacional de Saúde - 

FUNASA, por administração indireta, através de contratação direta de empresas 

privadas, em processo licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos 

disponibilizados pelo Governo Federal. 
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14.1.4.1. Vila Luciana.  

A Vila Luciana localiza-se as margens do Rio Mocoões, com uma população de 

720 habitantes e 140 casas. Coordenadas geográficas: Latitude: 00º 50’ 24,5” S e 

Longitude: 049º 50’ 12.1” W. Essa comunidade fica a 30 min da sede urbana, o que 

significa 7,2 km em linha reta ou 8 km pelo Rio Mocoões. 

A comunidade encontra-se organizada e bem estruturada, mas no que diz 

respeito a saneamento básico, ainda remonta a precariedade costumeira da maioria 

das comunidades ribeirinhas dos municípios do arquipélago do Marajó. 

Existe um sistema de captação e reservação de água retirada diretamente do rio 

Mocoões através de uma Bomba 20W 50 (motor 4T) com uma adução 10 metros sem 

tratamento, sem qualquer tratamento prévio, cujo volume do reservatório é insuficiente 

para abastecer uma vila, consideravelmente grande. 

O único tratamento realizado é a adição de hipoclorito. O hipoclorito é distribuído 

pelos Agentes Comunitários de Saúde, porém muitas famílias não o usam por não 

gostarem do sabor que fica na água, outras dizem que os ACS (secretaria de 

saúde/SUS) não distribuem em quantidade suficiente para o uso. 

A água coletada diretamente do rio é utilizada para higiene pessoal e consumo 

humano. Os resíduos biológicos são despejados diretamente nos rios, nos mesmos 

locais de coleta de água para consumo humano. Adultos e crianças sofrem com 

doenças de veiculação hídrica, dentre as mais comuns micoses, hepatite e diarreia. 

A população local costuma transportar a água até suas residências em baldes e 

vasilhames, a qual é usada para o consumo humano e também nas diversas atividades 

domésticas, o que torna o acesso a água bastante sacrificante e cansativo, 

principalmente para as crianças e os idosos que também se veem obrigados a fazer 

este esforço para ter acesso a água. 

Os moradores de onde estão sendo implantados os sistemas de abastecimento 

de água são predominantemente de baixa renda. Estão desprovidos de qualquer 

sistema de macrodrenagem e, não dispõem de um sistema de coleta e tratamento de 

esgotos sanitários domiciliares, ocasionando a contaminação do rio, através de vírus e 

bactérias patogênicas. Ressalta-se também que não existe coleta de resíduos sólidos 

nestas localidades. O responsável pela comunidade é o pastor Jesiel ou Paulinho 
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Figura 40- Infraestrudura da Vila Luciana 

Frente da Vila 

 

Via de acesso a Vila 

 
Vias com infraestrutura precária 

 

Vias com infraestrutura precária 

 
Via em pavimentação  

 

Via em pavimentação  

 
Fonte: Pesquisa direta, 2015 
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Figura 41- Infraestrutura de abastecimento de água na Vila Luciana 

REL de 10.000 Litros 

 

Motor 20W 50 para captação da água 

 

Reservatório 15.000 L elevado do projeto FUNASA 

 

Reservatório elevado do projeto FUNASA 

 
Poço tubular projetado: 120 metros de profundidade 

 
 

Cor da água consumida pela comunidade 
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Reservatório elevado da escola da vila 

 

Ligações domiciliares precárias 

 
Ligações domiciliares precárias 

 

Ligações domiciliares precárias 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2011 e 2015 

 

Tabela 28- Microssistema proposto no projeto para Vila Luciana. 

Dados gerais do Microssistema 

Manancial 
Tipo subterrânea 

Sistema de produção Microssistema Vila Luciana 

Setor 

Área (m2) 200 

Limites / município ZONA RURAL 

Vazão demanda (L/h) 8499,56 

População de projeto (hab) 950 
Tempo de operação (h) 4 

População atual (hab) 720 

Consumo per capita (L/hab. dia) 150 

Comprimento total da rede (m) 983 

Número de Ligações 
Atual 116 ligações tem que sofrer um aumento para 

140 ligações 

Resrvação (Litros) de projeto 15.000 L sem funcionamento 
 Resrvação (Litros) atual 10.000 L em funcionamento 

Fonte: PMA, 2013. 
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14.1.4.2. Vila Mocambo do Guajará (Canoão) 

A Vila Mocambo do Guajará localiza-se as margens do Rio Guajará, com mais 

de 490 habitantes. Similar a Comunidade Luciana, bem estruturada, mas a situação 

encontrada na comunidade, no que diz respeito a saneamento básico, ainda remonta a 

precariedade costumeira da maioria das comunidades ribeirinhas dos municípios do 

arquipélago do Marajó. 

Existe um sistema captação e reservação de água retirada diretamente do rio, 

sem qualquer tratamento prévio, cujo volume do reservatório é insuficiente para 

abastecer uma vila. 

 O único tratamento realizado é a adição de sulfato de alumínio e/ou hipoclorito. 

O hipoclorito é distribuído pelos Agentes Comunitários de Saúde, porém muitas 

famílias não o usam por não gostarem do sabor que fica na água, outras dizem que o 

ACS (secretaria de saúde/SUS) não distribui em quantidade suficiente para o uso. 

A água coletada diretamente do rio é utilizada para higiene pessoal e consumo 

humano. Os resíduos biológicos são despejados diretamente nos rios, nos mesmos 

locais de coleta de água para consumo humano. Adultos e crianças sofrem com 

doenças de veiculação hídrica, dentre as mais comuns micoses, hepatite e diarreia. 

 

Tabela 29: Microssistema proposto no projeto para Vila Mocambo do Guajará. 

Dados gerais do Microssistema 

Manancial Tipo Subterrânea 
Sistema de produção Microssistema Vila Mocambo do Guajará 

Setor 

Área (m2) 200 
Limites / município ZONA RURAL 

Vazão de distribuição(L/s) 1,974   
População de projeto (hab) 794 

Tempo de operação (h) 4 
População atual (hab) 485 

Consumo per capita (L/hab. 
dia) 

150 

Comprimento total da rede 
(m) 

769 

Número de Ligações 97 
Fonte: PMA, 2013. 
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Figura 42- Infraestrutura da Vila Mocambo do Guajará 

Vila Mocambo do Guajará 

 

Vila Mocambo do Guajará 

 
Via em ponte da Vila Mocambo do Guajará 

 

Frente da vila Mocambo do Guajará 

 
Reservatório Elevado de 10.000L Antigo 

 

Reservatório Elevado de 10.000L/ Convênio FUNASA 

 
Bomba de capitação de água do rio Guajará 

 

Poço escavado simples domiciliar 

 
Fonte: Pesquisa Direta 
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14.1.4.3.  Vila Francês 

Com cerca de 100 habitantes, é a comunidade onde se encontra a maior 

desigualdade social e estrutural, visualizados por ocasião de pesquisa para este 

diagnóstico, além da logística completamente desfavorável de acesso ao local, não 

existe uma fonte de captação de água superficial, pois o pequeno braço de rio que 

banha a vila, na maior parte do ano, tem seu nível reduzido a extremos, chegando a 

secar completamente, criando uma situação totalmente precária de saneamento 

básico. 

Segundo moradores locais, quando possível, capta-se água rio em baldes e/ou 

reservatórios de menor volume, sendo o único tratamento realizado é a adição de 

sulfato de alumínio e/ou hipoclorito. O hipoclorito é distribuído pelos Agentes 

Comunitários de Saúde, porém muitas famílias não o usam por não gostarem do sabor 

que fica na água, outras dizem que o ACS (secretara de saúde/SUS) não distribui em 

quantidade suficiente para o uso. A água coletada diretamente do rio é utilizada para 

higiene pessoal e consumo humano. 

No restante do ano faz-se a captação da água da chuva e de um poço tipo 

Amazonas, localizado próximo à vila.  

Figura 43-Infraestrutura básico de abastecimento e vias da Vila Francês 
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Fonte: Pesquisa Direta, projeto FUNASA, 2011 

 

Tabela 29-Microssistema proposto no projeto para Vila Francês. 

Dados gerais do Microssistema 

Manancial 
Tipo subterrânea 

Sistema de produção Microssistema Vila Francês 

Setor 

Área (m2) 200 

Limites / município ZONA RURAL 

Vazão de distribuição(L/h) 1474,69  

População de projeto (hab) 165 
Tempo de operação (h) 4 

População atual (hab) 100 

Consumo per capita (L/hab. dia) 150 

Comprimento total da rede (m) 264 
Número de Ligações 20 

Fonte: PMA, 2013. 
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14.1.4.4. Vila Nossa Srª do Perpetuo Socorro 

Essa comunidade possui 10 domícílios e 01 igreja católica, com 

aproximadamente, 50 habitantes e se localiza muito distante da sede urbana (difícil 

logística) e está (Coordenadas geográficas: 00º 59’ e 17,3” S e 049º 45’ 07.1”) a 

20,31km em linha reta e 1h de tempo da sede municipal. A população se abastece com 

água do Rio através captação direta por bombas, sendo que cada morador possui sua 

própria bomba e posteriormente armazenadas em caixa d”água de 1000 Litros. Não 

possui microssistema nessa comunidade e a água consumida é de péssima qualidade, 

cor escura e barrenta (como mostra a Figura 44). O líder comunitário Alacides Mendes 

da Silva informou que os moradors enfrentam constantes problemas com a saúde, 

principalmente diarreia. Também, informou que para consumir a água a população 

deixa armazenada em baldes para decantara a sugeira.  

 

Tabela 30-Microssistema proposto no projeto para Vila Nossa Srª do Perpertuo Socorro 

Dados gerais do Microssistema 

Manancial Tipo Superficial 
Sistema de produção Sistemas individuais 

Setor 

Área (m2) - 

Limites / município ZONA RURAL- ilha 

Vazão de distribuição(L/s) Sem controle 
População (hab) 50 

Tempo de operação (h) 12 

População atual (hab) 50 

Consumo per capita (L/hab. dia) Sem controle 
Comprimento total da rede (m) Não possue rede 

Número de Ligações Ligações individuais direto das bombas individuais 
Fonte: PMA, 2013. 

 

Figura 44- Infraestrutura das vias da Vila N. Sra do Perpetuo Socorro. 

  
Fonte: Pesquisa Direta, 2015 

 

 



159 

 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ANAJÁS 

 

Figura 45- Sistema Alternativo Individual de água 

Ponto de captação: Rio desconhecido 

 

Reservatório: Caixa d’água estado precário 

 
Armazenamento de água em baldes 

 

Armazenamento de água em baldes 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2015. 

 

14.1.4.5. Vila Boas Novas do Cururu. 

A Vila Boa Novas do Cururu localizada as margens do Rio Cururu, com cerca de 

100 habitantes. Nesta comunidade no que se refere a saneamento básico podemos 

dizer que existem sistemas individuais de captação e reservação de água retirada 

diretamente do rio, sem qualquer tratamento prévio. Sendo que o único tratamento 

realizado é a adição de sulfato de alumínio e/ou hipoclorito. O hipoclorito é distribuído 

pelos Agentes Comunitários de Saúde, porém muitas famílias não o usam por não 

gostarem do sabor que fica na água, outras dizem que o ACS (secretaria de 

saúde/SUS) não distribui em quantidade suficiente para o uso.  

