PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS/BA

DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO

Vol. 2, Tomo I

A ficha catalográfica será elaborada no momento de publicação da versão final do produto

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA
DIESP/SUEST-BA
Av. Sete de Setembro, nº 2328, Corredor da Vitória - Salvador/BA
CEP: 40080-004 Telefone: (71) 3338-1614 Fax: (71) 3338-1605
http://www.funasa.gov.br

FUNASA
Presidente
Rodrigo Sérgio Dias

Diretor do Departamento de Engenharia de Saúde Pública
Ruy Gomide Barreira

Coordenadora Geral de Cooperação Técnica em Saneamento
Patrícia Valéria Vaz Areal

Coordenadora de Assistência Técnica à Gestão em Saneamento
Clesivânia Santos Rodrigues e Silva Vieira

Superintendente Estadual da Bahia
Andreia Xavier Cajado Sampaio

Chefe da Divisão de Engenharia de Saúde Pública
João Antônio Maciel Maia

Coordenador do Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica na Bahia
Júlio Cesar da Silva Borges

Equipe de Acompanhamento e Fiscalização
Júlio César da Silva Borges (Engenheiro Sanitarista e Ambiental, Coordenador NICT)
Sandra Alves Teixeira (Engenheira Sanitarista e Ambiental, Coordenadora NICT)
Aline Linhares Loureiro (Engenheira Sanitarista e Ambiental)
Bruno Lopes de Assis (Engenheiro Civil Sanitarista e Ambiental)
Daniela Nascimento da Silva (Engenheira de Produção Civil)
Dorivan Calixta de Souza (Visitador Sanitário)
Hugo Vítor Dourado de Almeida (Analista de Infraestrutura)
Ivan de Oliveira Lino (Agente de Saúde Pública)
Jennifer Conceição Carvalho Teixeira de Matos (Engenheira Sanitarista e Ambiental)
João Alberto Jorge Nogueira (Guarda de Endemias)

João Batista dos Santos Santana (Agente de Saúde Pública)
José Alves de Farias (Agente de Saúde Pública)
José Américo Rios Moreira Filho (Engenheiro Civil)
Larissa Santos Figueiredo Barbosa (Engenheira Civil)
Luciana de Almeida Neri Franco (Engenheira Civil e Sanitarista e Ambiental)
Luiz Antônio Araújo da Silva (Engenheiro Agrônomo)
Marlene Marques Boa Sorte (Agente de Saúde Pública)
Núbia Passos Dourado (Divulgadora Sanitário)
Rogério Dórea Alves Peixoto (Engenheiro Civil)
Theódulo Cerqueira de Almeida Neto (Engenheiro Sanitarista e Ambiental)
Vicky Ramon Britto Santiago (Engenheira Sanitarista e Ambiental)
Vinicius Frazão Barreto Alves (Engenheiro Sanitarista e Ambiental)
Zenildo Alves de Souza (Agente de Saúde Pública)

IFBA
Reitor
Renato Anunciação Filho
Equipe PISA – TED nº 4/2017
Coordenação Geral
Cléa Teresa Queiroz

Coordenação Executiva
Aristides Fraga Lima Filho
Marion Cunha Dias Ferreira
Rivailda Silveira Nunes de Argollo
Virgínia Silva Neves

Coordenação de Engenharia de Campo
Rogério Santos Saad

Coordenação de Engenharia Sênior
Gabriela Vieira de Toledo Lisboa Ataíde

Coordenação Social
Ângela Patrícia Deiró Damasceno

Equipe de Campo de Elaboração do DTP
Aline Coelho Nogueira
Andressa de Abreu Barboza
Carolina Rodeiro Nunes
Daniel Lopes Ferreira
Danileile Castro do Nascimento
Dário Magalhães Dias

Douglas Bitencourt Vidal
Elisabete Batista Barreto Neta
Emanoella Rodrigues Ribeiro de Oliveira
Gabriel Guimarães Soares de Lira
Jessyka Ketully Gomes dos Santos
Jonatas Fernandes Araújo Sodré
Leonardo Augusto Teixeira dos Santos
Lucas Martins Machado
Mayara Santana Borges
Rhavena Rocha Pereira
Roberto Mota Araújo Silva
Sérgio Mateus Pessoa Portela
Udson Renan dos Santos Silva
Vanessa Marvini Santana Guimarães Quintela
Victor Moreira da Silva Vidal

Técnicos Sociais
Ana Emília Magrinelli Lisboa Ataíde
Cleber Souza Meneses
Edneia Pereira Cotrim Magalhães
Girlane Souza Nunes
Hellen Pereira Cotrim Magalhães
Izaias Júnior dos Reis Silva
Lucenildes de Jesus Santos
Lucylanne Oliveira da Silva
Maraneane Passos da Silva
Marília da Silva Lima
Nadjena Miranda dos Santos
Samyr Ferreira dos Santos
Vinícius Galvão Santos

Profissionais da Educação
Aldemir Inácio de Azevedo
Alice Araújo de Souza

Ana Edna Sacramento dos Santos
Cristiane Queiroz de Almeida Silva
Daniel Von Rondon Martins
Davi Santiago Aquino
Israel Vieira de Souza
Jálvaro Santana da Hora
Mariana Fabrícia Lemos Pereira e Lima
Normando Raimundo de Lima Júnior
Sândira Lívia Moraes Fonseca de Jesus
Tássia Neuda de Moraes Silva
Wéltima Teixeira Cunha

Apoio Técnico Financeiro
Cintia Regina da Silva Santos

Apoio Técnico Administrativo
Carine Santos Lima

Equipe de Apoio
Alan Santos do Amor Divino
Álison Santos Ribeiro
Ana Júlia Dantas Pitangueira
Caio Rodrigues Lefundes
Gabriel da Silva Rangel
Jameson Machado Gusmão
Josué Trajano dos Santos
Luís Gabriel Rodrigues de Carvalho
Michele Soares Uzeda
Rogério Ramos Rodrigues
Tatiane Silva Ferreira dos Santos
Valentina da Silva Dias Pereira
Vanessa dos Santos Anunciação

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS/BA
Prefeito
Ildefonso Andrade Fonseca

Comitê de Coordenação
Camila Batista Santos (assistente de serviços públicos) – coordenadora
Luiz Fernandes Jacó (assistente de serviços públicos) – suplente
José Clóvis Pereira (vereador) – titular
Giomar Evangelista dos Santos (vereador) – suplente
Denis Correia da Silva Santos (secretário municipal de educação, cultura, esporte e lazerfuncionário efetivo)– titular
José Quelton Almeida Santos – professor – suplente
Zorobabel Paiva Nunes Filho – gerente regional da Embasa– titular
Reginaldo Oliveira Castro – assistente administrativo – suplente
Gilvândio Alves dos Santos (presidente do sindicato dos servidores públicos municipais de
Heliópolis) – titular
José Jardeilson Alves da Silva (tesoureiro do sindicato dos servidores públicos municipais de
Heliópolis) – suplente

Comitê Executivo
Fabiano Dantas Silva (assessor especial) – coordenador
Daniel Doglas Barbosa Oliveira (gerente de cadastro/ engenheiro)
Vinicius CalasansFigueredo (assistente de serviços públicos)
Ronaldo de Santana Santos (agente comunitário de saúde - funcionário efetivo)
Ieda dos Santos Araújo (diretora do departamento de programas e projetos/ assistente social)
José Artur Santos Sousa (assistente agrícola)
Everaldo Barbosa Reis (presidente da associação comunitária dos pequenos agricultores da
Fazenda Poço do município de Heliópolis)
José Jucemar Souza Sales (membro da associação cultural e desportiva força jovem
Mangabeira)

LISTA DE QUADROS
QUADRO 1 – COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE HELIÓPOLIS/BA ..................... 54
QUADRO 2 - ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO
MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA .................................................................................... 58
QUADRO 3 -CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE HELIÓPOLIS/BA .................... 62
QUADRO 4 – LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS E OUTORGAS EXISTENTES E
CONCEDIDOS PARA O MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA ............................................ 67
QUADRO 5 - RELAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NA ZONA URBANA E RURAL
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO DE 2017, COM OS RESPECTIVOS
ENDEREÇOS E NÚMERO DE MATRICULA E DOCENTE. ............................................ 74
QUADRO 6 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POR COMPONENTE DO
SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA ................................... 91
QUADRO 7 - GRAU DE CONFORMIDADE LEGAL DOS SERVIÇOS, POR
COMPONENTE DO SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA.. 93
QUADRO 8 - CONVÊNIOS DE HELIÓPOLIS/BA .......................................................... 102
QUADRO 9 - CANAIS DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE HELIÓPOLIS/BA 110
QUADRO 10 - SERVIÇOS MAIS SOLICITADOS PELOS USUÁRIOS DE
HELIÓPOLIS/BA .............................................................................................................. 110
QUADRO 11 -INFORMAÇÕES SOBRE ADUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE
HELIÓPOLIS/BA .............................................................................................................. 114
QUADRO 12 - INFORMAÇÕES SOBRE ESTRUTURAS DE ELEVAÇÃO ................... 117
QUADRO 13 - INFORMAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DO SETOR 1 – SEDE MUNICIPAL
.......................................................................................................................................... 122
QUADRO 14- INFORMAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DO SETOR 2 .............................. 123
QUADRO 15 - INFORMAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DO SETOR 3.............................. 124
QUADRO 16 - RELAÇÃO DE POÇOS DE HELIÓPOLIS/BA ......................................... 127
QUADRO 17 - CARACTERÍSTICAS DOS POÇOS NA ZONA RURAL –
HELIÓPOLIS/BA .............................................................................................................. 131
QUADRO 18 – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS DOS SISTEMAS OPERADOS NAS
LOCALIDADES RURAIS – HELIÓPOLIS/BA ................................................................ 135
QUADRO 19 - DEFICIÊNCIAS DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA HELIÓPOLIS/BA .............................................................................................................. 136

QUADRO 20 - QUALIDADE DA ÁGUA BRUTA DO SIAA DE HELIÓPOLIS – EMBASA
.......................................................................................................................................... 139
QUADRO 21 - DEMANDA DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO DE HELIÓPOLIS/BA ....... 148
QUADRO 22 -ÍNDICE DE PERDAS DO SIAA DE HELIÓPOLIS/BA ............................ 152
QUADRO 23 -INDICADORES SNIS DO SIAA DE HELIÓPOLIS/BA ........................... 153
QUADRO 24 - INDICADORES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO CONSULTADOS NO
ATLAS ESGOTO DA ANA .............................................................................................. 183
QUADRO 25 -DESASTRES NATURAIS DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA ......... 190
QUADRO 26 - COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS BRASIL X BAHIA............ 197
QUADRO 27 - COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE HELIÓPOLIS, SEGUNDO
ESTUDO DE REGIONALIZAÇÃO DA SEDUR/BA ....................................................... 197
QUADRO 28 - COMPOSIÇÃO FÍSICA E GRAVIMÉTRICA DOS RESÍDUOS
DOMICILIARES POR CLASSE DE RENDA EM ABARÉ/BA ........................................ 199
QUADRO 29 - COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA DOS RESÍDUOS DOMICILIARES
POR CLASSE DE RENDA EM PAULO AFONSO/BA .................................................... 200
QUADRO 30- ÍNDICE PER CAPITA POR FAIXA HABITACIONAL NA BAHIA,
SEGUNDO ESTUDO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO
REGIONAL ....................................................................................................................... 202
QUADRO 31 - TRATABILIDADE DOS RESÍDUOS NO MUNICÍPIO DE ABARÉ/BA 202
QUADRO 32 - TRATABILIDADE DOS RESÍDUOS NO MUNICÍPIO DE PAULO
AFONSO/BA..................................................................................................................... 202
QUADRO 33 - TIPO E MASSA DOS RESÍDUOS GERADOS EM HELIÓPOLIS/BA .... 203
QUADRO 34 - VOLUME DE RESÍDUOS COLETADOS POR REGIÃO DO MUNICÍPIO
DE HELIÓPOLIS/BA........................................................................................................ 207
QUADRO 35 - DISTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE COLETA .. 209
QUADRO 36 - QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DE LIMPEZA PÚBLICA ..................... 211
QUADRO 37 - CADASTRO DAS FEIRAS LIVRES – HELIÓPOLIS/BA ....................... 213
QUADRO 38-PROBLEMAS E SOLUÇÕES – GRUPO 1 – SETOR CAJAZEIRAS ......... 238
QUADRO 39 – PROBLEMAS E SOLUÇÕES GRUPO 2 - CAJAZEIRAS ....................... 239
QUADRO 40 – PROBLEMAS E SOLUÇÕES – GRUPO 1 - RIACHO ............................ 245
QUADRO 41 – PROBLEMAS E SOLUÇÕES – GRUPO 2 - RIACHO ............................ 247
QUADRO 42 - QUADRO RESUMO DO DIAGNÓSTICO DE HELIÓPOLIS/BA ........... 268

LISTA DE TABELAS
TABELA 1 -DADOS CLIMÁTICOS MÉDIOS PARA A REGIÃO DE HELIÓPOLIS/BA
DE 1982 A 2012 .................................................................................................................. 32
TABELA 2 - DADOS DOS PRINCIPAIS ÍNDICES MORFOMÉTRICOS DAS BACIAS DE
HELIÓPOLIS/BA ................................................................................................................ 36
TABELA 3- ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
HELIÓPOLIS/BA ................................................................................................................ 46
TABELA 4 - – RAZÃO DE DEPENDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA...... 47
TABELA 5 - PERCENTUAL DA POPULAÇÃO, POR COR OU RAÇA, PARA O
MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA .................................................................................... 47
TABELA 6- POPULAÇÃO POR SEXO DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA .............. 48
TABELA 7-TAXA DE FECUNDIDADE¹ TOTAL, TAXA DE NATALIDADE²,
MORTALIDADE INFANTIL, DENSIDADE DOMICILIAR E COMPOSIÇÃO DOS
DOMICÍLIOS CONFORME OS ARRANJOS FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE
HELIÓPOLIS/BA ................................................................................................................ 49
TABELA 8 - -POPULAÇÃO, POR SITUAÇÃO DE DOMICÍLIO E SEXO NO MUNICÍPIO
DE HELIÓPOLIS/BA.......................................................................................................... 50
TABELA 9 -PROJEÇÃO POPULACIONAL DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS PARA O
PERÍODO DE 2010-2040. ................................................................................................... 52
TABELA 10 - QUANTITATIVO DE FUNCIONÁRIOS ALOCADOS NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE HELIÓPOLIS ...................................................................... 57
TABELA 11 - ESTADO NUTRICIONAL DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA
BOLSA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS, BA. ............................................ 59
TABELA 12 - TIPO E QUANTIDADE MENSAL DE ANÁLISES DA ÁGUA –
VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE HELIÓPOLIS ................................................................... 59
TABELA 13 - NÚMERO DE CASOS DE DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, ENTRE
OS ANOS DE 2014 E 2017, NO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS ....................................... 60
TABELA 14 - CASOS CONFIRMADOS NOTIFICADOS NO SISTEMA DE
INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE
HELIÓPOLIS-BA, DE 2012 A 2016 ................................................................................... 60
TABELA 15 - NÚMERO DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES POR
TIPO DE MORADIA DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA ........................................... 64

TABELA 16-NÚMERO DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES POR
FORMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA...... 64
TABELA 17 - NÚMERO DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES POR
TIPO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA ........... 64
TABELA 18-NÚMERO DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES POR
DESTINO DO LIXO DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA ............................................ 65
TABELA 19 - NÚMERO DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES POR
ADEQUAÇÃO DA MORADIA, SEGUNDO AS CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO –
HELIÓPOLIS/BA ................................................................................................................ 65
TABELA 20– PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE E RESPECTIVO NÍVEL DE
INSTRUÇÃO, 2010. ............................................................................................................ 71
TABELA 21– FREQUÊNCIA À ESCOLAS E CRECHES POR GRUPO DE IDADE, 2010.
............................................................................................................................................ 72
TABELA 22 – TAXA DE ANALFABETISMO .................................................................. 72
TABELA 23 - HISTÓRICO DO IDEB, DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA AS SÉRIES
INICIAIS E FINAIS DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS, BA. ........................................... 73
TABELA 24 - QUANTIDADE DE UNIDADES ESCOLARES, MATRÍCULAS E
DOCENTES POR MODALIDADE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA,
EM 2017 .............................................................................................................................. 76
TABELA 25 - NÚMERO DE MATRÍCULA POR MODALIDADE DE ENSINO NO
MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA NO PERÍODO 2015 A 2017 ....................................... 77
TABELA 26 - POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA POR FAIXA
ETÁRIA DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS, BA .............................................................. 77
TABELA 27 - NÚMERO DE INDIVÍDUOS E PERCENTUAL POPULACIONAL EM
SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA NO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA, EM 2000
E 2010 ................................................................................................................................. 78
TABELA 28 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL DE
HELIÓPOLIS/BA ................................................................................................................ 78
TABELA 29 - ÍNDICE DE GINI DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA ......................... 79
TABELA 30 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)¹, SEGUNDO O
MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS E NA BAHIA, 2017. ......................................................... 79
TABELA 31 - CARGOS EM COMISSÃO E EFETIVOS DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ................................................................ 94

TABELA 32 - CARGOS EM COMISSÃO E EFETIVOS DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE ........................................... 95
TABELA 33 - OBRAS DO PAC 2 EM HELIÓPOLIS/BA .................................................. 96
TABELA 34 - PROGRAMAS E AÇÕES PREVISTOS PARA O MUNICÍPIO PELO PPA
2018-2021 ............................................................................................................................ 97
TABELA 35- AÇÕES E PREVISÃO DOS INVESTIMENTOS A PARTIR DO PPA 20182021..................................................................................................................................... 98
TABELA 36 - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS DO SISTEMA OPERADO PELA
EMBASA .......................................................................................................................... 126
TABELA 37 - FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM PARA PARÂMETROS
INDICADORES DE QUALIDADE DE ÁGUA. ............................................................... 139
TABELA 38 - QUALIDADE DAS AMOSTRAS COLETAS NA SAÍDA DA UNIDADE DE
TRATAMENTO DO SIAA –HELIÓPOLIS/BA ................................................................ 140
TABELA 39 - QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA DO SIAA DE HELIÓPOLIS/BA .. 142
TABELA 40 - VAZÕES MÉDIA E MÁXIMA DE ÁGUA DE TODO MUNICÍPIO DE
HELIÓPOLIS/BA .............................................................................................................. 144
TABELA 41 -CONSUMO MÉDIO PER CAPITA DE ÁGUA, HELIÓPOLIS, BAHIA E
NORDESTE ...................................................................................................................... 144
TABELA 42 - CONSUMO MÉDIO PER CAPITA DE ÁGUA POPULAÇÃO RURAL,
HELIÓPOLIS/BA .............................................................................................................. 145
TABELA 43 -DEMANDA PARA ABASTECIMENTO HUMANO URBANO ................ 146
TABELA 44 - DEMANDA PARA ABASTECIMENTO HUMANO RURAL................... 146
TABELA 45–DEMANDA PARA DESSEDENTAÇÃO ANIMAL ................................... 147
TABELA 46 – DEMANDA DE DESSEDENTAÇÃO ANIMAL DE HELIÓPOLIS ......... 147
TABELA 47 – ESTRUTURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE HELIÓPOLIS .................. 149
TABELA 48 – INADIMPLÊNCIA GLOBAL - SIAA DE HELIÓPOLIS/BA.................... 150
TABELA 49 - VOLUMES DE ÁGUA DO SIAA DE HELIÓPOLIS/BA .......................... 151
TABELA 50 - CORPO FUNCIONAL DA EMBASA NO MUNICÍPIO DE
HELIÓPOLIS/BA .............................................................................................................. 154
TABELA 51 - TARIFA ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA/ BRUTA - LIGAÇÕES
MEDIDAS ......................................................................................................................... 156
TABELA 52 - VALORES DA RECEITA DIRETA E INDIRETA DO SIAA DA EMBASA –
HELIÓPOLIS/BA .............................................................................................................. 157

TABELA 53 - VALORES DOS CUSTOS E DESPESAS DO SIAA DA EMBASA –
HELIÓPOLIS/BA .............................................................................................................. 158
TABELA 54 - BALANÇO FINANCEIRO DO SIAA DA EMBASA – HELIÓPOLIS/BA 159
TABELA 55 – VALORES DOS INVESTIMENTOS DO SIAA DA EMBASA –
HELIÓPOLIS/BA .............................................................................................................. 159
TABELA 56 – COMPARAÇÃO ENTRE OS REAJUSTES DAS TARIFAS DE ÁGUA
COM O BENEFÍCIO DO BOLSA FAMÍLIA ENTRE OS ANOS DE 2014 E 2017 .......... 159
TABELA 57 –INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO –
SIAA DE HELIÓPOLIS OPERADO PELA EMBASA ..................................................... 160
TABELA 58 - INDICADORES DE QUALIDADE – SIAA DE HELIÓPOLIS OPERADO
PELA EMBASA ................................................................................................................ 162
TABELA 59 - SITUAÇÃO DOS DOMICÍLIOS QUANTO AO TIPO DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO – HELIÓPOLIS/BA ..................................................................................... 166
TABELA 60–CONTRIBUIÇÕES MÉDIA E MÁXIMA DE ESGOTO – HELIÓPOLIS/BA
.......................................................................................................................................... 180
TABELA 61 - MASSA COLETADA (RDO+RPU) PER CAPITA DOS MUNICÍPIOS
PARTICIPANTES DO SNIS-RS 2014, EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO URBANA
(INDICADOR I021), SEGUNDO REGIÃO GEOGRÁFICA. ............................................ 206
TABELA 62- CARACTERÍSTICAS DOS VEÍCULOS .................................................... 207
TABELA 63 - INDICADORES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANEJO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS – BANZAÊ/BA ............................................................................ 232

LISTA DE FIGURAS
FIGURA 1 –MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA ........... 12
FIGURA 2 – FOTO ANTIGA DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA .............................. 14
FIGURA 3 - GEOMORFOLOGIA DE HELIÓPOLIS/BA ................................................... 16
FIGURA 4 - ALTIMETRIA DE HELIÓPOLIS/BA ............................................................. 18
FIGURA 5 - ESBOÇO GEOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA .................. 19
FIGURA 6 - SOLOS DE HELIÓPOLIS/BA ........................................................................ 21
FIGURA 7- USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. ..................................................................... 23
FIGURA 8- VEGETAÇÃO DE HELIÓPOLIS/BA .............................................................. 24
FIGURA 9 -ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE HELIÓPOLIS/BA ........... 26
FIGURA 10 - HIDROGRAFIA DE HELIÓPOLIS/BA ........................................................ 29
FIGURA 11 - HIDROGEOLOGIA DE HELIÓPOLIS/BA .................................................. 31
FIGURA 12 – EXTRATO DO BALANÇO HÍDRICO MENSAL PARA HELIÓPOLIS/BA,
DE 1982 A 2012 .................................................................................................................. 33
FIGURA 13 – BALANÇO HÍDRICO NORMAL MENSAL PARA HELIÓPOLIS/BA, DE
1982 A 2012 ........................................................................................................................ 34
FIGURA 14 - CURVAS IDF PARA O MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA ....................... 35
FIGURA 15 – BACIAS HIDROGRÁFICAS DE HELIÓPOLIS/BA ................................... 38
FIGURA 16 - POPULAÇÃO URBANA E RURAL EM 1991, 2000 E 2010, PARA O
MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA .................................................................................... 44
FIGURA 17- TAXA DE CRESCIMENTO GEOMÉTRICO ANUAL DA POPULAÇÃO
TOTAL, URBANA E RURAL, DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA ............................ 45
FIGURA 18 - PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO, POR GRANDES GRUPOS DE IDADE,
PARA O MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA ..................................................................... 46
FIGURA 19- CURVAS DE CRESCIMENTO ARITMÉTICO E GEOMÉTRICO DE
HELIÓPOLIS/BA. ............................................................................................................... 51
FIGURA 20 - VETOR DE EXPANSÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE HELIOPÓLIS/BA
............................................................................................................................................ 53
FIGURA 21 - ORGANOGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS PÚBLICOS ...................................................................................................... 95
FIGURA 22 – FORMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE HELIÓPOLIS/BA ...... 105
FIGURA 23 - DIVISÃO DE OPERAÇÃO NORTE DAEMBASA .................................... 107
FIGURA 24 - LOJA DE ATENDIMENTO DA EMBASA EM HELIÓPOLIS/BA ............ 108

FIGURA 25 - LOCALIZAÇÃO LOJA DE ATENDIMENTO DA EMBASA EM
HELIÓPOLIS/BA .............................................................................................................. 108
FIGURA 26 - CROQUI DO SISTEMA OPERADO PELA EMBASA ............................... 112
FIGURA 27 - ESTRUTURA DA CASA DE BOMBA DE HELIÓPOLIS/BA ................... 113
FIGURA 28 - DISTRIBUIÇÃO DE BOOSTER EM HELIÓPOLIS/BA ............................ 115
FIGURA29 - ESTRUTURA DE BOOSTER PERTENCENTE DO SIAA DE
HELIÓPOLIS/BA .............................................................................................................. 116
FIGURA30 - ESTRUTURA DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO SIAA DE
HELIÓPOLIS/BA .............................................................................................................. 116
FIGURA31- ESTRUTURA DE TRATAMENTO DE HELIÓPOLIS/BA .......................... 118
FIGURA 32 - BOMBAS DOSADORAS DE CLORO ....................................................... 119
FIGURA33 - RESERVATÓRIO DE 3.000M³ LOCALIZADO EM CÍCERO DANTAS/BA
.......................................................................................................................................... 119
FIGURAS 34 - RESERVATÓRIO APOIADO DE ÁGUA DISTRIBUÍDA DE
HELIÓPOLIS/BA .............................................................................................................. 120
FIGURAS 35 - RESERVATÓRIO APOIADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA SETOR 3 ..... 120
FIGURA 36 - REPRESENTAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DO SIAA DE
HELIÓPOLIS/BA .............................................................................................................. 121
FIGURA 37 - ANÁLISE DE CLORO PELO OPERADOR DA EMBASA ........................ 125
FIGURA 38- ESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL HELIÓPOLIS/BA .............................................................................................................. 130
FIGURA 39 - DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE POÇOS NOS POVOADOS DE
HELIÓPOLIS/BA .............................................................................................................. 134
FIGURA 40 - ORGANOGRAMA DO ESCRITÓRIO LOCAL (EL) DA EMBASA QUE
RESPONDE POR HELIÓPOLIS/BA ................................................................................ 154
FIGURA41- ESGOTO EXPOSTO NO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA ..................... 165
FIGURA 42 - CROQUI DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE HELIÓPOLIS/BA ...... 167
FIGURA 43 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PROPOSTO PARA O ANO
DE 2035 NO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS, SEGUNDO A ANA. ................................. 168
FIGURA 44 - FORMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM HELIÓPOLIS ............... 169
FIGURA45- ENCAMINHAMENTO DE ESGOTO DE HELIÓPOLIS/BA ....................... 171
FIGURA 46- ÁREA DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR ESGOTAMENTO NO
MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA .................................................................................. 176
FIGURA 47 – ÁREA PARA LOCAÇÃO DA ETE – HELIÓPOLIS/BA ........................... 179

FIGURA 48 - ORGANOGRAMA DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PÚBLICOS PARA O SERVIÇO DE ESGOTAMENTO ................................................... 182
FIGURAS 49 - PONTOS COM PROBLEMAS DE ACÚMULO DE ÁGUA OU
ALAGAMENTO ............................................................................................................... 189
FIGURA 50 - PRINCIPAIS AVENIDAS E RUAS QUE SOFREM COM ALAGAMENTOS
NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA ........................................ 192
FIGURA 51 - LIXÃO DE HELIÓPOLIS/BA .................................................................... 195
FIGURA 52 – SERVIÇO DE COLETA E FORMA DE DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS EM HELIÓPOLIS/BA ...................................................................................... 196
FIGURA 53 - IMAGEM DE COLETA DOS RESÍDUOS ACONDICIONADOS.............. 205
FIGURA54 - CAMINHÃO DO SERVIÇO DE COLETA .................................................. 208
FIGURA 55- COLETA DE RESÍDUOS NA SEDE DE HELIÓPOLIS/BA ....................... 208
FIGURA 56- SETOR DE COLETA DE HELIÓPOLIS/BA ............................................... 209
FIGURA57- VARRIÇÃO NA SEDE MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS ............................. 212
FIGURA 58- SITUAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SAÚDE
DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA ............................................................................ 214
FIGURA 59 - CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA ................................ 217
FIGURA60-ILUSTRAÇÕES DO LIXÃO DE HELIÓPOLIS/BA ...................................... 218
FIGURA 61 - LOCALIZAÇÃO DO LIXÃO DE HELIÓPOLIS/BA.................................. 219
FIGURA 62 - TRECHO PARA CHEGAR AO LIXÃO DO MUNICÍPIO DE
HELIÓPOLIS/BA .............................................................................................................. 220
FIGURA 63 - SEPARAÇÃO DOS MATERIAIS PARA POSTERIOR VENDA ............... 221
FIGURA64 - ILUSTRAÇÕES DO LIXÃO DE HELIÓPOLIS/BA .................................... 222
FIGURA 65 - ÁREA PARA DESAPROPRIAÇÃO DO PRESENTE LIXÃO DE
HELIÓPOLIS/BA .............................................................................................................. 226
FIGURA66- ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM HELIÓPOLIS/BA ...... 229
FIGURA 67 - LINHA DO TEMPO DO GRUPO 1 (SETORIAL CAJAZEIRAS) .............. 241
FIGURA 68 - LINHA DO TEMPO DO GRUPO 2 (SETORIAL CAJAZEIRAS) .............. 242
FIGURA 69 - LINHA DO TEMPO DO GRUPO 1 (SETORIAL RIACHO) ...................... 249
FIGURA 70 - LINHA DO TEMPO DO GRUPO 2 (SETORIAL RIACHO) ...................... 250
FIGURA 71 - LINHA DO TEMPO DO GRUPO 1 (SETORIAL TIJUCO) ........................ 257
FIGURA 72- LINHA DO TEMPO DO GRUPO 2 (SETORIAL TIJUCO) ......................... 258
FIGURA 73- LINHA DO TEMPO DO GRUPO 1 DA SETORIAL SEDE (HELIÓPOLIS)
.......................................................................................................................................... 266

FIGURA 74 - – LINHA DO TEMPO DO GRUPO 2 DA SETORIAL SEDE (HELIÓPOLIS)
.......................................................................................................................................... 266

LISTA DE SIGLAS
AA

–

Abastecimento de Água

AAB

–

Adutora de Água Bruta

AAT

–

Adutora de Água Tratada

AGERSA –

Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia

ANA

–

Agência Nacional de Águas

AP

–

Águas Pluviais

APP

–

Área de Preservação Permanente

ARM

–

Armazenamento de água no solo

ASPP

–

Aterro Sanitário de Pequeno Porte

BEDA

–

Bovinos Equivalentes para Demanda de Água

BPC

–

Benefício de Prestação Continuada

CAE

–

Conselho de Alimentação Escolar

CAP

–

Captação

CEAA

–

Contas Econômicas Ambientais da Água

CERB

–

Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia

CONAMA –

Conselho Nacional de Meio Ambiente

CP

–

Caixa de Passagem

CPRM

–

Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais

DATASUS –
DBO

–

DEF–
DEX

Departamento de Informática do SUS
Demanda Bioquímica de Oxigênio
Déficit de água no solo