A água coletada diretamente do rio é utilizada para higiene pessoal e consumo 

humano. Os resíduos biológicos são despejados diretamente nos rios, nos mesmos 

locais de coleta de água para consumo humano. Adultos e crianças sofrem com 

doenças de veiculação hídrica, dentre as mais comuns micoses, hepatite e diarreia. 
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- Manancial Disponível no projeto 

O abastecimento de água, será efetuado através lençol subterrâneo com 

captação através de poço tubular de DN 8” com 100 (cem) metros de profundidade 

construído em tubo de PVC Geomecânico e Filtro de PVC geomecânico, onde a água 

deverá ser recalcada por meio de sistema motor-bomba submersa de eixo vertical. As 

informações sobre profundidade e vazão do poço foram captadas “in loco” e por meio 

de informações dos poços existentes nas áreas vizinhas. 

 

Tabela 31- Microssistema proposto no projeto para Vila Boas Novas do Cururu. 
Dados gerais do Microssistema 

Manancial Tipo subterrânea 

Sistema de produção Microssistema Vila Boas Novas do Cururu. 

Setor 

Área (m2) 200 
Limites / município ZONA RURAL 

Vazão de distribuição(L/s) 0,348 

População de projeto (hab) 140 

Tempo de operação (h) 4 
População atual (hab) 85 

Consumo per capita (L/hab. dia) 150 

Comprimento total da rede (m) 201 

Número de Ligações 17 
Fonte: PMA, 2013. 

 

Figura 46- infraestrutura da Vila Boas Novas do Cururu 

  

Fonte: PMA, 2013. 
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14.1.4.6. Outras localidades rurais  

As cincos localidades citadas acima são as comunidades maiores, que possuem 

características de infraestrutura de abastecimento de água semelhante. As demais 

comunidades ribeirinhas, também se encontram em situações precárias de 

saneamento básico. 

No que tange ao abastecimento de água, as populações se abastecem de água 

da chuva, água do rio ou de poço escavado (tipo amazônas), sendo que o que 

prevalece é o sistema SAI. 

 

I. Vila Paraíso do Aramã. 

A Vila Paraíso do Aramã dispõe de uma infraestrutura diferenciada em relação 

às demais vilas, pois a mesma esta situada em uma área topografia elevada o que 

possibilitou a pavimentação de parte da vila, nessa vila a forma de abastecimento de 

água é o SAI e caixa d’água sem tratameto. Esta vila conta com uma população de 280 

habitantes distribuídas em 53 domicílios. ainda não existe projeto para abastecimento 

de água coletivo 

Figura 47-Infraestrutura da Vila Paraíso do Aramã. 

  

  
Fonte: PMA, 2013. 
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II. Comunidade Vencedora 

Essa Comunidade possui 10 famílias totalizando aproximadamente 50 

habitantes. A população se abastece com a água do rio em frente a esta Vila, captando 

através de bombas sapo por cada domicílio.  

 
Figura 48- Fotografia da Vila Vencedora 

  

  
Fonte: Pesquisa direta, 2015 

 

III. Comunidade Barro Preto 

Essa comunidade possui 30 famílias e não possui abastecimento de água, ela 

se abastece de um igarapé (nome não identificado), que seca durante 15 dias na 

estiagem, e a comunidade toda fica sem água para consumo de sua higiene. A água 

para consumo humano, a população se abastece em outra vila nesse período. 

 

IV. Comunidade Zinco 

Não tem abastecimento de água, e possui dificuldade de seca, 6 meses sem 

água. 
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V. Comunidade Jurará (Nova Filadéufia) 

Essa comunidade fica localizado no Baixo Anajás e possui 60 famílas, estima-se 

que há 300 habitantes. A forma de abastecimento é da água do Rio, captado por 

bombas sapos individuais por domicílio e armazenados por caixa d’água de 1000 Litros 

ou retiram água do rio com baldes.  

 

Figura 49- Vista Panorâmica da Vila Jurará 

  
Fonte: Pesquisa direta, 2015 

 

VI. Vila dos Martins 

Essa Vila fica localizado no Baixo Anajás e possui 24 famílias, com 

aproximadamente 100 habitantes. A forma de abastecimento de água é realizada direto 

do rio através de bomba sapo individual ou por baldes.  

 

VII. Vila Santa Cruz 

Essa Vila possui 12 famílias e se abastecem do Rio Guajará, através de bombas 

sapo de maneira individual que é destinado a uma caixa d’água de 2000 L. Não Possui 

microssistema de abastecimento de água. 
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14.2. INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

14.2.1. Análise Crítica do Plano Diretor sobre Abastecimento de Água. 

A Lei Municipal nº 114/2006, de 29 de dezembro de 2006. Institui o Plano 

Diretor Participativo do Município de Anajás e dá outras providências. Esse plano, 

institui que, o serviço público de esgotamento sanitário deverá assegurar à população o 

acesso a um sistema de coleta de tratamento adequado dos esgotos, objetivando 

reduzir os altos índices de doenças de veiculação hídrica ou relacionada ao 

saneamento, de insalubridade e danos ao meio ambiente. a rede de esgoto sanitário 

abrangerá a coleta e o tratamento das águas servidas, resultante de esgoto doméstico 

e os resíduos orgânicos e águas da atividade industrial. Entretanto, a maioria da 

comunidade não possui sistema coletivo nem individual de esgotamento sanitário.  

Ele descreve que o serviço de esgotamento sanitário deverá observar critérios 

sanitários, sócio ambiental e de planejamento urbano e, designa que esse serviço 

existente sem funcionamento ou que precisa ser recuperado serão objetos de 

tratamento especial na busca de captação de recursos. 

Por conseguinte, institui que ficam definidas como ações prioritárias para o 

serviço de esgotamento sanitário, os seguintes itens: Buscar investimento junto ao 

Governo Federal e Estadual, visando à implementação e funcionamento do serviço de 

esgotamento sanitário; Implantar o sistema nas áreas desprovidas de redes, 

especialmente naquelas servidas por fossas rudimentares, cujos esgotos são lançados 

na rede pluvial. Na maioria das localidades, o esgoto doméstico é lançado a céu 

aberto. Atualmente, o acesso ao sistema de esgotamento sanitário é inexistente, pois 

100% da população não dispõem desse serviço.  

O Plano Diretor de Anajás estabelece a coleta e tratamento de efluente da 

atividade industrial, Porém, a legislação ambiental brasileira responsabiliza a indústria e 

as empresas pelo passivo ambiental (coleta e tratamento de efluente industrial são de 

responsabilidade da indústria e empresa privada).  

A Prefeitura Municipal de Anajás em convênio com a COSANPA que é a 

prestadora de serviço se responsabiliza pela coleta e tratamento de esgoto doméstico, 

sendo que não existe rede de esgoto nem tratamento e são lançados a céu aberto. 
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14.2.2. Descrição do Sistema de Esgotamento Sanitário Zona Urbana. 

O Município de Anajás não dispõe de um sistema de esgotamento sanitário. 

Todo esgoto doméstico é lançado a céu aberto em valas nas laterais das ruas 

pavimentadas ou de pontes ou destinado diretamente no Rio Anajás. Ressalta-se que 

grande parte desses esgotos está disposta diretamente no solo. Essas águas 

residuárias possuem características orgânicas provenientes de banheiro e água servida 

de pias de cozinhas. 

Figura 50- Esgoto doméstico lançado a céu aberto na sede urbano 

  

 

c

 

  
Fonte: Pesquisa direta, 2014. 
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A contribuição de esgoto doméstico na zona urbana é estimada em 100 

litros/pessoa, enquanto na zona rural é de 80 litros/pessoa. A maioria da população 

urbana possui soluções individuais inadequadas para disposição final. Uma das mais 

comuns na zona urbana e rural é o banheiro de fossa negra, que destina o efluente 

diretamente no solo, como ilustra a figura 51. Suas desvantagens são inúmeras, uma 

vez que esse tipo de solução não apresenta as mínimas condições sanitárias e no 

período chuvoso, os dejetos podem se misturar com as águas pluviais e ser 

transportados para o corpo hídrico, no caso o Rio Anajás, assim como poluir os lençóis 

freáticos, uma vez que a maioria desses banheiros estão próximos a poços. Enfatiza-se 

que a Vigilância Sanitária municipal relatou que em grande parte dos domicílios 

urbanos acontece essa situação e esta pode ser o principal motivo da contaminação 

dos Sistemas Alternativos Individuais (SAI) de abastecimento de água para consumo 

humano, pois a maioria das amostras indicou a presença de E. Coli. 

 

    Figura 51- Privada convencional com fossa negra na sede urbana 

 
    Fonte: Pesquisa direta, 2013. 

 

Outro tipo de solução é a privada com vaso sanitário e descarga, sendo que 

apenas pequena parte da população usufrui dessa alternativa (somente os domicílios 

do centro da cidade, comércios e estabelecimentos públicos) por possuírem água 

encanada, e geralmente destinam os dejetos para uma fossa séptica. Porém, tanto a 

Vigilância Sanitária e Ambiental quanto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

(SEMMA) afirmaram que esse tipo de fossa possui tampas e paredes laterais em 

alvenaria (ver figura 52), mas com fundo falso, ou seja, seus dejetos são dispostos 

diretamente ao solo, nota-se que não há nenhuma tampa para se realizar limpezas ou 
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manutenção periódica. Esse sistema geralmente está nas proximidades de poços, por 

isso as denúncias recebidas são em grande escala. 

Figura 52- Privada com vaso sanitário e descarga destinando à fossa vasada e fundo falso. 

 

 
    Fonte: Pesquisa direta, 2013. 

 

De acordo com pesquisa do IBGE (2010) 1,69% da população utiliza solução de 

fossa séptica, 71% utiliza-se de solução de fossa rudimentar (fossa negra, valas ou 

diretamente no rio) e 27% não utiliza nenhum sistema de solução adequado destinando 

os dejetos a céu aberto. A Tabela 31 mostra a quantidade das soluções utilizadas pela 

população para fins domésticos e de estabelecimentos. 

 

Tabela 32-Quantificação do tipo de soluções utilizadas pelos domicílios do Município de Anajás. 

CARACTERÍSTICAS DAS 
EDIFICAÇÕES 

TIPOS DE SOLUÇÕES UTILIZADAS 

 Fossa Séptica Fossa Negra Nenhum 

Domicílios 86 3.612 1.374 

Escola 07 - - 

Hospital 01 - - 

Posto de Saúde 01 - - 

Hotéis 08 - - 
Fonte: IBGE, 2010. 
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Figura 53- Ponto de lançamento de água residuária direto no Rio Anajás 

 
             Fonte: Pesquisa direta, 2013. 

 

Os esgotos são lançados à céu aberto na frente ou em baixo dos domicílios 

resultando em condições extremamente precária, como mostra a figura 54.  

 
Figura 54- Esgoto a céu aberto em frente ou em baixo do domicílio 

  
Fonte: Pesquisa direta, 2013. 
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14.2.3. Descrição do Sistema de Esgotamento Sanitário Zona Rural. 

14.2.3.1. Vila Luciana.  

Nessa Vila há presença de fossa negra na maioria dos domicílios e fossa 

vazada, com dejeto destinado diretamente ao solo ou ao rio Mocoões, provocando mau 

cheiro, e provavelmente contaminação nesse rio. Os habitantes dessa vila são 

caracterizados como baixa renda e não possuem sistema de esgotamento sanitário e 

seus banheiros são, em sua maioria, casinha em madeira com fossa negra ou banheiro 

em alvenaria com fossa absorvente. 

 

Figura 55- Infraestrudura da Vila Luciana 

Casinha com fossa negra elevada 

 

Fossa em alvenaria 

 
Casinha em madeira com fossa negra 

 

Banheiro em alvenaria suspenso 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2015. 
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14.2.3.2. Vila Mocambo do Guajará (Canoão) 

Esta vila não possui infraestrutura de esgotamento sanitário e as instalações 

sanitárias se encontram de forma precária e sem higiene. Para a ecolha de uma boa 

infraestrutura, tem-sea que levar em consideração as fortes enchentes que sofre em 

certo período do ano (período chuvoso), o nível do rio sobe de 0,5 a 1,5 metros. A 

figura 56 ilustra a real e atual infraestrutura da população para a destinação do esgoto 

doméstico gerado. 