–

Despesas de Exploração

DN

–

Diâmetro Nominal

DOU

–

Diário Oficial da União

DQO

–

Demanda Química de Oxigênio

DTP

–

Diagnóstico Técnico Participativo

EEAB

–

Estação Elevatória de Água Bruta

EEAT

–

Estação Elevatória de Água Tratada

EEE

–

Estações Elevatórias de Esgoto

EL

–

Escritório Local

EMBASA–
EPI

–

Empresa Baiana de Águas e Saneamento
Equipamento de Proteção Individual

ES

–

Esgotamento Sanitário

ETE

–

Estação de Tratamento de Esgoto

ETP

–

Evapotranspiração

EXC

–

Excesso de água no solo

FNHIS

–

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social

FUNASA –

Fundação Nacional de Saúde

GIZ GmbH –

Agência Internacional de Cooperação Alemã para o Desenvolvimento
Sustentável

HMH

–

Hospital Municipal de Heliópolis

HPP

–

Hospital de Pequeno Porte

IBGE

–

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IBRACON –

Instituto Brasileiro de Contabilidade

Ic

–

Índice de Circularidade

ICMS

–

Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços

IDEB

–

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

IDF

–

Curvas de Intensidade-duração-frequência

IDH

–

Índice de Desenvolvimento Humano

IDHM

–

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

IFBA–

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

IM

–

Intensidade máxima média da chuva

IN

–

Superintendência de Operação – Norte

INEMA –
INEP

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

–

INMET –

Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais
Instituto Nacional de Meteorologia

IPCA

–

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

IPD

–

Índice de Perda de Distribuição

IPEA

–

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas

IPIS

–

Instrumentos de Proteção Individual e Segurança

IPTU

–

Imposto sobre a Propriedade Urbana

IPVA

–

Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores

IRT

–

Índice de Reajuste Tarifário

ISS

–

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

ITBI

–

Imposto de Transição de Bens Imóveis

Kc

–

Coeficiente de Compacidade

Kf

–

Fator de Forma

Mcidades –

Ministério das Cidades

MDS

–

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

MEC

–

Ministério da Educação

MMA

–

Ministério do Meio Ambiente

MS

–

Ministério da Saúde

MUNIC –

Pesquisa de Informações Básicas Municipais

ND

–

Nível Dinâmico

NE

–

Nível Estático

NT

–

Nota Técnica

NTU

–

Unidade Nefelométrica de Turbidez

PAC

–

Programa de Aceleramento do Crescimento

PCSC

–

Plano de Cargos, Salários e Carreiras

PDDU

–

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano

PDLU

–

Plano Diretor de Limpeza Urbana

PEMAPES –

Plano Estadual de Manejo de Águas Pluviais

Perf

–

Vazão Perfurada

PERH

–

Plano Estadual de Recursos Hídricos

PERS

–

Plano Estadual de Resíduos Sólidos

PGIRS

–

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

PGRSU –
PIB
PISA

Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos

–
–

PLANEHAB–

Produto Interno Bruto
Programa IFBA Saneando a Bahia
Plano Estadual de Habitação e Interesse Social e Regularização
Fundiária

PLANSAB –

Plano Nacional de Saneamento Básico

PMCMV –

Programa Minha Casa, Minha Vida

PMSB

–

Plano Municipal de Saneamento Básico

PNDU

–

Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano

PNRS

–

Plano Nacional de Resíduos Sólidos

PNUD

–

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

PRGIRS –

Plano de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para
o Estado da Bahia

PROF

–

Profundidade

PSF

–

Programa de Saúde da Família

PV

–

Poço de Visita

RAP

–

Reservatório Apoiado

RCC

–

Resíduos da Construção Civil

RDO

–

Resíduos Domiciliares

RPU

–

Resíduos Públicos

RS

–

Resíduos Sólidos

RSD

–

Resíduos Sólidos Domiciliares/Comerciais

RSS

–

Resíduos do Serviço de Saúde

RSU

–

Resíduos Sólidos Urbanos

SAA

–

Sistema de Abastecimento de Água

SAAE

–

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAC

–

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAGI

–

Sistema de Avaliação e Gestão da Informação

SEFAZ –
SEI

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia

–

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia

SESAB–

Secretaria de Saúde do Estado da Bahia
–

SIAA

Sistema Integrado de Abastecimento de Água

SIAB

–

Sistema de Informação de Atenção Básica

SIAFI

–

Sistema Integrado de Administração do Governo Federal

SICONV –

Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasses

SINAN –

Sistema de Informação de Agravos de Notificação

SINIR

–

SISÁGUA –

Sistema Nacional de Informações em Gestão de Resíduos Sólidos
Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para
Consumo Humano

SISNAMA –

Sistema Nacional de Meio Ambiente

SISVAN –

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional

SME
SNHIS
SNIS–

–
–

Secretária Municipal de Educação
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento

SNSA

–

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

SNVS

–

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária

SPR

–

Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos

SST

–

Sólidos Suspensos Totais

SUASA –

Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária

SUDENE –

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

SUS

–

Sistema único de Saúde

SVS

–

Secretária de Vigilância em Saúde

TAC

–

Termo de Ajustamento de Conduta

TB

–

Vazão de Trabalho

TCM

–

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

TED

–

Termo de Execução Descentralizada

TIL

–

Terminal de Inspeção e Limpeza

TR

–

Termo de Referência

UC

–

Unidade de Cor

UF

–

Unidade da Federação

UFC

–

Unidade de Formação de Colônias

UNESCO –

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

UNP

–

Unidade Regional de Paulo Afonso

UNSD

–

Divisão de Estatísticas das Nações Unidas

UOM

–

Unidade Odontológica Móvel

US

–

Unidade de Saúde

USF

–

Unidade de Saúde da Família

VAB

–

Valor Adicionado Bruto

APRESENTAÇÃO
O Diagnóstico Técnico Participativo (DTP) é o produto que contempla o levantamento
de dados e informações para caracterizar a situação dos serviços públicos de saneamento
básico e a condição sanitária e ambiental no município no Plano Municipal de Saneamento
Básico (PMSB) com o objetivo de nortear as ações prioritárias com base na realidade atual.
O processo de planejamento deve se orientar por princípios que têm a função de
nortear a ação da sociedade, definindo que política pública deverá prevalecer na construção
do futuro coletivo. No caso do saneamento básico, os princípios norteadores se baseiam na
Lei nº 11.445/2007 (BRASIL, 2007), que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento
básico e para a política federal de saneamento básico.
Essa Lei, além de definir o conceito de saneamento básico, sendo:
Conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais
de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e de drenagem e
manejo das águas pluviais urbanas.

Traz treze princípios fundamentais para a oferta e prestação desses serviços públicos,
entre eles:
A universalização do acesso; a integralidade das ações; serviços
adequados à saúde pública e à proteção do meio ambiente;
adoção de tecnologias apropriadas; articulação entre as políticas;
eficiência e sustentabilidade econômica; transparência das ações;
controle social; segurança, qualidade e regularidade; e integração
das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos
hídricos.

Além dos princípios estabelecidos na Lei nº 11.445/2007, a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305/2010, traz onze princípios para nortear a ação
do poder público e da sociedade no tema dos resíduos sólidos de forma mais abrangente que a
Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico. Entre seus princípios pode-se citar:

A prevenção e a precaução; o poluidor-pagador e o protetorrecebedor; a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que
considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica,
tecnológica e de saúde pública; o desenvolvimento sustentável; a
Ecoeficiência; o respeito às diversidades locais e regionais; o
direito da sociedade à informação e ao controle social.

Ao observar os princípios desses dois marcos legais pode-se destacar que o
planejamento da área do saneamento básico deve ser pautado numa metodologia participativa,
na proteção ao meio ambiente, no uso de tecnologias apropriadas e na promoção da saúde, em
consonância com as legislações supracitadas.
Além disso, os princípios da universalização do acesso e do desenvolvimento
sustentável se complementam como forma de pensar estratégias para garantir que todos os
cidadãos, moradores das zonas urbanas e rurais, tenham seus direitos sociais garantidos e
implementados com base numa visão sistêmica e complexa da intricada relação entre o
homem e a natureza.
Assim, o Programa IFBA Saneando a Bahia (PISA), no bojo do desafio coletivo,
apresenta-se como um programa voltado para a viabilização do que está preconizado nesses
instrumentos sócio-políticos que impelem avançar enquanto sociedade ecologicamente
equilibrada.
O PISA é um programa instituído a partir da assinatura do Termo de Execução
Descentralizada (TED) nº 4, de 01 de novembro de 2017, entre a Fundação Nacional de Saúde
(Funasa) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), e tem
como objetivo geral desenvolver módulos para capacitação e apoio técnico à elaboração de
minuta de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) de 50 municípios baianos
selecionados pela Funasa, de acordo com os critérios estabelecidos na Portaria Funasa nº
30/2014.

A elaboração do TED teve como base e buscou atender ao Termo de Referência para
Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico da Funasa, de 2012 (TR 2012). Com a
publicação de um novo Termo de Referência da Funasa em 2018 (TR 2018), foi acordada,
entre a Funasa e o IFBA, a alteração do TR a ser utilizado como referência para a elaboração
dos PMSB dos municípios contemplados pelo PISA. Porém, como as atividades do PISA já
haviam sido iniciadas, foi definido que o Produto A e o Relatório de Atividades seriam
elaborados conforme estabelece o TR 2012.
Para elaboração do PMSB deverão ser elaborados os seguintes produtos:
1.

Produto A–Ato público do Poder Executivo (Decreto ou Portaria) com definição
dos membros dos comitês executivo e de coordenação.

2.

Produto B – Estratégia de Mobilização, Participação Social e Comunicação:
planejamento da mobilização social prevendo as atividades de participação social
que serão executadas durante as próximas fases do PMSB.

3.

Produto C–Diagnóstico Técnico-Participativo: relatório do Diagnóstico TécnicoParticipativo e apresentação do Quadro com o Resumo Analítico do Diagnóstico do
PMSB. Relatório de Acompanhamento das Atividades.

4.

Produto D –Prognóstico do Saneamento Básico: relatório do Prognóstico do
PMSB com cenário de referência para a gestão dos serviços; objetivos e metas;
prospectivas técnicas para abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de
águas pluviais e manejo de resíduos sólidos. Relatório de Acompanhamento das
Atividades.

5.

Produto E – Programas, Projetos e Ações do PMSB: relatório com a proposição
dos Programas, Projetos e Ações do PMSB, com as Propostas do PMSB, e o
resultado da aplicação da Metodologia para Hierarquização das Propostas do PMSB;
Programação da Execução do PMSB. Relatório de Acompanhamento das Atividades.

6.

Produto F – Indicadores de Desempenho do PMSB: proposta de Indicadores de
Desempenho do PMSB. Relatório de Acompanhamento das Atividades.

7.

Produto G – Consolidação dos produtos do PMSB, elaboração da minuta do
Projeto de Lei para aprovação do PMSB e elaboração do Resumo Executivo do
PMSB: Documento Consolidado do PMSB, com a incorporação das contribuições
pactuadas na audiência pública (ou conferência municipal) e por deliberação do
Comitê de Coordenação; Minuta do Projeto de Lei para aprovação do PMSB, com o

Documento Consolidado do PMSB; Resumo Executivo do PMSB. Relatório de
Acompanhamento das Atividades.
O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é o principal instrumento para a
gestão do saneamento básico no município. Contempla o planejamento para um período de 20
anos e organiza a prestação dos serviços que devem ser submetidos à regulação, à fiscalização
e ao controle social. Desta forma, torna-se imprescindível a participação da população urbana
e rural na sua elaboração incluídas as comunidades quilombolas, indígenas e outras
comunidades tradicionais. Para além da elaboração do Plano, com participação popular, é
importante que o município torne efetivo o controle social na prestação dos serviços de
saneamento básico, por meio de órgão colegiado de caráter consultivo.
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1 INTRODUÇÃO
Universalizar o acesso aos serviços públicos de saneamento básico é um grande
desafio para a sociedade brasileira e para o Estado da Bahia. Desafio esse que vai além de
prestar os serviços em si, mas de garantir que o acesso venha acompanhado de promoção da
saúde, proteção ao meio ambiente, distribuição de renda, e fortalecimento da cidadania,
integrando as diferentes áreas da vida cotidiana, como a cultura, a economia, a educação, a
ecologia, a participação política, a saúde, a habitação, entre outras, de maneira a construir uma
sociedade ecologicamente equilibrada.
Para se alcançar esses anseios é fundamental se estabelecer as prioridades e
articulações necessárias ao processo de gestão do poder público. O planejamento, portanto, se
mostra como aliado, um instrumento para auxiliar a ação qualificada do poder executivo na
implementação das políticas públicas e na formação de agendas coletivas entre municípios.
Assim, para elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico e, consequentemente, o
diagnóstico-técnico-participativo,

busca-se

exercitar

a

visão

sistêmica,

observando

contribuições de diversas áreas, segundo preconiza a Lei Federal nº 11.445/2007, em seus
princípios fundamentais. Nesse sentido, observa-se os princípios e disposições dos diferentes
instrumentos legais, a exemplo da Lei de Uso e Ocupação do Solo, a Lei do Plano Diretor
Urbano, o Código de Postura, a Política Ambiental e a Política das Águas.
Esses instrumentos legais trazem em comum, conteúdos que destacam a necessidade
de se promover a qualidade de vida dos cidadãos, a preservação e proteção de suas riquezas
naturais (florestas, rios, fauna, solo, etc.), a diminuição das desigualdades sociais, a
preservação da paisagem urbana, a salubridade do meio e a garantia da participação ativa da
sociedade civil organizada. Todos esses elementos são alicerces tanto para a ação do poder
público como para a participação da sociedade civil, elementos fundamentais para se realizar
mudanças socioambientais mais justas.
Nesse contexto, o Município de Heliópolis/BA, a partir da parceria Funasa/IFBA, para
criação do Programa IFBA Saneando a Bahia, se coloca nesse processo de implementação da
política pública de saneamento básico em esfera municipal, compondo um esforço coletivo
entre instituições das diferentes esferas do Estado Brasileiro.
Ao longo do relatório, apresenta-se o diagnóstico técnico-participativo dos serviços
públicos de saneamento básico de Heliópolis. A primeira parte refere-se à caracterização do
município, e por fim, se apresenta a situação em que se encontram os serviços públicos de
saneamento básico.
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2 OBJETIVOS
O Diagnóstico Técnico-Participativo constitui base orientadora do processo de
elaboração do PMSB, e tem como objetivos:
− Caracterizar a situação dos serviços públicos de saneamento básico e a condição
sanitária e ambiental no município, considerando a totalidade da sua área territorial
(zonas urbana e rural) e observando os aspectos socioeconômicos associados;
− Distinguir e hierarquizar as situações-problema identificadas, registrando suas
causas e consequências;
− Oferecer subsídios à formulação das prospectivas do PMSB;
Identificar/levantar informações e dados primários a partir da percepção/coleta dos
atores locais;
− Contribuir com a construção do sistema de informações de saneamento Básico do
município a partir da consolidação de dados primários e secundários obtidos.

3

METODOLOGIA
A metodologia adotada para elaboração do Relatório de diagnóstico técnico

participativo se utiliza de métodos quantitativos - para análises de elementos quantificáveis da
realidade - e qualitativos - para elementos que não são medidos por meio de números - com
base na análise de dados e informações secundárias e primárias e na escuta dos diferentes
segmentos da sociedade, gestores, prestadores de serviços e sociedade civil organizada, bem
como da população usuária dos serviços.
Um dos princípios fundamentais da Lei nº 11.445/07 é a participação e o controle
social, o qual garante à sociedade a participação na formulação do Plano Municipal de
Saneamento Básico (PMSB). Para atender a esse princípio, adota-se na metodologia de
elaboração do PMSB etapas participativas.
Os principais instrumentos de coleta de dados utilizados são: envio de ofício
solicitando informações; aplicação de questionários; coleta de dados em sistemas de
informação oficiais; visitas técnicas de campo para coleta de dados primários; levantamento
fotográfico; encontros públicos; reuniões com grupos focais; e revisão de literatura técnica
reconhecida.
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Para análise quantitativa dos serviços foram coletados dados secundários nas fontes
oficiais, como: Secretarias Municipais; Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB);
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa); Serviço Autônomo de Água e
Esgotos; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento (SNIS); Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB);
Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (INEP); Relatórios de Informações Sociais do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS); Portal de acompanhamento
dos Objetivos do Milênio; e o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB); O Plano
Estadual de Manejo de Águas Pluviais (PEMAPES); o Plano de Regionalização da Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos para o Estado da Bahia (PRGIRS); Fundação Palmares; entre
outros.
Para garantir a participação social e o controle social realizou-se reuniões
participativas, com metodologias específicas para cada etapa do planejamento. No diagnóstico
e prognóstico utiliza-se eventos setoriais, onde são realizados trabalhos de grupo para
discussão e entendimento da problemática local, da relação comunidade/ambiente, com foco
nos aspectos de saneamento básico. Para o plano de execução realiza-se uma reunião para
discutir as estratégias de execução do PMSB, essas metodologias são apresentadas com
detalhe no plano de mobilização. Os diferentes segmentos sociais são convocados a participar,
a saber: os moradores, representantes das associações comunitárias, sindicatos, e outras
entidades atuantes, os prestadores dos serviços, o poder público, entre outros.
Depois de coletadas as informações qualiquantitativas são feitas análises
correlacionando os dados quantitativos aos qualitativos, de maneira a se entender a situação
atual do saneamento básico no município.
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4

CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO
A caracterização territorial do município é uma parte importante do Diagnóstico

Técnico-Participativo porque objetiva a apresentação das informações gerais, entre elasa
caracterização da área de planejamento, destacando as áreas especiais, e, os aspectos
socioeconômicos, culturais, ambientais e de infraestrutura do município.
4.1

Caracterização da Área de Planejamento
A Lei nº 11.445/07, no seu Capítulo IV, Art. 19, § 8º, estabelece que: exceto quando

regional, o plano de saneamento básico deverá englobar integralmente o território do
ente da Federação que o elaborou. Já no capítulo IX, Art. 48, no inciso VII, estabelece a
seguinte diretriz: garantia de meios adequados para o atendimento da população rural
dispersa, inclusive mediante a utilização de soluções compatíveis com suas características
econômicas e sociais peculiares. Sendo assim, a área de planejamento engloba todo
território municipal, considerando as populações urbanas e rurais.
4.1.1 Identificação do Território
O planejamento abrange todo o Município de Heliópolis, que possui 338,8km2 de área
(IBGE, 2019). O município tem como coordenadas da área urbana a latitude S10o41’00’’ e a
longitude W38o17’10’’, está situado na Mesorregião Geográfica do Nordeste Baiano, inserido
no Território de Identidade do Semiárido Nordeste II, e possui os limítrofes intermunicipais,
os municípios de: Cícero Dantas, Fátima, Ribeira do Amparo e Ribeira do Pombal, além de
possuir um limite interestadual (Sergipe).
O acesso a partir de Salvador pode ser realizado através da BR 324, BR 110 e BA 393,
perfazendo um percurso total de 331km. (SEI, 2011).
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Figura 1 –Mapa de Localização do Município de Heliópolis/BA

Fonte: PISA, 2019

O tipo climático do município é subúmido a seco, com uma média anual de
temperatura de 23,1ºC, e 901,9 mm de pluviosidade média anual, considerando os meses de
março a agosto como o período de chuvas (SEI, 2014).
A densidade demográfica do município é de 38,94hab/km2, mais que a do estado da
Bahia que é de 24,82hab/km2, porém o município tem a 280º maior população do estado. A
relação da discrepância de posicionamento entre o contingente populacional e a área territorial
resulta em uma densidade demográfica bem acima da média (IBGE, 2010).
Uma área territorial não muito extensa resulta em distâncias menores a serem
percorridas pela população rural ao centro urbano do município, facilitando a sua participação
nos processos decisórios, como está previsto na elaboração do PMSB de Heliópolis, que prevê
eventos na Sede, aberto a toda população no início e no final do processo, entre outros.
O município não conta com a existência de comunidades quilombolas e aldeias
indígenas em seu território.
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4.1.2 Evolução Histórica do Território
A cidade de Heliópolis surgiu no ano de 1910, por iniciativa de alguns fazendeiros que
habitavam essa redondeza.
O primeiro nome do povoado que originou a cidade de Heliópolis na Bahia foi Pau
Comprido. O nome Pau Comprido foi usado como referência pelas comunidades vizinhas ao
local onde era realizada a pequena feira-livre. Com o passar do tempo e o aumento de
circulação de pessoas na área, iniciou a construção de uma Igreja, e em seu entorno,
residências começaram a ser construídas.
Logo depois o lugarejo passou a se chamar de Novo Amparo, situado no município de
Ribeira do Amparo, onde obteve rápido crescimento, ganhando a condição de distrito com o
nome de Heliópolis. Há também uma versão na qual a origem do nome de Heliópolis, vem de
um padre do Egito, que em sua primeira visita a esta cidade, achou o clima muito quente,
semelhante ao clima de sua cidade lá no Egito cujo nome era Heliópolis.
Com isso a cidade foi batizada com o nome de Heliópolis. Município criado com
território desmembrado de Ribeira do Amparo, por força da Lei Estadual de 11 de abril de
1985. A sede foi elevada à categoria de cidade, quando da criação do município.
O território do município de Heliópolis está inserido em quatro bacias hidrográficas
sendo elas: Bacia do Rio Real, Bacia do Rio Curaçá, Bacia do Rio Baixa do Tubarão e Bacia
do Riacho da Ribeira. Atualmente o município conta também com um grande número de
poços artesianos, uma vez que a seca tem afetado muito a região e as pessoas tem investido na
perfuração de poços para utilizar a água principalmente na irrigação de hortas, capinzais e
outras produções agrícolas. Em relação à economia local, a agricultura familiar (milho, feijão,
mandioca, além do cultivo de frutas e hortaliças) é preponderante. Destaca-se também as
associações de fomento à renda organizadas por moradores das comunidades Viuveira
(cerâmica de argila), Serra dos Correias (Bordados), Tijuco (Tapioca e beiju), além da
existência de cooperativas e/ou familiar de criação de abelhas e coleta e comercialização de
mel.
Atualmente Heliópolis não conta com muitos espaços culturais específicos (Ginásio de
Esporte, Praça da Juventude, Teatro, Estádio etc.), mas isso não significa a ausência de
atividades festivas, esportivas e culturais. Dentre as principais atividades culturais se
destacam a Festa do Carro de Boi (Janeiro); Festa do Sagrado Coração de Jesus (Junho). Festa
de São Pedro (Junho); além das cavalgadas e apresentações de manifestações da cultura
popular como samba de roda e banda de pífanos.
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O município tem unidade territorial de 338,8km² e população estimada para o ano de
2017 de 13.718 habitantes (IBGE, 2017) que demonstra um crescimento irrisório em relação
ao censo de 2010 que contabilizou 13.192 habitantes (IBGE, 2010). Faz fronteira com os
seguintes municípios: Cícero Dantas e Fátima (Norte); Ribeira do Pombal (Oeste); Ribeira do
Amparo (Sul); Além de fazer fronteira com o estado de Sergipe e integra o Território de
Identidade Semiárido Nordeste II (que é composto por 18 municípios). Devido a sua
localização, Heliópolis não é considerado Sertão e sim agreste, que é uma faixa de terra
bastante estreita na direção Leste/Oeste e alongada na direção Norte/Sul, situada entre o
sertão semiárido e a Zona da Mata úmida. É uma área de transição entre essas duas subregiões. Seu clima não é tão seco quanto o do Sertão, nem tão úmido quanto o da Zona da
Mata. O relevo de Heliópolis é formado pelas planícies e pelos tabuleiros costeiros (tabuleiro
de Itapicuru e tabuleiro do Rio Real)

Figura 2 – Foto antiga do Município de Heliópolis/BA

Fonte: Prefeitura de Heliópolis, 2010

4.2

Caracterização Física do Município
Neste capítulo será apresentada uma caracterização dos aspectos necessários para o

planejamento das ações de saneamento básico, entre eles: a hidrogeologia onde está inserido o
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município de Heliópolis, bem como o uso e ocupação do solo, tipos de solos e vegetação
predominantes, as condições climáticas e as microbacias existentes no município.

4.2.1 Aspectos Geomorfológicos
Os aspectos geomorfológicos, que englobam o estudo do relevo e todo o conjunto de
processos que levam à sua transformação no tempo, são de extrema importância para a
concepção dos sistemas de saneamento básico. Para além do apresentado nos estudos de
diagnóstico, esses aspectos precisam de aprofundamento na fase de implementação e
concepção de projetos técnicos das infraestruturas dos serviços. Contudo, ter entendimento
das características gerais do município é um ponto de partida fundamental para caracterização
da dinâmica ambiental, o que dá suporte para a tomada de decisão dos gestores municipais.
Em termos de geomorfologia no município de Heliópolis predomina a Bacia
Sedimentar Recôncavo Tucano (Figura 3).
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Figura 3 - Geomorfologia de Heliópolis/BA

Fonte: PISA, 2019

De acordo com a CPRM (2005) as bacias sedimentares são constituídas por rochas
sedimentares bastante diversificadas, e representam os mais importantes reservatórios de água
subterrânea, formando o denominado aquífero do tipo granular. Em termos hidrogeológicos,
estas bacias têm alto potencial, em decorrência da grande espessura de sedimentos e da alta
permeabilidade de suas litologias, que permite a explotação de vazões significativas. Em
regiões semiáridas, a perfuração de poços profundos nestas áreas, com expectativas de
grandes vazões, pode ser a alternativa para viabilizar o abastecimento de água das
comunidades assentadas tanto no seu interior quanto no seu entorno. Na área, este domínio
está representado por unidades geológicas da bacia de Tucano.
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4.2.1.1 Relevo
Segundo o IBGE (2018) o relevo do município é caracterizado por topos planos com
bordas desniveladas, degraus e planos embutidos que se localizam nas áreas mais elevadas do
município, o ponto cotado mais alto está a noroeste do município e possui 360 metros de
altitude. As encostas possuem formas predominantemente convexas e dissecadas quando
sobre rochas sedimentares e apresentam desníveis que variam de 20 - 50 metros. Sobre os
tipos de modelados, encontram-se colinas com formatos de meia laranja com feições
convexas ou tabulares que estão separadas por vales achatados ou profundos.
A área mais baixa do município localiza-se ao leste e sul, e o ponto mais baixo está a
232 metros. A amplitude altimétrica do município é de 128 metros. Na figura a seguir está
apresentado o mapa de altimetria do município, onde os valores das curvas de níveis estão
apresentados com intervalo de 50 em 50 metros. As cores quentes indicam as curvas mais
altas e as cores frias indicam as áreas mais baixas.
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Figura 4 - Altimetria de Heliópolis/BA

Fonte: PISA, 2019

4.2.1.2 Geologia
Segundo CPRM (2005), a geologia engloba litotipos do grupo Massacará e da
formação Marizal (Mesozóico). Na porção oeste, representando cerca de 50% da área,
predominam sedimentos da formação Marizal, constituída de conglomerados, arenitos,
folhelhos, siltitos e calcários. Aoleste afloram argilitos, folhelhos, siltitos, calcários, coquinas,
conglomerados e arenitos da formação Poço Verde (grupo Massacará), como pode ser visto
na Figura 5.
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Figura 5 - Esboço geológico do município de Heliópolis/BA

Fonte: PISA, 2018

4.2.1.3 Adequabilidades e limitações
Quanto à influência das unidades geológico-ambientais frente ao uso e ocupação de
obras de engenharia, agricultura, implantação de fontes potencialmente poluidoras e recursos
hídricos têm-se dois aspectos a considerar:

a) Adequabilidades:
Os sedimentos siltico-argilosos, arenitos e calcários se alteram para solos argilosos:
são bastantes porosos, possuem boa capacidade hídrica, têm alto potencial de retenção e
fixação de nutrientes e de assimilar matéria orgânica, assim como respondem bem à
adubação. Os sedimentos quartzo-arenosos possuem boa capacidade hídrica. Onde as rochas
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calcárias afloram, podem alterar-se liberando vários nutrientes, principalmente cálcio e
magnésio, gerando solos residuais com boa fertilidade, alcalinidade e baixa acidez. Os
sedimentos síltico-argilosos intercalados com camadas de carvão são considerados muito
brandos ao corte e à penetração. Possuem boa homogeneidade geomecânica e hidráulica.
b) Limitações
Os sedimentos síltico-argilosos e calcíferos podem compactar-se, impermeabilizar-se e
se tornarem erosivos se forem continuamente mecanizados ou usados pela pecuária. Os
arenitos e conglomerados possuem resistência variável ao intemperismo, têm maior
possibilidade de possuírem afloramentos de moderada resistência ao corte e à penetração e de
desenvolverem solos residuais bastante arenosos, erosivos e ácidos.
Em algumas regiões podem existir argilominerais expansivos que se alteram para
solos argilosos: os solos residuais, quando pouco evoluídos, se tornam bastante aderentes e
escorregadios quando molhados e, quando evoluídos, se forem submetidos à alternância dos
estados úmidos e seco, desagregam-se em pequenas pastilhas, tornando-se bastante erosivos,
colapsíveis. Onde há camadas de carvão, estes podem liberar ácidos bastante corrosivos:
obras enterradas danificam-se rápido. Onde afloram rochas calcárias podem existir cavidades
subterrâneas, que podem causar desmoronamentos.

4.2.1.4 Tipos de solos
Segundo IBGE (2018) os solos encontrados no município são: Argissolo VermelhoAmarelo Distrófico, Neossolo Quartzarênico Neossolo Litólico Eutrófico e Planossolo
Háplico Eutrófico Solódico (Figura 6).
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Figura 6 - Solos de Heliópolis/BA

Fonte: PISA, 2018

De acordo com a AGEITEC – Agência Embrapa de Informação Tecnológica (2018) o
solo Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico têm como característica marcante um aumento
de argila do horizonte superficial A para o subsuperficial B que é do tipo textural (Bt),
geralmente acompanhado de boa diferenciação também de cores e outras características. O
termo distrófico se refere à baixa fertilidade.
Os Neossolos Quartzarênico ocorrem em relevo plano ou suave ondulado, apresenta
textura arenosa ao longo do perfil e cor amarelada uniforme abaixo do horizonte A, que é
ligeiramente escuro.Considerando-se o relevo de ocorrência, o processo erosivo não é alto,
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porém, deve-se precaver com a erosão devido à textura ser essencialmente arenosa. Por serem
profundos, não existe limitação física para o desenvolvimento radicular em profundidade, mas
a presença de caráter álico ou do caráter distrófico limita o desenvolvimento radicular em
profundidade, agravado devido a reduzida quantidade de água disponível (textura
essencialmente arenosa). Os teores de matéria orgânica, fósforo e micronutrientes são muito
baixos. A lixiviação de nitrato é intensa devido à textura essencialmente arenosa. Solos mais
apropriados para reflorestamento (EMBRAPA, 2018).
De acordo com a Embrapa (2018) os NeossolosLitólicosEutróficos compreendem
solos rasos, onde geralmente a soma dos horizontes sobre a rocha não ultrapassa 50 cm,
estando associados normalmente a relevos mais declivosos. As limitações ao uso estão
relacionadas a pouca profundidade, presença da rocha e aos declives acentuados associados às
áreas de ocorrência destes solos. Os teores de fósforo são baixos em condições naturais. São
normalmente indicados para preservação da flora e fauna. O termo Eutrófico diz respeito à
alta fertilidade do solo.
Os PlanossolosHáplicosEutróficosSolódicos possuem a característica de serem bem
abastecidos de bases, o que lhes confere elevado status nutricional, mas com sérias limitações
de ordem física relacionadas principalmente ao preparo do solo e à penetração de raízes
devido ao adensamento. Em condições de adensamento e em função do contraste textural,
estes solos são muito susceptíveis à erosão. EutróficoSolódico significa que são solos de alta
fertilidade e com presença de sódio tolerada pela maioria das plantas (EMBRAPA, 2018).
4.2.2 Uso e ocupação do solo
De acordo com (MapBiomas, 2018), o uso e ocupação do solo em Heliópolis está
representado na Figura 7, onde constam dados de dois períodos: 1985 e 2017. Os tipos
apresentados são: Floresta (Caatingas Arbórea e Arbustiva), Formação Natural Não Florestal,
Agropecuária, Área Não Vegetada e Corpos d´água.
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Figura 7 - Uso e ocupação do solo.