 

Figura 56- Infraestrutura da Vila Mocambo do Guajará 

Vila Mocambo do Guajará 

 

Fossa absorvente em Alvenaria 

 
Banheiro em madeira (casinha) com fossa negra 

 

Fossa absorvente em alvenaria 

 
Fonte: Pesquisa Direta 
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14.2.3.3.  Vila Francês 

Nesta Vila Não existe infraestrutura de esgotamento sanitário e nenhum tipo de 

alternativa individual sanitariamente adequada. As vias são inadequadas para 

receberem projeto de esgotamento sanitário, rede de egoto ou tipo de sumidouro, pois 

em período chuvoso o nível do mar aumenta, ocasionando enchentes em 6 meses do 

ano, ficando até 1,5 metros do solo de água. Os banheiros são construídos em 

madeira, elevado em relação ao nível do solo, compostos por fossa negra. A figura 57 

ilustra a infraestrutura dos banheiros e das vias em pontes. 

 

Figura 57-Infraestrutura básico das vias e banheiros da Vila Francês 

  

  
Fonte: Pesquisa Direta, projeto FUNASA, 2011 
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14.2.3.4. Vila Nossa Srª do Perpetuo Socorro 

Nesta vila não existe infraestrutura de esgotamento sanitário e nem 

alternativa adequada de destinação de esgoto doméstico. Esse é destinado 

diretamente no rio por fossa em alvenaria ou no solo por fossa negra. Os banheiros na 

maioria dos domicílios são em madeira com fossa negra. Cada família, geralmente, 

possui dois banheiros, uma para necessidade fisiológica e outro para tomar banho. 

Sendo que as águas servidas e o esgoto destinam-se ao solo e ao rio. A figura 58 

ilustra a infraestrutura dos banheiros utilizados pela comunidade.  
 

Figura 58- Infraestrutura das vias da Vila N. Sra do Perpetuo Socorro 
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Fonte: Pesquisa Direta, 2015 

14.2.3.5. Vila Boas Novas do Cururu. 

Este vila é extremamente precária na questão esgotamento sanitário, pois não 

possui infraestrutura adequada, os esgotos domésticos são lançados diretamente no 

rio ou expostos diretamente no solo através de fossa negra, que em determinado 

período do ano essa vila enche e os dejetos são carregados pela água e destinados ao 

rio resultando em sua contaminação. A comunidade utiliza banheiro em madeira um 

para tomar banho e outro para as necessidades fisiológicas. Geralmente, a destinação 

dos dejetos dos banheiros é feita em fossa negra ou em fossa em alvenaria vazadas. 

 

Figura 59- infraestrutura dos banheiros e assentos sanitários em madeira da Vila Boas Novas do Cururu 
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Fonte: PMA, 2015. 

 

 

 

 

 

 

14.2.3.6. Outras localidades rurais  

As localidades mostradas anteriormente nos itens 14.2.3.1 a 14.2.3.5 serão 

consideradas como o espaço amostral das demais ilhas existentes no município de 

Anajás, pois as demais ilhas rurais são consideradas de extrema pobreza e qualidade 

sanitária. A maioria das ilhas é composta por banheiro estilo casinha de madeira com 

fossa negra. As localidades apresentadas a seguir, foram às ilhas visitadas e 

pesquisadas, posteriormente, sendo que foram encontradas as mesmas 

caracateristicas sanitárias das demais ilhas anteriores. 

 

I. Vila Paraíso do Aramã. 

Esta Ilha é considerada uma parada obrigatória para o almoço na viagem de 

volta de Anajás a cidade de Breves, pela balsa Bom Jesus. A infraestrutura de 

esgotamento sanitário é de forma precária, porém há presença de nbanheiro em 

alvenaria encaminhada a fossa séptica e destinada ao rio. Sendo que a maioria são 

banheiros estilo casinha (em madeira) com fossa negra. 

 

II. Comunidade Vencedora 
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Esta ilha possui 10 domicílios com banheiro estilo casinha com fossa negra igual 

aos banheiros mostrados nas vilas anteriores, os esgotos domésticos são destinados 

ao solo, que época chuvosa o terreno alaga e toda máteria orgânica lançada ao rio. 

 

III. Comunidade Barro Preto 

Esta vila possui 30 domicílios com banheiro em casinha de madeira mais fossa 

negra, nesta comunidade se abastece de um igarapé que recebe o esgoto doméstico 

diretamente dos domicílios.  

 

IV. Comunidade Zinco 

Esta comunidade está em situação sanitária precária, onde a maioria da 

população fazem suas necessidades diretamente no rio ou utilizam-se de banheiro em 

casinha com fossa negra. 

 

V. Comunidade Jurará (Nova Filadéufia) 

Esta comunidade possui 60 domicílios com banheiros em madeira, estilo casinha 

com fossa negra, que destina o esgoto doméstico diretamente no solo e 

posteriormente, levada por água da chuva para o rio. 

VI. Vila dos Martins 

Esta vila possui 24 domicílios com banheiros em madeira, estilo casinha com 

fossa negra, que destina o esgoto doméstico diretamente no solo, que no período 

chuvoso, a água arrasta para o mesmo rio que abastece com água para consumo da 

comunidade. 

   

VII. Vila Santa Cruz 

Esta vila possui 12 domicílios com banheiros estilo casinha com fossa negra, , 

que destina o esgoto doméstico diretamente no solo, que no período chuvoso, a água 

arrasta para o rio. 

 

Figura 60- infraestrutura das vilas citadas anteriormente 
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Fonte: PMA, 2015 

 
 

 

 

 

 

14.3. INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUA PLUVIAL. 

14.3.1. Análise Crítica do Plano Diretor referente ao Manejo de àgua Pluvial 

A Lei Municipal nº 114/2006, de 29 de dezembro de 2006. Institui o Plano 

Diretor do Município de Anajás e dá outras providências não possui um capitulo ou 

artigo referente a infraestrutura de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Como 

o manejo de águas pluviais é um eixo que se inclui na infraestrutura de saneamento 

básico. Faz-se necessário uma subseção para discorrer sobre o eixo para traçar metas, 

propositivas, identificar as principais atividades desse tipo de serviço, característico do 

município, citando o tipo de prestação de serviço, a qualidade, eficiência e eficácia do 

sistema. Além de mostrar o atendimento e assistência do serviço e as ações prioritárias 
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para os serviços de macro ou microdrenagem. Principalmente, as soluções para as 

ilhas com características rurais e zonas de várzea dentro da sede urbana. 

 

14.3.2. Descrição da Infraestrutura de Manejo de Águas Pluviais- Zona Urbana 

No processo de urbanização e de assentamento populacionais do Município de 

Anajás, o sistema de drenagem é o mais precário de todas as infraestruturas de 

saneamento, devido à localização geográfica do município ser bastante desfavorável, 

uma vez que Anajás possui a característica de uma grande ilha e uma zona de várzea, 

simultaneamente.  

O descontrole das ocupações desordenadas no município ocasiona um grande 

problema na gestão dessas águas, principalmente no período de chuvoso, onde 

ocorrem as enchentes constantes, em que há dificuldade de escoamento das águas 

pluviais em razão das interferências dos demais sistemas de infraestrutura de 

saneamento básico, principalmente com o esgotamento sanitário e os resíduos sólidos. 

Esse último obstrui certas valas, e o esgotamento sanitário se mistura com a água 

pluvial, ocasionando uma possível contaminação do Rio Anajás, principal corpo 

receptor de esgoto sanitário. Além de que, existe o problema de retenção da água na 

superfície, segundo o processo de saturação do solo, sendo que sua característica 

granulométrica e estrutural é favorável à permeabilidade, trazendo transtorno à 

população ao causar inundações e alagamentos. Isso ocasiona diversos problemas 

que afetam a qualidade de vida da população, refletidos, por exemplo, no alto índice de 

malária no município, principalmente em áreas ribeirinhas, em período com chuvas 

mais intensas e precipitações significativas. 

O sistema de microdrenagem urbana realizado no município é inadequado, pois 

a maioria é a céu aberto, em forma de valetas ou valões, nos quais, são sistemas 

unificados com o esgoto sanitário. 

No desenvolvimento da pesquisa in loco, notou-se que grande parte dos 

domicílios situa-se em áreas constantemente alagadas na parte de baixa da cidade. O 

trabalho de manutenção e desobstrução das valas é realizado pela Secretaria 

Municipal de Obras, periodicamente. Esse serviço é realizado de forma manual, 

geralmente dois trabalhadores por rua. 

 

Figura 61-Drenagem de águas pluviais na sede urbana do município. 
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Vala na pista do pouso lado esquerdo 

 

Vala na pista do pouso lado direito 

 

Vala aberta pela população 

 

Limpeza e desobstrução de vala 

 

Fonte: Pesquisa direta, 2014. 

 

 

 

 

Ponto de alagamento, rua da escola 

 

Ponto de alagamento na rua do Pista de Pouso 

 

Fonte: Pesquisa direta, 2014. 
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A Prefeitura Municipal de Anajás foi contemplada, em 2009, com um convênio 

da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) para implantação de um sistema de 

microdrenagem urbana, o qual previa uma construção de 3.144 metros de extensão e 

70 poços de visitas (PV), distribuída pelas vias da Cidade de Anajás. Essa obra iniciou-

se em 2010 e, aproximadamente, 23% foram concluídos no Centro Urbano.  

O serviço sofreu uma intervenção da Secretaria de Estado de Integração 

Regional, Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (SEIDURB), que realiza a 

fiscalização e burocratização da obra. A mesma estava licenciada (LI) nº 812/2009, 

pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Pará (SEMA/PA) até 01/10/2012. 

 
Tabela 33-Identificação do Projeto de Sistema de Drenagem. 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO DE SISTEMA DE DRENAGEM 

CONVENENTE Prefeitura Municipal de Anajás TC/PAC 0905/08 

PROCESSO DE 
CONVÊNIO N.º 

25100.019144/2008-06 
PROCESSO DE 
PROJETO N.º 

 

VALOR CONCEDENTE (R$) VALOR CONVENENTE (R$) VALOR TOTAL (R$) 

4.500.000,00 550.763,39 5.050.763,39 

OBJETO Ampliação do Sistema de Drenagem da Sede do Município de Anajás. 

Fonte: PMA, 2013. 

Todavia, no desenvolver da pesquisa e visitas técnicas para analisar o sistema 

de drenagem de Anajás, observou-se que a obra se encontrava paralisada e 

inacabada. Em alguns trechos verificou-se que algumas tubulações, PV estavam 

comprometidos, quebrados e abandonados. A população afirmou que algumas ruas 

estavam até com a pavimentação adequada, mas depois dessa obra, todas elas se 

desestruturaram. O secretário municipal de obras relatou que “as tubulações não foram 

instaladas com declividade suficiente para o escoamento da água pluvial direto para o 

Rio Anajás, e que algumas ruas ainda se encontram com problemas de alagamentos 

mesmo depois da implantação do sistema”. 

A figura 62 ilustra as vias alagadas e lameadas ocasionadas pela obra de 

microdrenagem realizada no município, como indicada na tabela 33. Observa-se que 

há ruas que mesmo depois da obra concluída ainda possui ponto de alagamento.  

 

Figura 62- Obras e Serviços de drenagem no Município de Anajás- sede urbana. 