Fonte: MapBiomas adaptado, 2018

De acordo com a figura percebe-se que houve grandes mudanças no uso e ocupação do
solo. O que chama a atenção nas imagens é a redução de área com Floresta (Caatinga
Arbustiva e Arbórea), que passou de 29,76% para 6,56%, o que corresponde a 7.860 hectares,
que é uma área considerável, principalmente levando-se em conta que as imagens já
apresentam uma área de Floresta bastante reduzida desde 1985. Por outro lado, em relação à
Agropecuária, houve um aumento significativo de área, passando de 70,07% para 93,28%, o
que corresponde a um aumento de 7.863 hectares; praticamente houve uma conversão de área
de floresta para o setor agropecuário.
Para o saneamento básico esta configuração é desfavorável, pois as explorações
agrícola e pecuária não protegem o solo de erosões como uma vegetação original de floresta,
por exemplo, principalmente levando-se em conta que no município boa parte do ano não há
armazenamento de água suficiente no solo, devido às baixas pluviosidades e elevadas taxas de
evapotranspiração, o que poderá provocar áreas com falhas na cobertura vegetal. Deste modo
o solo fica desprotegido e vulnerável a processos erosivos. Já as áreas de mata, com pouca ou
nenhuma ação antrópica, onde há bom desenvolvimento do sistema radicular o solo tem
condições de manter sua estabilidade, mesmo em épocas de intensas precipitações.
Em relação à área não vegetada houve um aumento de 0,12% para 0,16%, o que
corresponde a 11 hectares. Este aumento de área não vegetada pode significar redução de área
verde com consequências para a manutenção de mananciais e proteção do solo contra
processos erosivos. Com relação aos corpos d´água houve um decréscimo nas áreas de 0,05
para 0,01%, o que representa também um impacto negativo no ambiente.
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4.2.3 Vegetação

A vegetação de Heliópolis é formada basicamente por Caatinga Arbórea/Arbustiva e
Cerrado, como pode ser visto na Figura 8.

Figura 8- Vegetação de Heliópolis/BA

Fonte: PISA, 2018

Caracterizada como floresta arbórea ou arbustiva, a Caatinga é composta de árvores e
arbustos baixos com algumas características xerofíticas, ou seja, adaptadas a regiões de clima
árido a desértico (Prado, 2003). As espécies da Caatinga apresentam como características
comuns a alta resistência à carência de água, pela redução da superfície foliar, transformação

24

das folhas em espinhos, cutículas cerosas nas folhas, órgãos subterrâneos de reserva e, a mais
característica, a caducidade foliar que é a perda das folhas em determinadas estações do ano,
normalmente no outono/inverno(Lumbreras et al, 2003).
Cerrado são vegetações adaptadas a climas semiáridos a desérticos com fisionomias
diversas, desde arbórea densa (Cerradão) a gramíneo lenhosa (Campos), caracterizada de um
modo geral por árvores de pequeno porte, isoladas ou agrupadas, sobre um tapete graminóide,
serpenteada às vezes por florestas que formam corredores ao longo dos rios e áreas úmidas
(RADAM,1981).
4.2.3.1 Áreas de Proteção Permanente
O Código Florestal, Lei Federal nº. 12651, de 25 de maio de 2012, estabelece normas
gerais quanto à proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente (APP) e as áreas de
Reserva Legal. Para tanto, define no Art. 3º, parágrafo segundo, área de Preservação
permanente como “área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bemestar das populações humanas”.
São consideradas APP:
•

As faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos
os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, com largura mínima em função
da largura do curso d’água;

•

As áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou
represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do
empreendimento;

•

As áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua
situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; as encostas ou partes
destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% (cem por cento) na linha de
maior declive;

•

As restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; os manguezais,
em toda a sua extensão;

•

As bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
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•

No topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem)
metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de
nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em
relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou
espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais
próximo da elevação;

•

As áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a
vegetação.

Assim, para o município de Heliópolis as principais APP destacadas são relativas aos
mananciais (Figura 9).
Figura 9 -Áreas de Preservação Permanente de Heliópolis/BA

Fonte: PISA, 2018
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4.2.3.2 Unidades de Conservação
As unidades de conservação (UC) são espaços territoriais, que incluem seus recursos
naturais, com características naturais relevantes, que têm o objetivo de assegurar a
representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes
populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais,
preservando o patrimônio biológico existente.
As UC asseguram às populações tradicionais o uso sustentável dos recursos naturais de
forma racional e ainda propiciam às comunidades do entorno o desenvolvimento de atividades
econômicas sustentáveis. Estas áreas estão sujeitas a normas e regras especiais. São
legalmente criadas pelos governos federal, estaduais e municipais, após a realização de
estudos técnicos dos espaços propostos e, quando necessário, consulta à população. (Brasil,
2000).
Não há Unidades de Conservação no município.

4.2.4 Mananciais
Conhecer os mananciais do município é de extrema importância para a prestação dos
serviços públicos de saneamento básico. A água é um insumo fundamental para o
abastecimento humano, e sem ela todas as outras atividades ficam inviáveis. Nesse sentido,
trazer como fundamental para a reflexão sobre os desafios de desenvolvimento do território
municipal a qualidade e quantidade dos mananciais disponíveis, é tarefa central para definição
das potenciais estratégias a serem adotadas. Portanto, de maneira a viabilizar um olhar
integrado sobre as questões socioambientais, apresenta-se as informações relativas ao
município de Heliópolis, de maneira a garantir que as ações em saneamento básico venham
integradas com a gestão das águas.
Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), reservatórios são o acúmulo de água
resultante da construção de Barragens, porém a finalidade deste armazenamento pode ter
distintos objetivos para beneficiar a sociedade. As principais finalidades pelas quais são
construídos reservatórios são: abastecimento da população, irrigação, navegação, controle de
cheias e geração de energia hidrelétrica.
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4.2.4.1 Águas superficiais
A rede de drenagem de Heliópolis é relativamente escassa. Apresenta, em maior
proporção, um padrão retangular, característico de regiões sedimentares (CPRM, 2005). É
caracterizada pelos riachos da Ribeira e Curaçá, rio Real e o rio Baixa do Tubarão.
Apresentando regime fluvial perene, ocorre à leste do rio Real em cuja bacia hidrográfica,
está inserida, na maior parte, a área do município (Figura 10).
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Figura 10 - Hidrografia de Heliópolis/BA

Fonte: PISA, 2019
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4.2.4.2 Águas Subterrâneas

Os mananciais subterrâneos são de fundamental importância para o abastecimento de
água potável. Portanto, para garantir que as diferentes possibilidades de mananciais sejam
disponibilizadas à população, com análises de viabilidade socioambiental e econômica, é
necessário que se conheça as características desses mananciais do território municipal.

4.2.4.3 Hidrogeologia
Segundo a CPRM (2005), no Município de Heliópolis podem-se distinguir cinco
domínios hidrogeológicos: formações superficiais Cenozóicas, bacias sedimentares, grupo
Chapada

Diamantina/Palmares/Juá,

metassedimentos/metavulcanitos

e

cristalino.

As

formações superficiais Cenozóicas são constituídas por pacotes de rochas sedimentares de
naturezas diversas, que recobrem as rochas mais antigas. Em termos hidrogeológicos, têm um
comportamento de “aqüífero granular”, caracterizado por possuir uma porosidade primária, e
nos terrenos arenosos uma elevada permeabilidade, o que lhe confere, no geral, excelentes
condições de armazenamento e fornecimento d’água.
Na área do município, este domínio está representado por depósitos relacionados
temporalmente ao Quaternário (depósitos aluvionares recentes); Terciário-Quaternário
(depósitos

coluvio-eluviais,

coberturas

detrito-lateríticas,

coberturas

detríticas

indiferenciadas) e terciário (grupo Barreiras). A depender da espessura e da razão areia/argila
dessas unidades, podem ser produzidas vazões significativas nos poços tubulares perfurados,
sendo, contudo, bastante comum que os poços localizados neste domínio captem água dos
aqüíferos subjacentes (CPRM, 2005).
As bacias sedimentares, domínio de maior expressão na área do município, são
constituídas por rochas sedimentares bastante diversificadas, e representam os mais
importantes reservatórios de água subterrânea, formando o denominado aqüífero do tipo
granular. Em termos hidrogeológicos, estas bacias têm alto potencial, em decorrência da
grande espessura de sedimentos e da alta permeabilidade de suas litologias, que permite a
explotação de vazões significativas. Em regiões semi-áridas, a perfuração de poços profundos
nestas áreas, com expectativas de grandes vazões, pode ser a alternativa para viabilizar o
abastecimento de água das comunidades assentadas tanto no seu interior quanto no seu
entorno. Na área, este domínio está representado por unidades geológicas da bacia de Tucano
(CPRM, 2005). A seguir se encontra a Figura 11, que traz a hidrogeologia do município.
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Figura 11 - Hidrogeologia de Heliópolis/BA

Fonte: PISA, 2019

4.3

Condições climáticas
O município de Heliópolis está inserido no “Polígono das Secas”, apresentando um

clima do tipo megatérmico seco a subúmido (SEI, 2014).
Os dados climáticos para a região do município estão disponíveis na Tabela 1. A série
histórica de 30 anos disponibilizada refere-se ao período de 1982 a 2012. A capacidade
máxima de armazenamento da água no solo foi estimada em 100 mm.
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Tabela 1 -Dados climáticos médios para a região de Heliópolis/BA de 1982 a 2012
Mês

Temperatura (°C)
Mínima Média Máxima

P (mm)

ETP
(mm)

Arm.
(mm)

Déficit
(mm)

Excesso
(mm)

jan

19,6

25,0

30,4

37,0

126,0

0,9

87,8

0,0

fev

19,7

25,1

30,6

56,0

113,7

0,5

57,3

0,0

mar

19,9

25,1

30,3

82,0

123,4

0,3

41,2

0,0

abr

19,5

24,3

29,1

99,0

106,2

0,3

7,2

0,0

mai

18,5

22,7

26,9

98,0

88,4

9,9

0,0

0,0

jun

17,3

21,5

25,7

88,0

72,1

25,8

0,0

0,0

jul

16,5

20,7

24,9

80,0

66,8

39,0

0,0

0,0

ago

16,3

20,8

25,4

54,0

68,6

33,7

9,3

0,0

set

17,1

22,1

27,2

28,0

80,6

19,9

38,8

0,0

out

18,2

23,6

29,0

25,0

102,8

9,1

67,0

0,0

nov

18,8

24,3

29,9

43,0

110,6

4,7

63,1

0,0

dez

19,4

24,8

30,3

43,0

122,9

2,1

77,4

0,0

Fonte: adaptado de Climate-data.org, 2018
P = precipitação; ETP = evapotranspiração potencial; Arm = armazenamento de água no solo; Déficit = déficit de água no solo;
Excesso= excesso de água no solo.

Analisando os dados da Tabela 1 percebe-se que a pluviosidade total anual para a
região de Heliópolis é de 733 mm. Os meses mais secos são setembro e outubro, com
precipitação média de 26,5mm. O mês de maior precipitação é abril com média de 99mm e o
mais seco é outubro com 25 mm em média de precipitação.
Dentre

as

temperaturas

médias,

a

maior

registrada

foi

de

25,1ºC

(fevereiro/março/junho) e a menor foi de 20,7ºC (julho), sendo a média anual de 23,3ºC. Já a
temperatura mínima (média de 30 anos) observada foi 16,3ºC (agosto) e máxima foi de
30,6ºC (outubro). A evapotranspiração potencial (ETP) anual média é de 1.182mm, portanto
há um déficit anual (DEF) de 449 mm. As menores ETP ocorrem em julho (66,6mm) e as
maiores ocorrem em janeiro (126 mm) e no município ocorre déficit de água no solo durante
todo o ano, com exceção dos meses de maio, junho e julho.
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A Figura 12 apresenta o Balanço Hídrico Normal calculado a partir dos dados
climáticos da Tabela 1, de acordo com ROLIM et al. (1998). Percebe-se que na região há
déficit de água no solo todos os meses do ano, com exceção de outubro em que não houve
nem déficit nem excesso.
Figura 12 – Extrato do balanço hídrico mensal para Heliópolis/BA, de 1982 a 2012

Fonte: adaptado de INMET, 2018
DEF: déficit de água no solo; EXC: excesso de água no solo

A Figura 13apresenta resumidamente a precipitação e a evapotranspiração potencial
para a área de Heliópolis, onde percebe-se uma superioridade da curva de evapotranspiração
em relação à de precipitação durante quase todo o ano (com exceção dos meses de maio,
junho e julho), o que significa que as perdas de água para a atmosfera são superiores aos
ganhos obtidos pela precipitação, o que serve como alerta para o município de que há
necessidade de se lançar mão de técnicas de captação e reservação de água pluvial com a
finalidade complementar o abastecimento para a população.
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Figura 13 – Balanço hídrico normal mensal para Heliópolis/BA, de 1982 a 2012

Fonte: adaptado de INMET (2018)

Com relação às curvas de intensidade-duração-frequência (I-D-F), foi obtida a equação
para Heliópolis a partir do software livre “pluvio”, pertencente ao Grupo de Pesquisas em
Recursos Hídricos da Universidade Federal de Viçosa. Para a construção do gráfico utilizouse a equação a seguir:

5.810,882 . 𝑇𝑅0,213
𝐼𝑚 =
(𝑡 + 50,809)1,018
Em que:
Im = intensidade máxima média da chuva (mm h-1)
TR - período de retorno (anos)
t - duração da chuva (min)

Período de retorno (TR) é o tempo médio em que um determinado evento hidrológico
é igualado ou superado pelo menos uma vez. Os valores 0,213; 50,809 e 1,018, da equação,
são os coeficientes de ajustamento específicos obtidos pelo software para a localidade de
Heliópolis.
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Figura 14 - Curvas IDF para o Município de Heliópolis/BA

Fonte: adaptado de INMET (2018)

Estas curvas (Figura 14)são úteis para o dimensionamento de estruturas de drenagem,
pois elegendo um período de retorno e estimando-se o tempo da precipitação, é possível
calcular a intensidade máxima de precipitação.
Em obras de microdrenagem costuma-se utilizar o Período de Retorno de 20 anos. No
caso específico de Heliópolis, para uma precipitação com duração de uma hora e período de
retorno de 20 anos a intensidade máxima de precipitação esperada é de 91,20mm/h

4.4

Drenagem
Para avaliação das características fisiográficas de bacias é importante calcular os

Índices Morfométricos, pois estes são relevantes quando pretende-se identificar o grau de
risco que tem uma determinada bacia para sofrer enchentes. Assim, ao serem calculados, tais
índices podem demonstrar se determinada bacia possui características físicas que a
classificam como sendo propensa ou não a sofrer enchentes, podendo-se desta forma simular
precipitações possíveis de ocorrer e como seria o comportamento da bacia frente a essas
precipitações.
Para realizar os estudos foram obtidos shapefiles do IBGE (2018), e imagens raster da
EMBRAPA (2018), tanto para a geração das curvas de nível como delimitação das bacias. A
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geração do modelo digital do terreno (MDT) e a delimitação das bacias foram feitas
utilizando-se o software QGIS versão 2.18.0. Para a determinação da área da Sede do
município utilizou-se imagem do Google Earth.
Foram calculados os seguintes índices morfométricos: i) coeficiente de compacidade
(Kc), ii) fator de forma (f); iii) índice de circularidade (Ic); e iv) densidade de drenagem (Dd).
Os cálculos dos índices morfométricos são apresentados na Tabela 2, onde constam as
informações básicas (talvegue, comprimento do rio, comprimento axial da bacia, área e
perímetro) e os índices calculados (kc, f, Ic e Dd).
Tabela 2 - Dados dos principais Índices morfométricos das Bacias de Heliópolis/BA
Bacia/Rios
Parâmetro

Rio Real

Riacho
Curaçá

Rio Baixa
do Tubarão

Talvegue (km)
Comprimento do rio (km)
Comprimento axial da bacia (km)

23,44
33,43
25,28

26,80
34,10
28,68

48,26
53,51
51,39

Área (km2)

233,98

354,38

523,11

Perímetro (km)
Kc
f
Ic

84,43
1,55
0,37
0,41

98,654
1,47
0,43
0,46

170,59
2,09
0,20
0,23

Dd (km/km2)

0,04

0,35

0,35

Fonte: PISA, 2018
Kc: coeficiente de compacidade; f: fator de forma; IC: índice de circularidade; Dd: densidade de drenagem.

Os Coeficientes de compacidade (Kc) encontrados para as bacias do Rio Real e Riacho
Baixa do Tubarão, resultam em uma condição de “bacia não sujeita a enchentes”, pois todos
os valores estão acima de 1,50 e, segundo Guariz (2008), valores de Kc acima de 1,50 são
indicativos desta condição. Apenas a bacia do Riacho Curaçá obteve um índice de
compacidade ligeiramente abaixo, resultando em uma tendência mediana a sofrer enchentes.
Essas bacias têm em comum uma formação mais alongada, própria de bacias sem propensão a
sofrer enchentes. Sabe-se que os formatos alongados propiciam uma distribuição melhor das
chuvas, não favorecendo a concentração de água de drenagem em um ponto da bacia
causando problemas de cheias.
Quanto ao fator de forma (f), que é outro índice indicativo de tendência para enchente
de uma bacia, os valores obtidos para todas as bacias foram todos inferiores a 0,50, indicando,
segundo Barros et al (2004), que tais bacias são alongadas e não estão sujeitas a enchentes. Os
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Índices de circularidade (Ic) encontrados não se aproximam da unidade (Ic = 1,0), logo são
indicativos de bacias alongadas e não propensas a sofrer enchentes. Segundo Borsato (2005)
quanto mais próximo de 1,0 for o valor de Ic, mais próxima da forma circular será a bacia,
portanto será propensa a enchentes por concentrar as águas de drenagem ao mesmo tempo em
um único local.
De acordo com Vilella e Mattos (1975) a densidade de drenagem pode variar de 0,5
km km-2 em bacias com drenagem pobre a 3,5 km km-2, ou mais, em bacias bem drenadas.
Desta forma, as densidades de drenagem obtidas foram todas consideradas “pobres”, o que
significa que as bacias têm um tamanho tal que a sua rede de drenagem está aquém do seu
tamanho, ou seja, não há possibilidade de a rede de drenagem escoar grandes volumes de água
e concentrá-los no exutório, causando enchentes.
Pode-se concluir que as bacias que fazem parte do município de Heliópolis não são
bacias propensas a sofrer enchentes, essas têm um formato mais alongado e são pobres em
drenagem, o que significa que elas não propiciam uma grande concentração de água de
chuvas em seus exutórios. A ilustração das bacias hidrográficas são apresentadas a seguir.
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Figura 15 – Bacias Hidrográficas de Heliópolis/BA

Fonte: PISA, 2019
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5

CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO MUNICÍPIO
A caracterização socioeconômica abrange a abordagem e análise de vários aspectos do

território que revelam; a estrutura e tecido social, considerando a demografia com o perfil da
população; A descrição das áreas especiais identificando o território municipal; o papel do
estado com o alcance das políticas públicas no município; o desenvolvimento social
apresentando a evolução da disseminação da pobreza com o combate à miséria e a fome; e, o
panorama da institucionalização da política e da gestão dos serviços de saneamento básico em
todas as esferas públicas, destacando a municipal.
Segundo o (SEI, 2016), o município de Heliópolis teve como Produto Interno Bruto
(PIB) um valor estimado de R$ 79,6 milhões e correspondente PIB per capita de R$ 5.760,70.
Também nesse ano, a maioria da riqueza produzida no município era vinda do setor de
comércio e serviços, sendo o setor industrial respondendo por, aproximadamente, 6% do
Valor Agregado Bruto (VAB). Já o setor da agropecuária foi responsável por 18,9% do VAB
de Heliópolis. A respeito da produção agrícola do município pode-se destacar os cultivos de
manga (SEI, 2016).

5.1

Estudo Demográfico
Os estudos demográficos revelam a dinâmica populacional de uma determinada

localidade. Muitos são os fatores que possibilitam mudanças na estrutura e distribuição da
população. Para Damiani (2011), “a dinâmica populacional conteria, em linhas gerais, como
componentes a natalidade (e a fecundidade), a mortalidade e a migração”, contudo, para além
das variações detectadas, é fundamental examinar o envolvimento desses componentes,
podendo ser traduzidos em fórmula, codificados em quantidades, mas é preciso relacioná-los
a outros fenômenos sociais a fim explicá-los, constituindo suas causas determinantes ou
condicionantes sociais. Nesse sentido, a elaboração do PMSB tem a necessidade de analisar
essas informações dados os efeitos que serão produzidos por meio das ações projetadas.

5.1.1 Metodologia do PMSB
O dimensionamento futuro da população em decorrência do Plano Municipal de
Saneamento Básico é necessário, pois é nele que se amparam as estratégias e ações da Política
de Saneamento a serem implementadas no horizonte de 20 anos. Ainda que estimada por
postulados matemáticos, essa projeção contribui para previsão a curto, médio e longo prazo
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dos serviços de saneamento básico que atendam as demandas da população. Tal como
recomenda o Termo de Referência (TR) da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no apoio a
elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico.
Em termos gerais, os procedimentos metodológicos da análise da distribuição e
crescimento populacional variam substancialmente, pois devem considerar seus componentes
no interior de um universo social de análise. Obter projeções totalmente corretas é muito
difícil, se não impossível em pequenos domínios. Por este motivo, a avaliação de projeções
populacionais se torna uma ferramenta importante para identificar os erros de cada método e
selecionar aquele que minimiza estes erros, sempre considerando os contextos específicos da
população projetada, os dados disponíveis, assim como o período necessário para a projeção
(BRITO et al, 2010).
Os métodos matemáticos que serão utilizados no estudo da projeção demográfica
serão o aritmético e o geométrico.
O Método Aritmético pressupõe que o crescimento de uma população se faz
aritmeticamente, sendo muito semelhante a uma linha reta, seguindo uma taxa de crescimento
constante. Atentando-se para o crescimento vegetativo, conforme as fórmulas:
r = (P1 – P0) / (t1 – t0)
𝑃 = 𝑃0 + 𝑟. (𝑡 − 𝑡0)

Onde:
Po = população Inicial (último censo conhecido),
to = ano do último censo,
P = população final ou a do ano necessário,
t = ano necessário (horizonte do plano),
r = taxa de crescimento linear (calculada pelos censos).

No Método geométrico a taxa anual de crescimento geométrico é a raiz do t do
quociente entre a população no instante t (Pt) e a população inicial (P0) menos 1 (IBGE, 2004).
Sendo t, o tempo transcorrido entre as duas datas de referência dos censos. Observe:

t

√

PtP0 - 1= r
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5.1.2 Adaptações Metodológicas
Quando as taxas de crescimento se apresentam negativas, a projeção para o horizonte
de 20 anos levaria facilmente ao esgotamento da população dos municípios de pequeno porte,
porém, dada a ausência de registros desses fenômenos no Brasil, não se adota esse tipo de
comportamento nas análises de projeção. As estimativas, nesses casos, devem sofrer
adequações ao método utilizado, buscando a melhor alternativa que equivalha à dinâmica
demográfica de cada município, sabendo que esta está relacionada a diversos fatores, tais
como nascimentos, óbitos, migrações, entre outros, que somados interferem no aumento ou
redução de uma população, podendo registrar oscilações nas taxas de crescimento
populacionais.
Adaptação ao método Geométrico: -Cálculo da taxa de crescimento de geométrico
(Tx) com base nos dados dos censos das últimas décadas (D) apresentadas, e calcula-se a
média de crescimento deste período. Soma-se este ao tempo desejado e multiplica pela
população inicial, sequencialmente.
Exemplo:
TxM= Txi+ Txii+ Txiii/nD
Pf=(TxM +t)*Pi

A média é obtida através da soma das taxas estimadas pelo IBGE de 2009 a 2018,
dividida pelo tempo decorrido. Soma-se este ao tempo desejado e multiplica pela população
inicial, sequencialmente.
Exemplo:
TxM= (Ti+ Tii…)/Td
Pf=(TxM +t)*Pi

Porém, existe a possibilidade de mesmo adaptando o método geométrico, a taxa pode
resultar negativa. Isso ocorre, quando as perdas populacionais são abruptas em determinado
período estanque, como é o caso dos desmembramentos de distritos, quando o crescimento
dos anos posteriores não compensa essa perda em determinado município. Outra possibilidade
de resultar em taxa negativa é quando as perdas são elevadas ao longo de várias décadas,
dificultando a obtenção de uma taxa que equilibre as perdas e os ganhos populacionais em um
determinado município ao longo deste tempo. Diante disso, para a elaboração do PMSB é
importante avaliar outras possibilidades metodológicas, pois, por vezes, é necessário buscar
caminhos que ampliem o universo municipal de análise.
41

Adaptação ao método por Tendência1:em casos excepcionais, é necessário a
adaptação ao método por tendência de crescimento populacional. Este método tem como
princípio fundamental a subdivisão de uma área maior, cuja estimativa já se conhece, em n
áreas menores, de tal forma que seja assegurada ao final das estimativas das áreas menores a
reprodução da estimativa, previamente conhecida, da área maior através da soma das
estimativas das áreas menores (Madeira e Simões, 1972 apud IBGE 2017). A adequação2 do
modelo matemático de tendência de crescimento populacional para municípios com taxas
negativas se ateve aos seguintes critérios metodológicos:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Tome-se a população de 2010 de um município qualquer com taxas intercensitárias de crescimento
negativa e a chamemos de P.
Designemos as populações de todos os municípios que fazem divisa com P em 2010 por p1, p2, p3,
...pn.
Façamos as somas de P + p1 + p2 +p3 + pn e chamemos de Q. A seguir calcule a proporção em 2010
de P/Q.
Projeta-se Q pelo método tendencial (IBGE) até o ano de 2040, obtendo os valores Q índice i, em
que i varia de 2019 a 2040.
Entre 2010 e 2018 utilizou-se a própria projeção do IBGE mesmo que apresentando tendência de
decrescimento, isto porque entende-se que o comportamento estacionário experimentado pela
população do município levaria pelo menos cinco anos para mudar de tendência e apresentar um
comportamento de crescimento positivo.
Calcule-se Q em 2018 dos municípios elencados. Deste, obtém-se População no tempo estimado
P(t), que é lançada na projeção de Q 2010.

O procedimento é repetido para cada município em relação à população urbana, sendo
a população rural obtida pela diferença entre a população total e urbana (PEIXOTO
AZEVEDO, 2016, adaptado).
Salienta-se que, toda projeção demográfica deve ser revista periodicamente, tal como
prevê a elaboração do PMSB, cujo prazo não deve ser superior a quatro anos, segundo §4º, do
inciso V, do art.25 do Decreto no 7.217/2010:

§ 4o O plano de saneamento básico será revisto periodicamente, em prazo não superior a
quatro anos, anteriormente à elaboração do plano plurianual.

5.1.3 População Flutuante
Além da população residente, o PMSB, nos casos necessários, deve identificar a
população flutuante, que é aquela que não possui residência, mas permanece por uma ou mais
1

Descrição disponível
em:ftp://ftp.ibge.gov.br/Projecao_da_Populacao/Revisao_2004_Projecoes_1980_2050/metodologia.pdf
2

Esta adequação é referenciada pela Elaboração do PMSB, descrita no Produto D: prospectiva e planejamento
estratégico Peixoto de Azevedo – MT. Julho -2016.
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temporadas ou, até, por períodos ou horas e uma localidade de estudo, usufruindo da
infraestrutura e demanda por serviços, especialmente, os de saneamento.
Por características distintas, e por não haver uma metodologia oficial para se estimar a
população flutuante, a sua identificação deve adotar mais de uma metodologia de análise, na
tentativa de traçar perspectivas que se aproximem da realidade experimentada na localidade.
O primeiro método adotado3 é a partir dos dados censitários fornecidos pelo IBGE sobre os
domicílios de uso ocasional e coletivo que servem de pouso uma população flutuante.
Para o IBGE (2010), o domicílio de uso ocasional é o domicílio particular permanente
que na data de referência servia ocasionalmente de moradia, ou seja, são aqueles usados para
descanso de fins-de-semana, férias ou outro fim. Já os domicílios coletivos, são aqueles em
que a relação entre as pessoas é restrita a normas de subordinação administrativa, como
hotéis, pensões [...] motéis, camping etc.
Com base no levantamento dos tipos de domicílio de uso ocasional e de uso coletivo,
adota-se sobre este valor, a densidade média de moradores por domicílio de cada município.
Contudo, esse resultado pode sofrer variações de acordo período de festividades e de
veraneio, etc.
De forma complementar, a alternativa metodológica, associada e referenciada pela
primeira, considera a ocupação nos estabelecimentos de hospedagens no dado município e
região. Estas informações servem de base para calcular o número de hóspedes, sendo: a taxa
média acumulada de ocupação estimada, sobre o número dos leitos.
Quando somada, a população flutuante agrega a seguinte combinação e resultados:
Visitantes ou ocupantes ocasionais + Hóspedes = Total da População Flutuante

Uma vez levantados esses dados sobre a população flutuante de um determinado
município, torna-se possível elaborar estimativas futuras para a essa população, que deverá
ser revista periodicamente, dada a dinamicidade do fluxo populacional e conforme
necessidade de estudos de projetos.

3

A referência metodológica considerou o Projeto de Elaboração do PMSB dos Municípios inseridos na Bacia do
Rio Paraíba do Sul, chancelado pela Associação Pró-Gestão das águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do
Sul (AGEVAP). Disponível em:
http://54.94.199.16:8080/publicacoesArquivos/arq_pubMidia_Processo_064-2013_Tombos_Prop-I_Fase1.pdf.
Acesso em 03 de Janeiro de 2019. Considerou também a contribuição teórica do trabalho de Godinho (1988),
Projeção da População Flutuante: uso de variáveis sintomáticas. Publicado nos anais do IV Encontro Nacional de
Estudos Populacionais. ABEP. Olinda. 1988.
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5.1.4 Perfil Demográfico
A caracterização e a evolução do perfil demográfico da população local e suas
variáveis, influenciam diretamente no planejamento das ações de saneamento para o PMSB.
Assim, à medida que novas informações surjam, seja por censos demográficos, pesquisas
domiciliares por amostragem ou estatísticas vitais4, provoca-se um processo contínuo de
atualização (IBGE, 2004).
Os dados que compõem as tabelas com perfis demográficos têm origem em diversas
fontes oficiais de pesquisa, como IBGE, SEI, Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) e Sistema da Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), entre
outros. Tais informações buscam demonstrar a dinâmica do município de Heliópolis, tais
como: população urbana e rural, por faixa de idade, sexo, razão de dependência, cor ou raça,
bem como suas comparações aos índices do estado da Bahia e do país, cujos índices buscam
retratar a organização social no seu espaço geográfico.
De acordo com dados fornecidos pelo IBGE, SIDRA, a população de Heliópolis
apresentou entre o período de 1991 a 2010 oscilações nos índices de crescimento
demográfico. A Figura 16apresenta a população urbana e rural do Município de Heliópolis de
1970 a 2010.
Figura 16 - População urbana e rural em 1991, 2000 e 2010, para o Município de Heliópolis/BA
14.000
13.108
12.000

13.192

11.376

10.000
9.009

8.876

8.000

7.764

População rural

6.000

5.428

População total

4.232

4.000
2.000

População urbana

2.367

0
1991

2000

2010

Fonte: IBGE – Censo Demográfico de 1991, 2000 e 2010.

4

As estatísticas vitais reúnem informações sobre a vida das pessoas e de sua família, incluindo status civil
(nascimentos, casamentos, divórcios, mortes etc.) mediante registros desses eventos. Fonte: Plano de Ação
para fortalecimento das estatísticas vitais 2017-2022. Disponível em: pdf.iris.paho.org. Acesso em 02.10.2018.
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A partir da análise dos dados fornecidos e por meio da compreensão da realidade
local, entende-se que a população de Heliópolis apresenta, de forma predominante,
características rurais. Entretanto, nota-se que a população urbana vem crescendo
gradativamente, enquanto a população rural decrescendo, conforme uma tendência nacional.
Entre os anos de 2000 e 2010, houve uma redução significativa da população rural.