Situação das ruas alagadas após a obra Situação das ruas com meio-fio quebrado. 
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Fonte: Pesquisa direta, 2014. 

 

A Figura 63 ilustra a situação precária dos poços de visitas implantadas pela 

obra de microdrenagem, que estão danificadas, inacabadas, entupidas e a ultima 

fotografia sem deformações. 

 

Figura 63- Fotografias mostrando a situação atual dos Poços de Visita após a obra de microdrenagem 
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Fonte: Pesquisa direta, 2014. 

 

 

A Figura 64 ilustra as vias com pavimentação danificada após a obra de 

microdrenagem, também mostra vias sujas com resíduos sólidos em sarjetas e matos 

altos em canais e vias.  

 
Figura 64- Fotografias das vias sujas, alagadas e com obras danificadas e inacabadas. 
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Fonte: Pesquisa direta, 2014. 

 

 

 A Figura 65 mostra as alas das tubulações de 1000 mm instaladas nas vias da 

sede urbana, assim como a imagem do PV em construção e rua empoçadas.  O Nível 

das vias urbanas ficam de 1,0 a 2,0 metros do nível do rio Anajás. Em período chuvoso 

o nível das vias atinge um nível máximo de 0,5 a 1,0 metro do rio. Assim as vias 
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ocorrem constantes alagamentos, principalmente nos níveis mais baixos e próximos do 

rio Anajás. 

 

Figura 65- Fotografia das alas das tubulações e PVs em construção e via empoçada 

  

  
Fonte: Pesquisa direta, 2014. 

 

 

 

 

 

 

14.3.3. Descrição da Infraestrutura de Manejo de Águas Pluviais- Zona rural 

 A característica rural do município de Anajás é identificada como ilhas ou zona 

de várzea. A população rural geralmente vivem em ilhas as margens de rios ou 

igarapés, onde ocorrem constantes inundações ou alagamentos variando de 0,5 metro 
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em período seco e até 2,0 metros em período chuvoso do nível do solo. A maioria das 

vilas possui as vias construídas em pontes de madeira. 

A Vila Luciana possui parte de igapó e pequenos canais, que em período 

chuvoso o nível sobe alcançando o nível dos domicílios. Existem vias pavimentadas em 

alvenaria e outras sendo construídas como ilustra a Figura 66. Essas novas vias estão 

sendo construídas com a ajuda da comunidade e igreja evangélica. Percebe-se nesta 

figura que as vias não possue sarjetas ou tubulações de galeria. 

 

Figura 66- Infraestrutura da vila Luciana 

  

  

Fonte: Pesquisa direta, 2014. 
 

 

    

A figura 67 mostra a via da vila Mocambo do Guajará, que é composta por 

pontes em madeira no nível maior de alagamento ou o maior nível do rio. Esta vila 

possui característica de igapó ou zona de várzea. Como a maioria das ilhas existente 

no município. 
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Figura 67- Infraestrutura da vila Mocambo do Guajará 

  
Fonte: Pesquisa direta, 2014. 

 

A zona rural de Anajás/PA é composta por ilhas e as estruturas das vias se 

assemelham as vilas Luciana e Mocambo do Guajará, pois possuem pontes em 

madeira e são consideradas zona de várzea ou de igapó, as quais é inevitável as 

enchetes, que podem ocorrer em grandes proporções ou pequena proporções, 

resultanto de 0,5 metro a 2,0 metros de altura em nível do solo. A Figura 68 ilustra a 

fotografia de duas pequenas ilhas construídas as margens do rio e com vias em 

estrutura de pontes em madeira 

 
Figura 68- Infraestrutura de ilhas do município de Anajás (Ilha Santa Cruz e Santa Clara) 

   
Fonte: Pesquisa direta, 2014. 
 

14.4. ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS. 

 

14.4.1. Análise Crítica do Plano Diretor referente à Manejo de Resíduos Sólidos. 
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A Lei Municipal nº 114/2006, de 29 de dezembro de 2006. Institui o Plano Diretor 

do Município de Anajás e dá outras providências. De acordo com o Plano Diretor, que 

descreve sobre a gestão e manejo de resíduos sólidos, a política de gestão tem como 

objetivos: Promover a saúde pública; Proteger e melhorar a qualidade do meio 

ambiente e, Preservar os recursos naturais. Entretanto, a Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) é muito mais abrangente a respeito dos objetivos, 

descrevendo, além da proteção da saúde pública e qualidade ambiental, sobre a não 

geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem 

como a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; o estimulo à adoção de 

padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços; adoção, 

desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar os 

impactos ambientais; redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos; 

incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas 

e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados; gestão integrada de resíduos 

sólidos; articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor 

empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de 

resíduos sólidos; capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; 

regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de 

mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos 

serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e 

financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007.  

Baseado nessa política há prioridade, nas aquisições e contratações 

governamentais, para produtos reciclados e recicláveis; bens, serviços e obras que 

considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente 

sustentáveis.  

Por conseguinte, ela se refere a integração dos catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida dos produtos; o estímulo à implementação da avaliação do ciclo de 

vida do produto; o incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e 

empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento 

dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético e o 

estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.  
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Nesse caso, será necessária uma revisão no Plano Diretor para se adequar a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e a Política Nacional de 

Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007) e se inserir novos objetivos que compõe 

essas políticas. 

O plano estabelece as diretrizes da política de gestão de resíduos sólidos, que 

se encontra no Plano Diretor Municipal de Anajás, que são as seguintes: Implementar 

gestão eficiente e eficaz do sistema de limpeza urbana, garantindo a prestação dos 

serviços essenciais à totalidade da população, o tratamento e a disposição final 

ambientalmente adequado dos resíduos remanescentes; Estimular e promover 

programas de educação ambiental para a população; Minimizar a quantidade de 

resíduos sólidos por meio da redução da geração excessiva, da reutilização e 

reciclagem, o tratamento e a disposição final ambientalmente adequados dos resíduos 

remanescentes; Coibir a disposição inadequada de resíduos sólidos mediante a 

educação ambiental, a oferta de instalações para a sua disposição, bem como a 

fiscalização efetiva; Estimular o uso e reciclagem de resíduos, em especial ao 

reaproveitamento de resíduos inertes da construção civil; Integrar, articular e cooperar 

com os municípios da microrregião para o tratamento e a destinação dos resíduos 

sólidos; Estimular a gestão compartilhada e o controle social do sistema de limpeza 

pública; Estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a implementação de novas técnicas 

de gestão, minimização, coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos; 

Diminuir a distância entre as fontes geradoras de resíduos e os centros de recepção e 

tratamento, dividindo a Cidade por regiões e envolvendo outros municípios da região.  

O Plano Diretor descreve ainda sobre os programas de educação ambiental 

visando a destacar a importância do consumo de produtos e serviços que não afrontem 

o meio ambiente e com menor geração de resíduos sólidos e a relevância da adequada 

separação na origem, acondicionamento e disponibilização dos resíduos para fins de 

coleta e fomento à reciclagem. E que, a educação ambiental, a oferta de instalações 

para a sua disposição, bem como a fiscalização efetiva deverão ser implementados 

com vistas à disposição adequada de resíduos sólidos. 

De acordo o art. 9 da Lei 12.305/2010, que dispõe a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, que na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser 

observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, 

reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos. No parágrafo primeiro cita que poderão ser utilizadas 



188 

 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ANAJÁS 

 

tecnologias visando à recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, desde que 

tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com a implantação de 

programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão 

ambiental. E no parágrafo 2º, a Política Nacional de Resíduos Sólidos e as Políticas de 

Resíduos Sólidos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão compatíveis 

com o disposto no caput e no § 1, deste artigo e com as demais diretrizes 

estabelecidas nesta Lei. 

No art. 10. Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos 

resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de 

controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do SISNAMA, do SNVS e do 

SUASA, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, 

consoante o estabelecido na Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

Por fim, no art. 11. Observadas as diretrizes e demais determinações 

estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento, incumbe aos Estados: promover a 

integração da organização, do planejamento e da execução das funções públicas de 

interesse comum relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões nos termos da lei complementar 

estadual prevista no § 3º do art. 25 da Constituição Federal e controlar e fiscalizar as 

atividades dos geradores sujeitas a licenciamento ambiental pelo órgão estadual do 

SISNAMA. Porém, é importante observar que, o Plano Diretor, por ocasião de sua 

revisão, terá que incluir as diretrizes descritas na Política Municipal de Resíduos 

Sólidos de Anajás. 

O Plano Diretor Municipal estabelece sobre as ações da política de 

implementação dos resíduos, que são: Promover estudos que apontem uma melhor 

área para a localização e implantação de aterros sanitários e de resíduos inertes de 

construção civil; Implantar unidades de tratamento de resíduos sólidos e destinação 

final; promover a qualidade do serviço de limpeza urbana que incorporem a pesquisa 

periódica de opinião pública; Descentralizar as atividades de coleta de resíduos sólidos 

e limpeza urbana; Incentivar a criação de cooperativas que promovam a 

comercialização de resíduos sólidos para reciclagem, gerando emprego e renda; 

Combater o trabalho de crianças e adolescentes na atividade de catação do lixo 

criando mecanismos de compensação financeira, mantendo as crianças na escola e os 

adolescentes em programas de capacitação profissional; Estruturar o órgão 

responsável pela coleta de resíduos sólidos no município; Instituir mecanismo para 
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implementação da coleta seletiva, com educação de preservação ambiental e 

condições econômicas viáveis, com foco na população de baixa renda. Sendo que, o 

plano setorial de resíduos sólidos deverá ser elaborado de forma integrada com o 

Plano de Gestão de Saneamento Ambiental Integrado. 

Portanto, na revisão do Plano Diretor deve se incluir os instrumentos que 

descreve a Política Nacional de Resíduos Sólidos e Política Municipal de Resíduos 

Sólidos, além de estabelecer prazos e metas para construção e implantação desses 

instrumentos. 

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos (Lei Nº 12.305 de 02 de agosto de 

2010) classifica os Resíduos Sólidos em várias de suas definições, dessas 

classificações, os resíduos gerados no Município de Anajás estão enquadrados como 

Resíduos Sólidos Domiciliares Úmidos e Secos (origem doméstica), resíduos de 

Limpeza Urbana, de Construção Civil e Demolição, Resíduos Volumosos, Resíduos 

Verdes, Resíduos de Logística Reversa, Resíduos Agrossilvipastoril. 

O panorama fotográfico, no tópico posterior, traz uma ideia geral dos tipos de 

resíduos gerados na zona urbana de Anajás. 

 

14.4.2. Descrição de Manejo de Resíduos Sólidos e limpeza pública na Zona 
Urbana  
 

I.  Gestão da Coleta 

O responsável pela gestão dos resíduos sólidos é a Prefeitura Municipal de 

Anajás, através da Secretaria Municipal de Obras, que executa coletas diárias. Essa 

gestão estabeleceu um cronograma de coleta de segunda a domingo, das 4h00 às 

22h00, tal como indicado na Tabela 34. 

Tabela 34- Cronograma de coleta diária de resíduos sólidos no Município de Anajás - sede urbana e a 
quantidade de resíduo gerada. 

PERÍODO 
ORDEM DE 

ESCALA 
HORÁRIO DA 

COLETA 
BAIRRO 

QUANTIDADE DE RESÍDUOS 
GERADOS/DIA (toneladas/dia) 

MANHÃ/ 
INTERMÉD 

1ª Escala 4h00 / 7h00 Cidade Nova I 3,5 

2ª Escala 7h00/ 10h00 Cidade Nova II 4,0 

3ª Escala 10h00/ 13h00 Açaizal 4,5 

TARDE/ 
NOITE 

4ª Escola 13h00 / 16h00 Prainha 3,0 

5ª Escola 16h00 / 19h00 Centro 6,0 

6ª Escala 19h00 / 22h00 Santa Quitéria 3 

Total 24 

Fonte: Secretaria Municipal de Obras/PMA, 2013. 

A Tabela 34 descreve o cronograma de coleta diária relacionado à quantidade 

de resíduos gerados em cada bairro da zona urbana. O gestor estabeleceu escalas 
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diárias a cada servidor responsável pela coleta, sendo um motorista e dois garis por 

cada escala. Cada trio contempla uma escala e um bairro. A frequência das coletas por 

vias é estabelecida diariamente, pois cada bairro possui abrangência pequena. A 

média da quantidade de Resíduos Sólidos gerada por bairro é de 3 (três) toneladas 

diárias (t/dia). E a estimativa da quantidade total de resíduos gerados por dia é de 24 

t/dia (24.000Kg/dia), considerando que a população urbana é de 11.740 habitantes 

(segundo a Secretaria Municipal de Saúde), temos um índice per capita de resíduos 

sólidos igual a 2 Kg/hab./dia. Considerando o per capita nacional esse índice está 

bastante elevado para um município de pequeno porte, abaixo de 50 mil habitantes. 

A população acondiciona seus resíduos em sacolas plásticas e pendura em 

suporte elevado em frente as suas residências ou em lixeiras encontardas nas vias 

públicas, como ilustra a figura 69. 

 
Figura 69- Fotografia dos resíduos acondicionados para coleta domiciliar 

   
Fonte: Pesquisa direta, 2014. 

 

 
II. Transportes utilizados para coleta de resíduos 

O transporte utilizado na coleta domiciliar é um “Jeriquinho”, de carroceria 

pequena. Atualmente, existem três nesse estilo. Esse transporte suporta a coleta, pois 

a grande parte das vias é muito estreita medindo, aproximadamente, 3 m de largura. 

Sendo que um caminhão convencional para coleta de lixo (como o estilo compactador) 

não trafegaria facilmente em todas as vias, ou seja, não teria produtividade e 

efetividade. Essa coleta é realizada somente na zona urbana, nas vilas a população 

possui o hábito de queimar todos os seus resíduos sólidos. A Figura 70 mostra o 

modelo de transporte utilizado para a coleta de lixo. 

   Figura 70- Transportes utilizados na coleta de lixo 
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    Fonte: Pesquisa direta, 2015. 

 

III. Sistema de limpeza púplica 

O sistema de limpeza pública é realizado através de varrição manual com 

vassoura comum, “pá de lixo” e carrinho de mão, logo após, os resíduos são 

acondicionados em sacolas plásticas, aguardando a coleta comum. Também existe o 

serviço de capina com roçadeira manual de motor, não existe o serviço de pintura de 

meio fio. Porém, a demanda é muito grande e os servidores da prefeitura não atendem 

ao serviço e a maioria das ruas se encontra sujas e com matos e capim, devido a 

população não possuir uma educação direcionada ao manejo dos resíduos sólidos.  

 
Figura 71- Limpeza pública e via suja 

  
Fonte: Pesquisa direta, 2015. 

 

 

 

 

 

IV. Disposição final dos Resíduos Domiciliares 
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A disposição final dos resíduos urbanos é realizada de forma inadequada em um 

lixão a céu aberto, às proximidades de residências e igarapés – cerca de 400 metros. 

O Antigo lixão estava localizado no bairro de Santa Quitéria, e sua coordenada 

geográfica é de 00º59’28,6”S de latitude sul e 49°56’31,0”W de longitude a Oeste de 

Greenwich, sua área é de, aproximadamente, 10.000 m2 (ver figura 73) Vale ressaltar 

que esse lixão já existia antes mesmo da construção de domicílios, pois era comum a 

presença de crianças. A estrada de acesso não possuia as mínimas condições de 

infraestrutura e trafegabilidade. Em relato da gestão municipal, toda vez que se abre 

um caminho para instalar um novo lixão a população se empossa irregularmente de um 

terreno próximo ao lixão. A vida útil desse lixão foi de 2011 a 2013, em 2014 não havia 

mais espaço para depositar os resíduos. A localização desse antigo lixão está 

identificada no mapa da Figura 24 e no mapa de localização indicada na Figura 72. 

Figura 72- mapa de localização do Antigo Lixão  

 
Fonte: Google Earth, 2015. 
 
Figura 73- Fotografia do Antigo Lixão  

  
Fonte: Pesquisa direta, 2015. 
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Atentando que, existem vários pontos de destinação final inadequado, a 

população joga lixo e entulho próximo a rios e igarapés e em terrenos baldios. Essa 

cultura é comum no município. Geralmente a prefeitura não coleta os resíduos assim 

acumulando uma grande quantidade de resíduo e entulho. Sendo inviável a prefeitura 

coletar esse material, pois possui pouca mão de obra e não possui equipamentos 

adequados, como mostra a Figura 74. 

 

Figura 74- Locais inadequados de depósito de lixo e entulho 

  

  
Fonte: Pesquisa direta, 2014. 
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O novo lixão se encontra em uma área de expansão da cidade próximo a um 

Igarapé distante 640 metros do antigo lixão desativado, esse local possui coordenadas 

geográficas: 00º59’40,1676”S de latitude sul e 49°56’47,8644” W de longitude a Oeste 

de Greenwich. O lixão foi ativado em 2014 e permanece até os dias atuais. Em 

consequência da abertura de estrada de acesso ao lixão, surgiram novas moradias as 

suas proximidades, sendo assim a gestão municipal não tem controle para coibir essa 

ação. A Figura 75 mostra o mapa de localização do novo lixão indicando o antigo lixão. 

 

Figura 75- Mapa de localização do novo lixão 

 
Fonte: Google Earth, 2015. 
 

A Figura 76 ilustra a estrada de acesso ao novo lixão em estrutura de madeira. 

Essa estrada possui 300 m de distancia e 3 metros de largura. A Figura 77 mostra a 

infraestrutura inadequada do lixão.  

 

Figura 76- Estrada de acesso ao novo lixão 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2014. 
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 A infraestrutura do lixão está situada em uma área alagada de 40.000 m2, 

posteriormente esse lixo é queimado, como mostrado na Figura 77. 

 

Figura 77- Infraestrutura do novo lixão 

  

  

  

Fonte: Pesquisa direta, 2014. 
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V. Gestão de Resíduos de Serviço de Saúde - RSS 

Enfatiza-se que todos os dias são gerados Resíduos de Serviços de Saúde 

(RSS) pelas unidades públicas de saúde e hospital do Município de Anajás. Esse 

material é acondicionado inadequadamente em sacolas pretas e caixas de papelão, 

sendo queimados em uma espécie de “churrasqueira”, localizada nos fundos do 

hospital para, em seguida, serem destinados aos lixões. As placentas e restos 

cirúrgicos são lançados em uma fossa e depois enterrados. 

Figura 78-Serviço de limpeza de resíduo sólido de saúde. 

Armazenamento de resíduos comuns e RSS – 
Hospital Municipal 

 

Armazenamento improvisado de perfurocortante 

 

Armazenamento e acondicionamento de Resíduos 
Biológico 

 

Armazenamento de resíduos comuns gerado no 
hospital Municipal 

 
Tipo utilizado de Incinerador para queima do RSS 

 

RSS queima e depois disposto no lixão Municipal. 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2013. 
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VI. Resíduos com logística reversa 

Esse tipo de resíduo é coletado e destinado igual aos resíduos comuns. A coleta 

é realizada pela prefeitura e destinada ao lixão como mostra a figura 79. 

Geralmente os Resíduos com logística reversa são os eletrodomésticos, móveis, 

pneus, computadores, lâmpadas entre outros. 

 

                Figura 79- Resíduos com logística reversa destinados ao Lixão 

 
             Fonte: Pesquisa direta, 2013. 

 

VII. Resíduos de Construção Civil e Demolição - RCCD 

Este tipo de resíduos é coletado pela prefeitura e destinado ao lixão juntamente 

com os outros tipos de resíduos. A fugura 80 mostra os RCCD armazenados na rua. 

 

             Figura 80- Resíduos de Construção Civil e Demilição 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2013. 
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14.4.3. Caracterização quantitativa e qualitativa do lixo para zona urbana. 

Quando se pensa em planejamento na área de resíduos sólidos, deve-se fazer 

primeiramente, pelo menos uma “caracterização física” do lixo em questão, a fim de se 

verificar a base do plano.  

O Município de Anajás, na mesorregião do Marajó ao possuir um trabalho 

gravimétrico de seus resíduos sólidos, que foi realizado no ano de 2013, resolveu-se 

por aproveitar os seus resultados para elaboração deste plano. Sendo ainda que ao 

longo da implantação desse plano, a equipe técnica da prefeitura deverá realizar outros 

levantamentos gravimétricos, a fim de consolidar dados sobre a geração de resíduos 

sólidos na zona urbana, mais abrangentes e periódicos, uma vez que este resultado é 

uma média da coleta total realizada em um dia para cada roteiro; e até mesmo para 

outros bairros, pois a intenção do Plano Municipal de Saneamento Básico é atingir 

gradativamente todo o Município, na questão de gestão dos resíduos, que vai desde 

sua geração até a destinação final ambientalmente adequada. A figura 8, nos mostra a 

dimensão territorial urbana. 

Comitê Executivo realizando a metodologia de quarteamento para cálculo da 

composição gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliar. 

Figura 81- Amostra de resíduos para Composição gravimétrica do resíduo sólido e a equipe técnica 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2013. 

 
     Tabela 33: Analise qualitativa e quantitativa de resíduos domiciliares. 

Tipo de Resíduos Sólidos Massa (kg) % peso Volume (l) %Volume 

Matéria Orgânica 185,6 22,55 868 21 

Papel/papelão 140,05 17,01 816 20 

Plástico 265,87 32,30 1362 33,20 

Trapo 19,5 2,37 80 2 

Vidro  5,5 0,70 25 0,6 

Metal 6,5 1,00 80 1,95 

Alumínio 1 0,32 8 0,192 

Longa Vida 4,5 1,00 80 1,95 

Borracha 7,5 0,91 100 2,40 

Rejeito/outros 186,98 22,75 684 16,68 

Total 823 100 4.103 100 

       Fonte: Pesquisa direta, 2013. 
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Figura 82- Mapa de Consolidação cartográfica da sede do Município. 

Fonte: Google Earth,  2001, adaptado pelo autor. 
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I. Composição gravimétrica dos resíduos sólidos. 

Mediante o Relatório de Caracterização Física de Lixo do Município de Anajás, a 

composição gravimétrica dos diversos tipos de resíduos sólidos, discrimina-se 

conforme os gráficos estatísticos nas figuras 83 e 84. 

 

Figura 83-Gráfico da Composição Gravimétrica (PESO %). 

 
 Fonte: Pesquisa Direta, 2014. 
 

A Figura 83 representa em porcentagem o peso de cada resíduo sólido 

caracterizado na sede urbana do Município de Anajás, de uma amostra total 823,0 kg, 

retirada da metodologia de quarteamento dos resíduos gerados na segunda-feira, que 

é o dia de maior geração diária. Desse total, pesando os resíduos por composição, 

resultou-se em 265,87 kg de plástico, 140,05 kg de papel/papelão, 185,6 kg de matéria 

orgânica, 6,5 kg Metal (ferro, lata, recipientes variados), 1 kg de alumínio (latinha, 

panela, copos, entre outros), 4,5 kg de embalagens longa vida, 5,5 kg de vidro 

(garrafas e recipientes em geral). 19,5 de trapo (resto de pano, cintos, entre outros) e 

186,98 kg de rejeitos e outros resíduos não reciclados nem reaproveitados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plástico (32,30 %)

Papel/Papelão(17,01%)

Matéria Orgânica (22,55 %)

Metal (1,0 %)

Alumínio (0,32%)

Longa vida (1,0%)

Vidro (0,70%)

Trapo (2,37%)

Rejeito/outros (22,75%)



201 

 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ANAJÁS 

 

  

 Figura 84 - Gráfico da Composição Gravimétrica dos Resíduos Sólidos (%VOLUME) 

 
 Fonte: Pesquisa direta, 2013. 