Taxa de Crescimento

Figura 17- Taxa de crescimento geométrico anual da população total, urbana e rural, do Município de
Heliópolis/BA
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Fonte: IBGE - Censo Demográfico. Resultados da Amostra. Cálculos da SEI.
1

Fonte: IBGE, Censo demográfico 1950/2000. Para o período de 2000 a 2010, fora feito um cálculo estimativo.

A Figura 17apresenta as taxas de crescimento populacional a partir do método de
crescimento geométrico5 e traz dados referentes às décadas de 2000 e 2010. Essas
informações indicam que houve uma queda de 1,5 pontos percentuais na taxa crescimento
entre as décadas. Embora se tenha registrado perda no ritmo de crescimento, a taxa se mantém
positiva. O crescimento urbano é o maior responsável por este resultado, devido a acentuação
na queda da taxa de crescimento rural na última década.
Outros dados populacionais relevantes para definir o perfil demográfico da população
de Heliópolis são: população por grandes grupos de idade, observando a proporção da parcela
infantil, idosa e principalmente jovens e adultos para contribuir com a economia ativa do
município e região; população por cor ou raça população por sexo, estabelecendo a razão

5

O método geométrico é utilizado pelo IBGE e pela SEI, nos cálculos de estimativas populacionais na Bahia.
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entre eles; índice de envelhecimento; taxa de fecundidade; população por situação de
domicílio e sexo, bem como o grau de urbanização.
Figura 18 - Proporção da população, por grandes grupos de idade, para o Município de Heliópolis/BA
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Fonte: IBGE - Censo Demográfico. Resultados da Amostra. Cálculos da SEI.

Observa-se na Figura 18que, de acordo com o último censo de 2010, o Município de
Heliópolis tem 27,1% da população em grupo de idade entre 0 e 14 anos, esse índice vem
diminuindo a cada censo. Tal movimento reflete uma inversão da pirâmide etária no
município, assim como no estado da Bahia e no País. A população acima de 60 anos
representa em 2010 12,3 % do total, esse índice é crescente nos últimos censos. As ações de
saneamento básico atingem toda a população, em especial o grupo de crianças e idosos (mais
vulneráveis a contrair doenças), promovendo a saúde de forma preventiva, diminuindo o risco
de contrair as doenças relacionadas com a deficiência ou ausência dos serviços públicos de
saneamento básico. As taxas de envelhecimento, demonstrada na Tabela 3, confirmam essa
constatação.
Tabela 3- Índice de envelhecimento da população do Município de Heliópolis/BA
2000
2010
UF / Território
/ Município
Total
Masculino Feminino
Total
Masculino Feminino
19,7
44,8
BRASIL
12,0
11,0
13,0
17,9
16,0
20,0
Bahia
13,7
14,3
13,2
19,7
20,4
19,1
Heliópolis
Fonte: IBGE - Censo Demográfico. Resultados da Amostra. Cálculos da SEI.
Nota: ¹ População de 65 ou mais anos de idade sobre a população com menos de 15 anos de idade X 100.
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O índice de envelhecimento do município de Heliópolis segue a tendência de
crescimento do Estado da Bahia, porém com o envelhecimento maior na população do sexo
masculino do município. Já para a razão de dependência, estabelecida entre a população
economicamente dependente (menores de 15 anos de idade e pessoas com 65 anos ou mais de
idade) e a população potencialmente produtiva (15 a 64 anos de idade), assim como no Estado
da Bahia, houve um decréscimo registrado no município em relação aos jovens e um
acréscimo em relação aos idosos, como mostra a Tabela 4.

Tabela 4 - – Razão de dependência do Município de Heliópolis/BA
2000
2010
UF / Território / Município
Total
Jovens Idosos
Total
Jovens
80,2
71,6
8,6
60,5
51,3
Bahia
83,2
73,2
10,1
72,7
60,7
Heliópolis

Idosos
9,2
12,0

Fonte: IBGE - Censo Demográfico. Resultados da Amostra. Cálculos da SEI.
Nota: ¹ Razão entre a população definida como economicamente dependente (menores de 15 anos de idade e pessoas com 65
anos ou mais de idade) e a população potencialmente produtiva (15 a 64 anos de idade).

Segundo Reis et al (2016), no Brasil, a população com idade acima de sessenta anos
está crescendo num ritmo mais acelerado do que qualquer outro grupo etário. Historicamente
o grupo de crianças sempre foi superior ao grupo de idosos. Porém, espera-se que em 2050 o
percentual da população mundial acima de sessenta anos ultrapasse a população de jovens até
14 anos. Porém, no Brasil essa transição deve ocorrer até 2030.
Tabela 5 - Percentual da população, por cor ou raça, para o Município de Heliópolis/BA
UF / Território /
1991
2000
2010
Cor ou Raça
Município
(%)
(%)
(%)
Branca
Preta
Amarela*
Parda
Indígena*
Ignorado

Bahia
Heliópolis
Bahia
Heliópolis
Bahia
Heliópolis
Bahia
Heliópolis
Bahia
Heliópolis
Bahia
Heliópolis

20,2
33,3
10,1
3,3
0,1
69,0
62,3
0,1
0,4
1,1

25,2
23,3
13,0
4,1
0,2
0,3
60,1
72,2
0,5
1,0
0,2

22,0
40,1
17,0
6,7
1,2
0,5
59,5
52,7
0,4
0,0
-

Fonte: IBGE - Censo Demográfico. Resultados da Amostra. Cálculos da SEI.
Notas: ''-'' dado igual a zero não resultante de arredondamento.
* Os dados referentes aos indígenas e amarelos não constituem uma amostra representativa.
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Observando a Tabela 5, vê-se que o Município de Heliópolis tem a maior parte da sua
população declarada de cor parda 52,7%, seguidas da cor branca 40,1%.Outra faceta do perfil
populacional de Heliópolis é que a soma da população preta e parda chega a 59,4%.O estudo
realizado pelo IPEA (2011) permite construir um panorama sobre as condições de habitação e
saneamento dos domicílios brasileiros. Essas questões explicitam as desigualdades sociais, de
raça e de gênero relacionadas ao acesso aos serviços básicos essenciais. Mesmo com um
aumento significativo no abastecimento de água, ainda não se equipara à cobertura do serviço
entre a população branca. Em domicílios com trabalhadoras domésticas chefes ou cônjuges de
cor/raça negra a cobertura é de 88,5%, enquanto, nas casas chefiadas pelas trabalhadoras
brancas, este número chega a 93,3%. As diferenças referentes à raça/cor e à renda, no Brasil,
são visíveis. A população branca, em geral 77,1% dos domicílios, conta com esgotamento
sanitário adequado, apenas 60% da população negra dispõe do serviço.
Os resultados nacionais apontam para um contexto de risco social e os tipos de
agravos à saúde a que populações que residem em áreas com saneamento básico precário
estão sujeitas. Para Santos (2013), é preciso considerar um conjunto de elementos de ordem
econômico-social e cultural, relacionados às questões de gênero e raciais/étnicas que têm
influência direta ou indireta nas condições de saúde da População; é somente neste sentido
que uma reforma sanitária e um sistema de saúde adequados podem se efetivar como uma
realidade num país acirrado por profundas desigualdades como o Brasil. É nessa perspectiva
que o PMSB de Heliópolis busca alinhar sua estrutura de atuação, na identificação desse
contexto e na proposição de intervenções direcionadas aos segmentos populacionais em
condições inadequadas de saneamento básico.
Tabela 6- População por sexo do município de Heliópolis/BA
UF /
Território /
Município
Bahia
Heliópolis

2000

2010

Razão de Sexo¹

Total

Masculino

Feminino

Total

Masculino

Feminino

2000

2010

13.085.769
13.108

6.469.282
6.694

6.616.487
6.414

14.016.906
13.192

6.878.266
6.666

7.138.640
6.526

97,8
104,4

96,4
102,1

Fonte: IBGE - Censo Demográfico. Resultados da Amostra. Cálculos da SEI.
Nota: ¹ População do sexo masculino sobre a população do sexo feminino X 100.

Entre os anos de 2000 e 2010, houve um pequeno decréscimo na razão de sexo, a qual
expressa a relação quantitativa entre sexos (número de homens para cada grupo de cem
mulheres) que pode ser influenciada por taxas de migração e de mortalidade, no município de
Heliópolis. Uma razão de 100 indica uma grande aproximação entre o número de homens e
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mulheres; os valores acima indicam predominância de homens. O oposto do dado estadual,
onde a população masculina é um pouco menor que a feminina no estado.
Já a taxa de fecundidade total municipal vem diminuindo, em paralelo a redução da
mortalidade infantil que caiu de 53,9 em 2000 para 27,8 em 2010, seguindo a tendência do
Estado (Tabela 7). Os dados apresentados, não fogem ao contexto mundial, de acordo com
Ervatti et al (2015) apud Reis (2016), nos últimos anos, o mundo passa por uma grande
elevação da expectativa de vida ao nascer de sua população, associado a redução da taxa de
mortalidade infantil e a um conjunto de fatores que incluiu [...] a melhoria das condições
sociais da população (com destaque para o avanço relativo do saneamento básico) e uma série
de ações de saúde pública, como a maior atenção ao pré-natal, ao aleitamento materno e à
vacinação, a introdução de agentes comunitários de saúde e a Estratégia de Saúde da Família.
Com a disseminação de métodos contraceptivos, a invenção da pílula anticoncepcional e a
entrada da mulher no mercado de trabalho a partir dos anos 1950, as taxas de fecundidade
também caíram progressivamente.

Tabela 7-Taxa de fecundidade¹ total, taxa de natalidade², mortalidade infantil, densidade domiciliar e
composição dos domicílios conforme os arranjos familiares do município de Heliópolis/BA
UF/ Município

Taxa de Natalidade Bruta
Taxa de Fecundidade
Mortalidade Infantil
Número
Rurais
de
Urbanos
domicílios
Densidade
Rural
domiciliar
Urbano
Família
Convivente
Residente
Única

2000

2010

Bahia
21,3
2,49
41,8
962.675
2.207.712

Heliópolis
15,87
3,08
53,9
2.045
1.202

Bahia
16,5
2,03
21,7
1.059.522
3.034.097

Heliópolis
10,01
2,29
27,8
2.103
1.730

4
4,5
2.937.679
551.553

4,34
3,52
3.133
262

3,3
3,7
3.241.917
657.606

3,69
3,13
3.159
431

Fonte: IBGE - Censo Demográfico. Resultados da Amostra. Cálculos da SEI/ PNDU, 2018/ SISVAN, 2018.
Nota: ¹ A taxa de fecundidade é uma estimativa do número médio de filhos que uma mulher teria até o fim de seu período reprod utivo,
mantidas constantes as taxas observadas na referida data.
² A taxa de natalidade indica a frequência anual de nascidos vivos, em determinado espaço geográfico.

O município conta com uma densidade domiciliar urbana menor que a rural, ambas
menores que quando comparadas às do ano de 2000. Considerando a diversidade de arranjos
familiares existentes, acompanhando a tendência estadual, famílias conviventes aparecem em
menor número.
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Masculino

Feminino

Total

Masculino

Feminino

2.811

7.764

4.049

3.715

Feminino
4.242

2000

2.617

Masculino
4.634

13.192

Total

Total
8.876

Total

5.428

Feminino
2.172

13.108

Masculino

Heliópolis

2.060

Total

Total

UF /
Território /
Município

4.232

Tabela 8 - -População, por situação de domicílio e sexo no município de Heliópolis/BA
Grau de
2000
2010
urbanização
Urbano
Rural
Urbana
Rural
(%)¹

32,3

2010

41,1

Fonte: IBGE - Censo Demográfico. Resultados da Amostra. Cálculos da SEI.
Nota: ¹ Percentual da população urbana em relação à população Total.

O grau de urbanização, que representa o percentual da população urbana sobre a
população total, vem crescendo no município, de acordo com os últimos dois censos. Isso
mostra uma tendência migratória da zona rural para zona urbana, como indicado na Tabela 8.
Esse processo de urbanização impacta diretamente no planejamento das ações de saneamento
básico. Por não possuir eventos festivos na agenda anual e atrativos turísticos, o município
não conta com uma população flutuante significativa, assim como eventos migratórios por
nacionalidade, visto que 100% dos residentes declararam serem brasileiros natos (IBGE,
2010).

5.1.5 Projeção Populacional de Heliópolis
As metodologias apresentadas para as projeções populacionais, e as informações e
reflexões do perfil demográfico permitiram analisar como os resultados poderiam conjecturar
estimativas futuras para o Município de Heliópolis, de modo a demonstrar, de forma mais
aproximada possível, a realidade local. A estimativa de população flutuante não foi
necessária, pois, como mencionado no perfil demográfico do Município, não há registros de
grandes festividades de abrangência regional ou de um potencial turístico, cuja visitação,
impacte significativamente a estrutura de saneamento em Heliópolis.
O método geométrico apresentou-se como um modelo onde o crescimento da
população é dado por uma progressão geométrica, cuja curva representativa de evolução de
população traduz, no gráfico, a oscilação das taxas de crescimento variáveis. Já linearidade
evidenciada no método aritmético não demonstrou ajuste para o município, tornando o
resultado menos coerente, dadas as variações nas taxas de crescimento dos censos anteriores.
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A Figura 19 ilustra as curvas de crescimento em Heliópolis a partir dos métodos Aritmético e
Geométrico.
Figura 19- Curvas6 de crescimento Aritmético e Geométrico de Heliópolis/BA.
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Fonte: Censos Demográficos - 1991 a 2010. Estimativas IBGE/SEI 2011-2018. Elaboração Pisa 2019.

No caso de Heliópolis, a metodologia para a projeção populacional adotou o método
de crescimento geométrico, por apresentar aqui, o que mais se aproxima da realidade
censitária, se tornando mais confiável para se estimar o cenário futuro de municípios de
pequeno porte, cujos cenários econômicos não apresentam novos empreendimentos de grande
porte que indiquem mais geração de trabalho e renda, e desencadeie um expressivo
crescimento demográfico. A taxa municipal geral utilizada na projeção trouxe um equilíbrio
entre as taxas rural e urbana de modo a equacionar a dinâmica demográfica do município e a
proporcionar uma tendência de estabilidade em ambas às áreas.
Para traçar a estimativa populacional do município de Heliópolis para os próximos
vinte anos foi utilizado o método geométrico adaptado, conforme descrição metodológica
anterior. As estimativas populacionais de 2011 até 2018 foram realizadas pelo IBGE/SEI, os
dados apresentados serviram para subsidiar as estimativas futuras. Os dados para os anos
posteriores a 2018, apresentados na Tabela 9, foram traçados tendo como base a taxa7
crescimento populacional anual de 0,9% da década de 1991 a 2010.
6

A partir de 2018 foi aplicada a taxa de crescimento geométrico de 0,90% a.a. (1991-2010), de 2011 a 2018
utilizou-se as estimativas do IBGE/SEI. Para o cálculo aritmético foi utilizada a taxa de 2000-2010, de 8,4.
7

Para esta projeção adotou-se a taxa geral por preservar a proporção adequada entre o urbano e rural,
conforme características populacionais do município registradas nos últimos censos.
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Tabela 9 -Projeção Populacional do Município de Heliópolis para o período de 2010-2040.

Ano
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

População total
13192
13145
13099
13812
13786
13762
13739
13718
13076
13188
13301
13415
13530
13646
13763
13881
14000
14120
14241
14364
14487
14611
14736
14863
14990
15119
15248
15379
15511
15644
15778

População urbana
5428
5409
5390
5683
5672
5662
5653
5644
5380
5426
5473
5520
5567
5615
5663
5712
5760
5810
5860
5910
5961
6012
6063
6115
6168
6221
6274
6328
6382
6437
6492

População rural
7764
7736
7709
8129
8113
8099
8086
8073
7696
7762
7828
7895
7963
8031
8100
8170
8240
8310
8381
8453
8526
8599
8673
8747
8822
8898
8974
9051
9129
9207
9286

Fonte: Estimativas Populacionais IBGE/SEI 2010-2018/ Censo IBGE 1991-2010. Elaboração PISA
2019.