 

A Figura 84 mostra a composição gravimétrica relacionada à volumetria dos 

resíduos analisados, as proporções de volume de amostragem foram as seguintes: 

1.362 L de volume de plástico, 816 L de papel/papelão, 868 L de matéria orgânica, 80 L 

de Metal, 8 L de Alumínio,  80 L de longa vida, 25 L de vidro, 684 L de rejeito, 

totalizando 4.103L de volume de resíduos sólidos amostrados. 

 

II. Quantidade de lixo gerado. 

A estimativa da geração de resíduos sólidos urbanos para o Município de 

Anajás, destinadas ao “lixão”, segundo a Prefeitura Municipal de Anajás (PMA), é de 

aproximadamente 24 Tonelada/dia de resíduos domiciliar, incluindo os resíduos 

domiciliares, comerciais, feiras e mercados.  

É importante salientar, que diariamente são realizadas aproximadamente 04 

viagens em 01 Jeriquinho com capacidade de coleta de 3,3 t/viagem. Assim, a partir da 

população urbana atendida pela coleta de resíduos sólidos 11.740 habitantes, 

determinou-se um per capta de 2 Kg/hab/dia.  

 

 

 

 

 

COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA (VOLUME %)

Plástico (33,2 %)

Papel/papelão (20 %)

Matéria Orgânica (21%)

Metal (1,95%)

Alumínio (0,192 %)

Longa vida (1,95%)

Vidro (0,6%)

Trapo (2%)

Rejeito/outros (16,68 %)
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14.4.4. Descrição de Manejo de Resíduos Sólidos e limpeza pública na Zona 
Rural 

A zona rural é caracterizada por ilhas que ficam as margens dos rios Anajás, 

Moccoões, Baixo Anajás entre outros, onde são de difícil acesso e logística para coleta, 

transporte e destinação final dos resíduos domiciliares. Todas as comunidades rurais 

possui o hábito de queimar e enterrar o lixo, em certas comunidades a população joga 

os resíduos nos cursos d’água (rios e igarapés). A população das localidades rurais 

reclamou nas reuniões de mobilização social com a falta de coleta e destinação final e 

questiona o porquê o poder público municipal não consegue gerir os resíduos dessas 

comunidades. A prefeitura se defende dizendo que a logística de transporte seria 

inviável, pois as comunidades são longe e demoram cerca de 2 h de viagem.  

Geralmente, os resíduos sólidos são acondicionados em sacolas plásticas, caixa 

de papelão, em pontos em frente das casas para um morador responsável coletá-los 

destiná-los a um terreno baldio para queimá-los.  

      
   Figura 85- Resíduos Sólidos domiciliares na Vila Luciana 

  
Fonte: Pesquisa direta, 2013. 
 
 

Figura 86- Resíduos sólidos domiciliares queimados 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2013. 
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Os resíduos sólidos orgânicos são destinados a compostos orgânicos ou 

jogados em baixo das casas, comidas de animais ou jogados nos rios, entre outros. A 

Figura 87 mostra fotografias da plantação de cheiro verde, salsas entre outros vegetais. 

 

       Figura 87- Resíduos sólidos domiciliares queimados 

  
      Fonte: Pesquisa direta, 2013. 

 

Os resíduos de caroço de açaí são destinados nas ruas ou fundos do quintal das 

residências para aterrar o terreno, como exemplo a localidade de Nª Srª Perpetuo 

Socorro, que realiza essa destinação. Outro resíduo que é destinados no fundo dos 

quintais é o resíduo verde.  

Figura 88- Resíduos sólidos domiciliares queimados 

  
Fonte: Pesquisa direta, 2013. 

 
Os resíduos de RCCD são jogados nas ruas ou enterrenos abandonados ou 

diretamente no rio.  
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15. Considerações finais. 

A Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Nº 11.445, de 5 de janeiro de 

2007) estabelece a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) 

como forma de planejamento no setor de Saneamento Básico. O PMSB tem que 

abranger o diagnóstico situacional do saneamento, como conteúdo mínimo desse plano 

e de seus impactos nas condições de vida da população. Para o alcance de objetivos, 

foi utilizado um sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e 

socioeconômicos, que apontaram as causas das deficiências. Isto foi imprescindível 

para o conhecimento das características do território do Município de Anajás. 

De modo geral, o Diagnóstico Técnico Participativo (DTP) consistiu na 

identificação e caracterização de diversos problemas a partir dos aspectos observados, 

procurando, caso a caso, as respectivas causas. Identificadas sua gravidade e 

extensão, deverão permitir hierarquizá-los de acordo com a sua importância para que, 

em fase posterior, prioridades sejam eleitas e intervenções sejam realizadas, seguindo 

o critério das responsabilidades. 

Os levantamentos da pesquisa nos quatros eixos do Saneamento Básico, 

permitiram a construção de mapas, carta imagem e imagem de localidades, bem como 

pontos essenciais para a identificação das principais coordenadas deste serviço. A 

carta Imagem identifica os pontos de captação de água, a sede atual da COSANPA e 

as suas futuras instalações, assim como a do lixão municipal.  

São estes os principais problemas encontrados no Município de Anajás, uma vez 

que o ponto de captação de água e o do lixão está localizado em áreas inadequadas 

dentro do município, agravando a problemática ambiental de modo geral. 

Portanto, a participação da população na construção desse volume foi essencial 

para construção deste volume, principalmente no diagnóstico formado através de 

pesquisas in loco e entrevistas com toda comunidade e gestão pública municipal. O 

volume I serviu como base para construção dos volumes II e III do PMSB do muncipio 

de Anajás. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento corresponde ao Primeiro Relatório Simplificado das 

atividades desempenhadas para execução do Plano de Mobilização Social, 

produto que compõe o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB de Anajas – 

PA. Refere-se ao relato de todas as reuniões desenvolvidas para apresentação do 

PMSB, formação dos comitês, elaboração do Plano de Mobilização Social e sua 

execução.  

Por meio do Plano de Mobilização Social – PMS segue o desenvolvimento das 

ações voltadas para a sensibilização da sociedade e o fortalecimento das organizações 

sociais despertando a participação efetiva da população no processo de elaboração do 

Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, contemplando desta forma as 

diretrizes do PMS no município de Anajas. 

 

1. ATIVIDADES DESEMPENHADAS EM 2013 
 

1.1.  OUTUBRO DE 2013 

1ª ATIVIDADE: Visita para coleta de dados:  

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE:  

 

Coletar dados para subsidiar a reorganização das informações necessárias para 

a complementação do diagnóstico técnico participativo segundo orientações da 

FUNASA 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

A visita técnica teve por objetivo o levantamento situacional no município de 

Anajás, das informações necessárias para a complementação do Diagnóstico Técnico 

Participativo, visando a complementação do mesmo frente as pendências indicadas 

pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, do material anteriormente construído, o 

mesma fora basicamente uma visita de retomada das atividades frente a conclusão do 

referido plano que se dividiu nas duas atividades listadas abaixo: 

 

1. Coleta das informações referentes ao sistema de tratamento e abastecimento de 

água;  

2.  Retomada das atividades de levantamento de pendências junto as secretarias 

municipais. 
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PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 Retomada do diálogo com a gestão municipal; 

 Levantamento de informações mais direcionado, com o olhar do parecer técnico 
emitido pela FUNASA. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 Foi apontada a necessidade de intensificar a coleta de informações. 
 
 

Figura 89- Registro da situação do Saneamento no município 

 

 
Fonte: Pesquisa direta (26/10/2013) 
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1.2. DEZEMBRO DE 2013 
 
2ª ATIVIDADE: Visita a Zona Rural 

 
Dando seguimento a atividade de reconhecimento e mobilização municipal foi 

realizada a visitação das comunidades que compõe a zona rural do município, toda 

composta por ilhas. 

O objetivo desse reconhecimento é parte da ação de levantamento da situação 

do saneamento que deve ser realizado em todo o município, durante as visitas, além 

do trabalho de conscientização e levantamento de dados que é realizado pela equipe 

da executora, é realizado também o processo de escuta das avaliações dos cidadãos 

sobre a situação do saneamento em suas localidades, promovendo assim o controle 

social previsto no plano de mobilização, parte importante do processo de construção de 

um planejamento participativo. 

 

a. Alegria do Guajará. 

Na comunidade evangélica Alegria do Guajará, fomos recebidos pelo líder 

religioso, Pastor Benedito Luzinaldo Gonçalves Lima e diversos membros da 

comunidade os quais nos auxiliaram com informações precisas acerca do viver 

cotidiano e da estrutura e infraestrutura existente na comunidade. 

Foram realizadas visitas no posto de saúde, escola de ensino fundamental e 

sistema de abastecimento de agua. 

No posto de saúde podemos constatar a existência de equipamentos de 

odontologia que nunca foram utilizados e que a equipe profissional existente não 

condiz com a necessidade local. Constatamos ainda que o número de casos de malária 

vem diminuindo de forma significativa na região. Entretanto o posto não dispõe de 

medicamentos. 

A Escola Euclides Vilhena atende a necessidade educacional da comunidade 

no ensino fundamental, e conta em sua estrutura com laboratório de informática para 

os alunos; e, abriga o ensino médio, visto a inexistência de estrutura física própria para 

o ensino médio, sendo este oferecido pelo Estado através do sistema de ensino 

modular.  

Vale frisar a necessidade de melhoria na infraestrutura da escola. Existe um 

micro sistema de abastecimento de água instalado, porém, ainda não foi inaugurado 

e até o momento da visita não estava operando, o mesmo não está interligado as 

residências. 
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Existem três modalidades de abastecimento de água, além da tradicional (que 

consiste em abastecer as residências com baldes e panelas), sendo: bomba comum, 

instaladas nas residências dos moradores; poço artesiano, instalados nas estruturas 

municipais e poço amazonas em poucas residências. 

Obtivemos também a informação de que raramente se utiliza a água da chuva, 

captado com a utilização de lonas. Segundo os relatos, não se utiliza com maior 

frequência as aguas pluviais por medo de se contaminar por dejetos de aves ou de 

outros animais e insetos, quando captada e utilizada apenas para serviços domésticos, 

não sendo consumida. 

É importante salientar que o único tratamento que a água recebe antes do 

consumo humano é o hipoclorito, distribuído gratuitamente pelo sistema municipal de 

saúde. 

As vias públicas são ruas construídas em madeira (pontes) e os serviços de 

manutenção ocorrem por conta da prefeitura municipal. 

A comunidade não dispõe de coleta pública de resíduos sólidos, tais serviços 

são feitos pelos próprios moradores, os resíduos são colocados em local próximo à 

comunidade e queimados a céu aberto; e, muitas vezes são lançados no rio. 

A comunidade diz que gostaria que houvesse um posto de entrega voluntária 

dos resíduos recicláveis e uma destinação adequada para os mesmos. 

A comunidade utiliza sanitários com fossa negra, com pouca eficácia, uma 

vez que a área sofre influencia da maré e em sua grande proporção e de várzea. 

Existe sistema de telefonia pública instalado, porem com os equipamentos 

danificados e precisando de manutenção. 

       Figura 90- Visita Técnica a Vila Guajará do Mocambo 
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        Fonte: Pesquisa direta (19/12/2013) 

 

b. Luciana. 

Na comunidade Evangélica Luciana, fomos recebidos pelo líder comunitário 

senhor Élcio Silva Aguiar, assessor da prefeitura para a gestão da localidade, e 

diversos membros da comunidade os quais nos auxiliaram com informações acerca da 

estrutura e infraestrutura existente na comunidade. 

Foram realizadas visitas no prédio da escola de ensino fundamental, posto de 

saúde, templo da Assembleia de Deus e sistema de abastecimento de água. 

A escola atende a necessidade no ensino fundamental e abriga o ensino 

médio, visto a inexistência de estrutura física própria para o ensino médio.  

No posto de saúde podemos constatar que a equipe local não condiz com a 

necessidade da comunidade, o quadro funcional e os equipamentos instalados são 

insuficientes para assegurar atendimento de qualidade à população. Constatamos 

ainda que o número de casos de malária vem diminuindo na região, em comparação 

com o mesmo período dos anos anteriores, porém, não nos foi disponibilizados os 

dados estatísticos.  Existe um micro sistema de abastecimento de água em operação 

e outro novo, já instalado e pronto para substituir o atual, porém, ainda não foi 

inaugurado e até o momento da visita não estava operando.  
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A comunidade é abastecida pelo micro sistema de abastecimento de água (além 

do abastecimento tradicional, que consiste no uso baldes e panelas), entretanto, 

diversas residências possuem bombas comuns para o abastecimento próprio da 

residência, esta ocorrência corresponde a 30% das residências, sendo o mesmo 

percentual para os grupos geradores de energia particulares. 

Obtivemos também a informação de que raramente se utiliza a águas pluviais, 

captado com a utilização de lona. Segundo os relatos, não se utiliza com maior 

frequência por medo de se contaminar por dejetos de aves ou de outros animais e 

insetos. 

Na área de abrangência desta comunidade, existem locais que sofrem pela 

“seca” no período do verão localidades em que os moradores necessitam andar 

quarenta minutos, cerca de 3 a 4 quilômetros, para poder ter acesso à água, inclusive 

as escolas municipais instaladas nessas localidades. 

As vias públicas são a predominante na região (pontes), construídas em 

madeiras de lei. 

A comunidade não dispõe de coleta domiciliar de resíduos sólidos, sendo os 

mesmos de responsabilidade de cada residência, o que faz com que ocorram quatro 

situações observadas: 

 Despejados no rio; 

 Jogados nos barrancos (mururés); 

 Levados para os sítios e queimados; e, 

 Queimados em local próximo a comunidade. 

A comunidade dispõe de um local já designado para a instalação de um aterro 

controlado, porém, não dispõe de recursos, técnico, financeiros e operacionais para 

operar o projeto. 

Figura 91- Visita técnica a Vila Luciana 

 
Fonte: Pesquisa direta (17/12/2013) 
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        Figura 92: Visita técnica a Vila Luciana 

  
 
 

        Fonte: Pesquisa direta (17/12/2013) 
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        Figura 93- Reunião comunitária para levantamento do diagnóstico de saneamento 

 
       Fonte: Pesquisa direta (18/12/2013) 

 

DOS DADOS GERAIS 

É importante registar que as duas comunidades dispõe de sistema de geração 

de energia a diesel, os quais funcionam diariamente no período das 17 às 21 horas, se 

estendendo por períodos mais longos nos dias de culto e outros eventos, funcionando 

também em outros horários, dependendo da necessidade da comunidade. 

Queremos aqui registrar que na comunidade Alegria do Guajará esse serviço 

funciona com o auxilio do município, com a doação de combustível, enquanto que a 

comunidade Luciana, este serviço é custeado pelos moradores, custando à importância 

de R$ 30,00 (trinta reais) por residência, ficando a cargo do município os serviços de 

manutenção mecânica do grupo gerador.  

Destarte, que a comunidade Luciana possui 150 residências e aproximadamente 

trezentas famílias, perfazendo um total aproximado de 1.200 (mil e duzentos 

habitantes). Enquanto que a comunidade Alegria do Guajará com aproximadamente 

100 famílias que corresponde a 900 (novecentos habitantes). Referimo-nos somente as 

vilas, sem levar em consideração a área circo vizinha. 
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Outro dado importante é que os dejetos fecais de ambas são lançados 

diretamente no solo, vistos que as duas comunidades utilizam fossas negras e que 

devido a topografia local esse tipo de fossa pouco contribui para minimizar os impactos. 

Vale ressaltar que a comunidade Luciana conta com 30 unidades de fossa séptica e 

que a comunidade Alegria do Guajará não nos informou tal situação. 

 

DAS PRIORIDADES  

 Melhorias sanitárias; 

 Melhoria do sistema de abastecimento de água; 

 Atendimento a saúde pública; 

 Melhoria das vias públicas; 

 Educação ambiental. 

            

 

1.3.  18 DE DEZEMBRO DE 2013 

3ª ATIVIDADE: CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES 

AMBIENTAIS: 

De acordo com planejamento estabelecido No PMS foi realizada nos dias 17 e 

18 de Dezembro de 2013 no período de 08:00 as 12:00 h e 14:00 as 18:00 h, a oficina 

para a Formação de Agentes Multiplicadores Ambientais visando a formação de 

indivíduos e grupos sociais capazes de conhecer, identificar, problematizar e agir sobre 

o meio em que está inserido.  

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

  Sensibilizar e capacitar agentes multiplicadores quanto à proteção ambiental, 

através de mudanças de valores e atitudes, tornando-os capazes de disseminar os 

conteúdos e objetivos da educação ambiental dentro de suas áreas de atuação. 

São abordados vários temas referentes a questão ambiental: relação homem-

natureza, desenvolvimento sustentável, agenda 21, saneamento básico, resíduos 

sólidos, coleta seletiva, reciclagem, legislação ambiental, unidade de conservação, 

desmatamento, queimadas, agrotóxicos e praticas de educação ambiental 

(desertificação, turismo e meio ambiente, efeito estufa, camada de ozônio, tipos de 

poluição, tais como do ar, sonora, solo água etc. 

Objetivos específicos: 

 Preparar agentes multiplicadores capazes de atuar na própria localidade, aptos a 

decidirem e atuarem na realidade socioambiental, de modo comprometido com o bem-

estar social. 
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 Disseminar Informações e conceitos sobre a importância do meio ambiente e a 

responsabilização da população envolvida. 

CONTEXTUALIZAÇÃO DA ATIVIDADE: 

O público do curso são Agentes de Saúde (ACS), professores da rede estadual 

e municipal atuantes o município e os agentes de endemias, pois são profissionais que 

tem em sua dinâmica de trabalho uma relação muito próxima de boa parte dos 

munícipes, e com isso grande potencial disseminador das temáticas discutidas, visando 

assim fortalecer a rede de comunicação local em educação ambiental, discutir 

questões socioambientais, oferecer conhecimento do cenário nacional e local, debater 

sobre temas importantes da cultura ambiental e capacitar para operacionalização de 

ações de educação ambiental nas zonas urbana, rural e seu entorno. 

Como foi questionado durante a execução da atividade, o curso não busca 

agregar ao trabalho desses profissionais mais uma atividade além das que já lhe são 

competentes, e sim criar a capacidade, a partir de um olhar mais conceitual, de que os 

mesmos, por sua grande dinâmica diária junto ao Município, tem condições de atuar 

como agente fiscalizador das dinâmicas ambientais constatadas diariamente por eles, 

trazendo assim resultados positivos para o município e para a saúde dos próprios 

componentes de suas famílias, pois todos são diretamente afetados por práticas 

ambientais não satisfatórias ao desenvolvimento sustentável. 
 

PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS 

1. Participação e envolvimento de agentes estratégicos para o desenvolvimento local. 

2. Percepção critica sobre o meio ambiente e sua inter-relação com o homem.   

3. Posicionamento crítico diante dos problemas sócio-ambientais. 

4. Interesse na formação de um grupo de trabalho de educação ambiental na 

comunidade. 

           A reflexão da educação ambiental como um elemento fundamental na promoção 

de mudanças de comportamentos, visando à formação da cidadania ambiental, inclui 

um processo de formação teórico-metodológico crítico e embasado num compromisso 

ético. As múltiplas experiências, em diversos níveis de abrangência, devem possibilitar 

uma clareza de que o indivíduo é parte constituinte de uma realidade coletiva onde os 

direitos e deveres são dimensões de um mesmo processo de construção da cidadania. 

Isso requer que qualquer programa ou ações educativas sejam estruturados de 

forma que haja gradativamente uma consciência que transceda as fronteiras do 

interesse individual superficial e atinja questões no âmbito político coletivo.  
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Portanto, a educação ambiental deve trabalhar com duas dimensões básicas: estimular 

as habilidades individuais e munir esse sujeito com habilidades sociais que permitam 

ações coletivas na busca da cidadania ambiental. 

Uma educação ambiental crítica e emancipatória no meio rural pode contribuir para 

que os indivíduos que vivem neste meio se percebam como sujeitos ativos na 

apropriação e na elaboração do conhecimento, seja ela referente ao mundo natural 

ou cultural, e compreenda que são agentes de mudanças na realidade em que vivem, 

podendo contribuir para sua transformação. (Revista Brasileira de Educação 

Ambiental; 2004. p. 85) 

 Nessa perspectiva aponta-se para o sucesso da oficina no que tange os 

resultados obtidos, uma vez que foi conseguido, principalmente, a integração, 

participação e o envolvimento dos diferentes agentes atuantes nas comunidades.  

 Obtive-se assim uma construção individual e coletiva da postura política 

ambiental, que por sua vez desencadeou um processo de sensibilização para a tomada 

de consciência das inter-relações ecológicas, sociais, econômicas e políticas a nível 

local e nacional. 

A formulação do PMSB deve ser realizada por meio de uma metodologia de 

planejamento integrado e participativo, que leva a um processo de decisão 

tecnicamente fundamentado e politicamente sustentado. Assim, a partir do PMS 

podem-se alavancar no município, ações para o seu desenvolvimento por meio do 

fortalecimento das instâncias de participação popular e de controle social, numa 

dinâmica direcionada para a universalização do acesso aos serviços, e do efetivo 

envolvimento da população local. 

Considerando que a Educação Ambiental parte de um processo educativo - 

reflexivo que emerge de uma nova exigência de atitudes e comportamentos, a 

Formação de Agentes Multiplicadores Ambientais, foi pensada com o intuito de 

disseminar informações que permitem a comunidade, a fazer uma leitura critica da 

realidade dentro do contexto patrimonial e a sua relação com a natureza, estabelecida 

cotidianamente. Mostra-se, portanto, a relevância da participação de lideres 

comunitários, representantes de associações e cooperativas, representantes do Poder 

Público, dentre outros, para a discussão e estratégias de ações sobre meio ambiente e 

saneamento básico, que possam contribuir para o desenvolvimento do município. 
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OBSERVAÇÕES 

A formação de agentes multiplicadores ambientais parte da necessidade da 

aquisição de conhecimentos e, informações por parte da comunidade, para que se 

possa desenvolver um trabalho adequado junto aos moradores. 

 O trabalho foi desenvolvido a fim de ajudar os moradores a construírem uma 

consciência local e global das questões relativas ao meio, para que possam assumir 

posições afinadas, com valores referentes a sua proteção e melhoria. Isso é importante 

que possam atribuir significados e resinificados daquilo que aprendem sobre a questão 

ambiental.  

 E esse (re)significado resultou na ligação que os participantes estabeleceram 

entre o que se aprenderam e a realidade cotidiana, dando-lhes possibilidades de 

utilizarem esses conhecimentos em outras  situações ao compreenderem os  

problemas que afetam a vida da comunidade, do município, do estado, do  país e do 

planeta. 

 Muitas das questões políticas, econômicas e sociais foram completadas por 

elementos diretamente ligados a questões ambientais. Neste sentido, os momentos de 

socialização foram organizados de maneira a proporcionar oportunidades para que 

estes utilizassem seu conhecimento sobre  Educação Ambiental, levando-os a 

compreender sua realidade e atuar sobre ela. 

Portanto para que os moradores pudessem compreender a complexidade e a 

amplitude das questões ambientais foi fundamental oferecer-lhes, uma visão 

abrangente que os englobassem em diversas realidades e ao mesmo tempo, tendo 

uma visão contextualizada da realidade ambiental, o que inclui, além do ambiente 

físico, as condições sociais e culturais. 

 Diante da relevância e da abrangência da Educação Ambiental enquanto um 

processo Educativo onde os indivíduos tomam consciência de seu meio ambiente 

pode-se concluir que a mudança de costumes e práticas não são banidas de uma hora 

para outra, pelo fato de estarem impregnadas ao longo das gerações. No entanto é 

preciso trabalhar a  

ótica do desenvolvimento, numa concepção ampla, ao mesmo tempo em que 

impulsiona as transformações na busca de melhorias, considera as dimensões sócio-

econômicas-ecológicas do todo sistêmico  o desenvolvimento  sustentável um estilo 

de desenvolvimento que requer planejamento que considerem os impactos  

ambientais , a racionalização do uso dos recursos  naturais, a distribuição  de renda, 

o atendimento das necessidades da sociedade global. (GOMES, 2003). 
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Nessa lógica o desenvolvimento sustentável se refere a uma estratégia para 

a sociedade dentro de uma viabilidade econômica e ecológica esse sentido a 

Educação deve estar orientada para formar as gerações atuais a compreenderem a 

realidade e assim gerarem  de um pensamento complexo e aberto às mudanças, as 

diversidades e a capacidade de construir e reconstruir novas leituras de mundo 

configurando novas possibilidades de ação .     

 Evidenciar a necessidade da execução de tarefas vinculadas aos princípios da 

participação, da corresponsabilidade e da solidariedade. 

 
 Figura 94-Registro das atividades do curso de agentes ambientais 
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    Fonte: Pesquisa direta (19/12/2013) 

 

1.4. Reunião do comitê de coordenação e execução do PMSB 

 Aos dias 16 de Dezembro foi realizada a reunião do comitê de coordenação na 

sede da prefeitura municipal, na ocasião foram reunidos secretários, o vice prefeito e 

representantes da sociedade civil para discutir a coleta de dados visando a construção 

do diagnóstico técnico participativo - DTP, da mesma se saiu com encaminhamentos 

de construção de uma versão preliminar do mesmo para dar subsídios a discussão, e 

foram marcadas as próximas agendas. 

       
  Figura 95- Reunião com o comitê de coordenação e execução 

  
Fonte: Pesquisa direta (16/12/2013) 
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Período: 14 a 20 de dezembro de 2013 
Equipe Técnica:  
Hermes Rodrigues de Souza Filho  
Enilda Lobato 
Alisson 

 

DOS FATOS 

No período de 14 a 20 de dezembro de 2013, em visita técnica realizada no 

município de Anajás, arquipélago do Marajó, Estado do Pará, com o objetivo de cumprir 

e fazer cumprir o que estabelece o Plano Municipal de Mobilização Social, parte 

integrante do Plano Municipal de Saneamento Básico, foram realizadas as seguintes 

atividades: 

 

1. Reunião com os gestores municipais 

 

Estiveram presentes secretários (as) de diversas áreas, sob o comando do vice-

prefeito municipal senhor Nasser; e, membros dos comitês executivo e de coordenação 

(relação em anexo), momento em que os consultores da SOMEC e AMAM explanaram 

sobre o estágio atual da elaboração do plano. 

 

2. Reunião com o vice-prefeito municipal  

 

O Objetivo desta reunião foi de esclarecer ao vice-prefeito algumas situações 

que estão emperrando o processo de construção do plano, momento em que foi 

esclarecido ao mesmo que a “inoperância” de algumas secretarias e setores locais, 

bem com, de alguns membros dos comitês de execução e coordenação fazem com 

que as informações não cheguem à equipe de sistematização, o que provoca atraso no 

cumprimento dos prazos pré-estabelecidos no cronograma de atividades. Nesta 

reunião foi reprogramada a visita técnica as vilas Alegria do Guajará (Mocambo do 

Guajará) e Luciana. 

Após as visitas técnicas realizadas nas “vilas polos” reunimos com o vice-

prefeito municipal e fizemos a apresentação da produção dos serviços realizados no 

município, momento em que apresentamos os pontos positivos e negativos. 

Entendemos que os trabalhos desenvolvidos, foram bastante produtivos e nos 

dão a dimensão daquilo que precisa ser desenvolvido para a melhoria da qualidade de 

vida no município.  
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      Figura 96- Reunião com os gestores e vice prefeito 

  

  

  
    Fonte: Pesquisa direta (16/12/2013 

 
 

2. ATIVIDAES DESEMPENHADA EM 2014 
 
Período: 27/01 a 03/02 de 2014 
Equipe Técnica:  
Hermes Rodrigues de Souza Filho , Enilda Lobato e Alisson 

 

DOS FATOS 

No período de 27 de janeiro a 03 de fevereiro de 2014, em visita técnica 

realizada no município de Anajás, arquipélago do Marajó, Estado do Pará, com o 

objetivo de cumprir e fazer cumprir o que estabelece o Plano Municipal de 

Mobilização Social, parte integrante do Plano Municipal de Saneamento Básico, 

foram realizadas as seguintes atividades: 

1. Reunião com os gestores municipais de meio ambiente. 
 

Reunião com o Secretário de Meio Ambiente Sr. Francisco e com o senhor 

Manoel da Paixão, assessor da SEMMA/Anajás, para tratar de assuntos referentes à 
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política municipal de educação ambiental, urbano e rural, e o processo de gestão 

ambiental participativo no município de anajás. 

 

2. Reunião com o secretário municipal de Administração  

O Objetivo desta reunião foi de esclarecer solicitar novamente os documentos que 

faltam para a conclusão da sistematização do Plano. 

 

3. Visitas técnicas. 

 

a. COSANPA. 

A Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA presta seus serviços à 

comunidade Anajaense em situação precária de funcionamento (Sucateada), o que faz 

com que nos usuários venham a ser servidos com um abastecimento de água 

"irregular" e com baixa qualidade. 

A empresa conta com um número de 08 (oito) servidores em seu quadro 

administrativo, sendo 03 (três) servidores cedidos pela prefeitura municipal para auxiliar 

no desenvolvimento dos trabalhos. Mesmo assim, o número de servidores ainda e 

pouco diante da demanda apresentada no município. A empresa não dispõe em seu 

quadro funcional de servidores para ocuparem a função de vigilante e de serviços 

gerais. 

Segundo informações obtidas: a empresa atende 414 (quatrocentos e 

quatorze) residências perfazendo um total de 10% da população urbana. E, conta 

com um número aproximado a 90% de inadimplência de unidades consumidoras. 

Está em fase de construção no município uma nova estrutura para captação e 

tratamento e distribuição de água, com previsão de atender 1.200 (mil e duzentos) 

residências e será integrado ao sistema já existente. 

O Novo sistema prevê apenas a ampliação da rede, não fazendo assim, a 

substituição e nem manutenção da rede de distribuição existente, e que se encontra 

em estado precário. Sendo o desperdício de água estimado em 50% devido à falta 

de manutenção do malha de distribuição. 

Os problemas de interrupção de serviços são raros e quando ocorrem na maioria 

das vezes é devido a problemas de suspensão dos serviços de energia por 

problemas mecânicos na REDE Celpa. Outros problemas são de ordem mecânica 

da bomba, mas quando ocorrem são imediatamente solucionados. 

Os serviços de abastecimento de água da cidade é feito diariamente das 05:00 

as 18:00h, o sistema possui um reservatório com capacidade para 30.000 (trinta mil 
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litros) e uma caixa elevada com capacidade para 100.000 (cem mil litros), sendo 

abastecidos pela ultima vez/dia as 18:00h e quando seca só será abastecido 

novamente no dia seguinte.  

 Abastecimento feito com água do rio. 

 O tratamento é feito com Cloro + PAC. 

 O filtro não funciona. 

 O contrato de cessão de uso celebrado entre o município e a CONSAPA 

encontra-se no escritório regional (Núcleo 03) ou na sede da empresa. 
 

b. Igarapé do Zinco. 

Na comunidade evangélica Monte Carmelo (Zinco), fomos recebidos pelo líder 

comunitário, senhor Deleir Martins Rodrigues, que nos auxiliaram com informações 

precisas acerca do viver cotidiano e da estrutura e infraestrutura existente na 

comunidade. 

A Escola atende a necessidade educacional da comunidade no ensino 

fundamental. Vale frisar a necessidade de melhoria na infraestrutura da escola. 

Existem 02 (duas) modalidades de abastecimento de água, a tradicional (que 

consiste em abastecer as residências com baldes e panelas), e a mecanizada, com 

bomba comum, instaladas nas residências dos moradores. 

Obtivemos também a informação de que raramente se utiliza a água da chuva, 

captado com a utilização de lonas. Segundo os relatos, não se utiliza com maior 

frequência as aguas pluviais por medo de se contaminar por dejetos de aves ou de 

outros animais e insetos, quando captada e utilizada apenas para serviços domésticos, 

não sendo utilizada para consumo humano. 

É importante salientar que o único tratamento que a água recebe antes do 

consumo humano é o hipoclorito, distribuído gratuitamente pelo sistema municipal de 

saúde. 

As vias públicas são ruas construídas em madeira (pontes) e os serviços de 

manutenção ocorrem por conta da comunidade. 

A comunidade não dispõe de coleta pública de resíduos sólidos, tais serviços 

são feitos pelos próprios moradores, e queimados a céu aberto; e, muitas vezes são 

lançados ao rio. 

É importante registar que a comunidade dispõe de sistema de geração de 

energia a diesel, que funciona diariamente no período das 17 às 21 horas, se 

estendendo por períodos mais longos nos dias de culto e outros eventos, funcionando 

também em outros horários, dependendo da necessidade da comunidade. 
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A comunidade utiliza sanitários com fossa negra, com pouca eficácia, uma vez 

que a área sofre influencia da maré e em sua grande proporção e de várzea. 

c. Vila Guajará 

Reunião com produtores rurais para o fortalecimento do associativismo e 

cooperativismo local, momento em que foi feito a apresentação dos trabalhos 

realizados no município e em que se buscou a parceria da comunidade para a melhoria 

da qualidade de vida coletiva. 

 

Prioridades  

 Melhorias sanitárias; 

 Melhoria do sistema de abastecimento de água; 

 Atendimento a saúde pública; 

 Melhoria das vias públicas; 

 Educação ambiental. 

 

Reunião com o prefeito 

Após as visitas técnicas reunimos com o prefeito municipal e sua equipe de 

assessores, para fazermos a apresentação da produção dos serviços realizados no 

município, momento em que apresentamos os pontos positivos e negativos. 

Entendemos que os trabalhos desenvolvidos, foram bastante produtivos e nos 

dão a dimensão daquilo que precisa ser desenvolvido para a melhoria da qualidade de 

vida no município.  
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Frequencias das reuniões do DTP/PMSB Anajás 
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