A projeção populacional em Heliópolis busca equilibrar ao longo dos próximos 20
anos as perdas na zona rural e o crescimento constante na zona urbana, a taxa de crescimento
geométrico utilizada considera o desempenho demográfico ao longo das últimas décadas,
conforme dados censitários. Esse parâmetro indica que o resultado do período é positivo, e
que o município pode apresentar elevação no número de habitantes, porém em ritmo mais
lento. Esta característica está em consonância com o cenário de crescimento populacional
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brasileiro, que apresenta taxas de crescimento cada vez menores, resultado das quedas de
natalidade e mortalidade nas últimas décadas. Contudo, ao considerar o número de 13.192
habitantes em 2010, a estimativa prevê um incremento de 2.586 moradores até 2040.

5.2

Estrutura Territorial do Município
As condições de moradia, os loteamentos existentes, bem como o vetor e a dinâmica

de expansão urbana do município, fazem parte da estrutura do seu território. Outros aspectos
de grande relevância, dentro dessa estrutura, no norteamento das ações de saneamento básico,
são a existência de área dispersas e das áreas onde mora a população de baixa renda. Inseridas
nesse contexto de áreas dispersas ou especiais estão as comunidades quilombolas, indígenas e
tradicionais. Não existindo registro dessas no município de Heliópolis.
A Figura 20ilustra a imagem do município com as representações do vetor de
expansão, sendo eles no sentido Ribeira do Pombal da BA-110, bem como sentido do açude
do município, sentido ao município de Fátima.
Figura 20 - Vetor de expansão urbana do Município de Heliopólis/BA

Fonte:PISA adaptado do GoogleEarth Pro,2018

Para o município de Heliópolis, a análise da situação de áreas com população de baixa
renda foi analisada a partir da média de renda por família de cada localidade. De acordo com
a Secretaria Municipal de Heliópolis, as médias de rendas sofrem variações entre R$ 400,00 a
R$ 950,00, destacando a sede municipal, a qual é detentora da maior média de renda por
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família, enquanto as localidades de Viuveira (R$ 400,00) e Tijuco (R$ 450,00) são as
localidades com menores médias. As principais atividades econômicas dessas localidades
giram em torno da agricultura familiar e artesanato, além de possuir os programas sociais
como principal fonte de renda.
Apesar disso, as duas localidades representam importantes polos do município, ficam
a uma distância aproximada de 15 km da sede e possuem estruturas de casas, igrejas, posto de
saúde, escolas, associações, cemitério e vias com pavimentação.

5.2.1 Zona Rural
De acordo com os dados coletados no documento de Estratégia de Mobilização,
Participação Social e Comunicação (Produto B) do município de Heliópolis foi possível
identificaras diferentes localidades contidas na zona rural, sendo cada uma descrita no quadro
a seguir.
Quadro 1 – Comunidades da zona rural de Heliópolis/BA
Infraestrutura Existente
Distância
Tipo
da Sede
e Logística Disponível

Nº

Nome

1.

Araticum

Comunidade

12 km

Casas dispersas

2.

Arrozal

Comunidade

16 km

Aglomerado de casas, escola e igreja

3.

Barreira do
Tubarão

Comunidade

12,8 km

Casas dispersas e associação

4.

Barreira Grande

Comunidade

21 km

Casas dispersas

5.

Bendó

Comunidade

25 km

Casas dispersas e associação

6.

Caboatá

Comunidade

5 km

Casas dispersas e igreja

7.

Caboré

Comunidade

10 km

Casas dispersas

8.

Cajazeira

Povoado

8,5 km

Aglomerado de casas, igreja, PSF, escola
polo, associações, pavimentação, ginásio
poliesportiva e cemitério.

9.

Calumbí

Comunidade

10 km

Casas dispersas

10.

Condão

Comunidade

17 km

Casas dispersas

11.

Cumbanzê

Comunidade

17 km

Casas dispersas

12.

Farmácia

Povoado

7 km

Aglomerado de casas, igreja, escola polo,
associações, pavimentação, quadra
poliesportiva.

13.

Galinha Morta

Comunidade

3 km

Casas dispersas

14.

Itapororoca de
Baixo

Comunidade

9,2 km

Casas dispersas, igreja e associação
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Nº

Nome

Tipo

Distância
da Sede

Infraestrutura Existente
e Logística Disponível

15.

Itapororoca de
Cima

Comunidade

8 km

Casas dispersas

16.

Jibóia

Comunidade

15 km

Aglomerado de casas, igreja e escola

17.

João Grande

Povoado

12,5 km

Aglomerado de casas, igreja, pavimentação e
escola

18.

Mandacaru

Comunidade

5 km

Casas dispersas

19.

Maria Preta

Comunidade

17,5 km

Casas dispersas

20.

Massaranduba

Povoado

5 km

Aglomerado de casas, igreja, escola,
associações, pavimentação e cemitério

21.

Melancia

Comunidade

8 km

Casas dispersas

22.

Ouricuri

Comunidade

16 km

Casas dispersas

23.

Pau-ferro

Comunidade

15 km

Aglomerado de casas, igreja

24.

Pindobal

Comunidade

14 km

Casas dispersas

25.

Poço

Comunidade

4 km

Casas dispersas

26.

Porteira

Comunidade

11,5 km

Casas dispersas

27.

Queimada do
Miguel

Comunidade

15 km

Casas dispersas

28.

Quixabeira

Comunidade

18 km

Casas dispersas

29.

Riachinho

Comunidade

6 km

Casas dispersas

30.

Riacho

Povoado

10 km

Aglomerado de casas, igreja, PSF, escola
polo, associações, pavimentação, quadra
poliesportiva e cemitério.

31.

Sacatinga

Comunidade

4,5 km

Casas dispersas e associação

32.

Sapé

Comunidade

18 km

Aglomerado de casas, igreja, associação

33.

Serra dos
Correias

Povoado

10 km

Aglomerado de casas, igreja, PSF, escola
polo, associações, pavimentação, ginásio
poliesportiva e cemitério.

34.

Serrota

Comunidade

5 km

Casas dispersas

35.

Tamarindo

Comunidade

7 km

Casas dispersas

36.

Tamboril

Comunidade

13 km

Casas dispersas e igreja

37.

Tanque das
Vargens

Comunidade

13 km

Casas dispersas

38.

Tanque Novo

Povoado

16 km

Aglomerado de casas, igreja, escola,
associações, pavimentação, quadra
poliesportiva e cemitério.

39.

Tanquinho

Comunidade

11 km

Casas dispersas e igreja

40.

Terra Preta

Comunidade

18,5 km

Casas dispersas
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Infraestrutura Existente
e Logística Disponível
Aglomerado de casas, igrejas, PSF, escola
polo, associações, pavimentação, quadra
poliesportiva e cemitério.

Nº

Nome

Tipo

Distância
da Sede

41.

Tijuco

Povoado

12 km

42.

Umburana

Comunidade

3 km

Casas dispersas

43.

Velame

Comunidade

18 km

Casas dispersas

44.

Viuveira

Povoado

18 km

Aglomerado de casas, igrejas, escola,
associações, pavimentação

45.

Vila de Nossa Srª
de aparecida
Comunidade
(trapalha)

4 km

Aglomerado de casas e igreja

46.

Tanque Cercado

comunidade

7 km

Casas dispersas

47.

Marmelada

Comunidade

16 km

Casas dispersas

48.

Boa Sorte

Comunidade

4,5 km

Casas dispersas

49.

Curaçá

Comunidade

15 km

Casas dispersas

Fonte: PISA, 2018

A complexidade da infraestrutura existente em cada localidade não está diretamente
associada com a distância que cada uma tem em relação à sede do município, pois é possível
detectar estruturas de casas, PSF ou colégios, por exemplo, em localidades com distâncias
maiores, enquanto em localidades com distâncias menores, essas estruturas são inexistentes.
5.3

Políticas Públicas Correlatas ao Saneamento Básico
O município de Heliópolis ainda não instituiu as políticas públicas municipais

necessárias para assegurar os direitos da sua sociedade. Existem no município alguns
instrumentos fragmentados que podem compor uma política pública, como por exemplo: os
Planos Municipais de Educação e de Saúde, além do Fundo do Meio Ambiente e os
Conselhos Municipais de Meio Ambiente, de Educação e de Saúde. A transversalidade do
saneamento básico estabelece uma conexão com diversas áreas, entre elas: saúde, habitação
de interesse social, meio ambiente e gestão de recursos hídricos, educação, entre outras. Nesse
capítulo será apresentada uma descrição sucinta dessas áreas correlatas.
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5.3.1 Saúde
A Secretaria Municipal de Saúde é o órgão gestor dos serviços de saúde no município.
De acordo com a Secretaria de Saúde, os serviços de saúde em Heliópolis estão organizados
em: Unidade Odontológica Móvel, Unidade de Saúde e Unidade Mista de Saúde.
Para a prestação dos serviços de saúde o município conta com diversos profissionais,
entre eles: Médico; Enfermeira; Odontólogo; Assistente social; Auxiliar de enfermagem;
Agente de endemias; Técnico de laboratório; Inspetor sanitário e Agente comunitário de
saúde. A Tabela 10apresenta o quantitativo de funcionários alocados para prestar os serviços
de saúde no município.
Tabela 10 - Quantitativo de funcionários alocados na Secretaria Municipal de Saúde de Heliópolis
USF / PSF1

HMH ²

SECRETARIA / VIGILÂNCIA

Médico

03

05

0

Enfermeira

03

01

02

Odontólogo

03

0

0

Assistente Social

01

0

0

Aux. de Enfermagem

07

10

0

Digitador

02

0

04

Agente de Endemias

05

0

0

Técnico de Laboratório

0

0

01

Inspetor Sanitário

0

0

02

Agente Comunitário

18

0

0

Agente Administrativo

01

02

0

Aux. De cons. Dentário

03

0

0

Motorista

01

07

0

Aux. Limpeza

05

04

0

TIPO DE OCUPAÇÃO

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2018.
Nota: 1 USF: Unidade de Saúde da Família/ PSF: Programa de Saúde da Família. ² HMH – Hospital Municipal de Heliópolis

A infraestrutura completa atualmente no município é apresentada noQuadro 2, com
seus respectivos nomes, localização e número de leitos de atendimento.
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Quadro 2 - Estabelecimentos de Saúde da administração pública no município de Heliópolis/BA
TIPO DE
NOME
LOCALIZAÇÃO
ESTABELECIMENTO
Avenida Helvécio
UBS Heliópolis
Unidade de Saúde
Pereira de Santana
– centro.
Avenida Helvécio
USM Heliópolis
Unidade de Saúde Mista
Pereira de Santana
Povoado Tijuco
UBS Tijuco
Unidade de Saúde
(zona rural)
Povoado
UBS Cajazeiras
Unidade de Saúde
Cajazeiras (zona
rural)
Povoado Riacho
US Riacho
Unidade de Saúde
(zona rural)
Bairro Santos
US Santos Dumont
Unidade de Saúde
Dumont
Unidade Odontológica
UOM
Móvel
Móvel
Avenida Helvécio
UBS Heliópolis
Unidade de Saúde
Pereira de Santana
– centro.
Avenida Helvécio
USM Heliópolis
Unidade de Saúde Mista
Pereira de Santana
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2018

De acordo com dados municipais, as ações de Vigilância à Saúde desenvolvidas no
território são focadas no controle de riscos, danos e determinantes socioambientais, através do
monitoramento das doenças transmissíveis, imunopreveníveis, ações de busca ativa,
notificações, promoção de saúde, vacinação, controle de vetores, fiscalização e inspeção de
produtos em estabelecimentos de interesse de saúde pública, entre outros.
Nessa perspectiva, compreender o estado nutricional das crianças auxilia a análise do
crescimento e proporções corporais do indivíduo e, desse modo, permite estabelecer
direcionamentos sobre onde e como intervir. A tabela a seguir apresenta o estado nutricional
das crianças do município de Heliópolis, com base nos acompanhamentos por peso/idade,
peso/altura e altura/idade. Nos três quesitos, mais de 50% das crianças se encontravam em
estado normal/eutrófico, ou seja, com peso adequado para sua altura e idade.
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Tabela 11 - Estado Nutricional dos Beneficiários do Programa Bolsa Família, do município de
Heliópolis, BA.
Acompanhamento por Criança Peso/Idade segundo Regional de Saúde - Período Dez/2008
Regional
Normal/
Risco de
de
Peso muito baixo Baixo peso > P0,1 e < Risco nutricional >
Eutrófico>
P10
e
sobrepeso
>
Saúde:
< P0,1
P3
P3 e < P10
< P97
P97

HELIÓPOLIS

10

31

41

297

104

Acompanhamento por Criança Peso/Altura segundo Regional de Saúde - Período Dez/2008
Baixo peso por Risco de baixo peso por Normal/Eutrófico>
Risco de
S/Parâmetro do
altura < P3
altura > P3 E < P10
P10 e < P97
sobrepeso > P97
NCHS
232

48

174

20

9

Acompanhamento por Criança Altura/Idade segundo Regional de Saúde - Período Dez/2008
Baixa estatura < Risco de Baixa estatura Normal/Eutrófico>
> P97
S/ Informação
P3
> P3 E < P10
P10 e < P97
11

6

167

290

9

Fonte: SISVAN, 2018.

A vigilância sanitária do município declara que realiza periodicamente ações de
inspeções nos estabelecimentos sujeitos a fiscalizações, além de proceder com o recebimento
e averiguações de denúncias e realizar ações educativas. Já na saúde ambiental, a Vigilância
realiza o monitoramento da qualidade da água fornecida à população por meio da coleta e
envio para análise de amostras mensais de água tratada e água bruta, conforme a Tabela 12.
Tabela 12 - Tipo e quantidade mensal de análises da água – Vigilância Sanitária de Heliópolis
TIPO DE ANÁLISE
QUANTIDADE MENSAL
Análises de Cor
10
Análises de pH

10

Análises de Coliformes / E.coli

10

Análises de Residual Desinfetante
Análises de Turbidez
Análises de Fluoreto

10
10
50

Total:
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2018.

A dengue é uma doença de notificação compulsória que tem sua transmissão através
do mosquito Aedes aegypti, infectado com o vírus. Esses mosquitos precisam de um ambiente
aquático para desenvolver a fase de larvas no seu ciclo de vida. As deficiências do serviço de
drenagem urbana e a disposição inadequada dos resíduos sólidos que permitam o acúmulo de
água, ou mesmo recipientes sem tampa, como reservatórios, estão entre os fatores promotores
da proliferação dos mosquitos que, consequentemente, podem aumentar as chances da
ocorrência dessa doença. Além da Dengue, o mosquito é o vetor transmissor da Zika e
Chikungunya e Febre Amarela. De acordo com os dados do DATASUS, fornecidos pela SEI,
até o ano de 2017 houve um caso de Chikungunya e não houve notificação de casos de
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Dengue e Zika no município Heliópolis. Na Tabela 13, são apresentados os números de casos,
entre os anos de 2014 e 2017.
Tabela 13 - Número de casos de Dengue, Zika e Chikungunya, entre os anos de 2014 e 2017, no
Município de Heliópolis
DOENÇA
UF /
2014
2015
2016
2017
INFECTOCONTAGIOSA Município
Bahia
24.864
79.352
83.243
7.721
Dengue
Heliópolis
4
37
12
Bahia
7
34.708
59.072
1.318
Zika
Heliópolis
14
8
Bahia
1.943
27019
55239
5838
Chikungunya
Heliópolis
2
165
1
Fonte: DATASUS, através da SEI

Em caso de suspeita de ocorrência de doenças que apresentam um potencial de
disseminação e vulnerabilidade para a população, é obrigatória a notificação pelo órgão gestor
responsável pela saúde no município. A informação abastece o Sistema de Doenças de
Notificação Compulsória. Na Lista de Doenças de Notificação Compulsória estão aquelas
relacionadas à ausência ou à prestação deficiente dos serviços de saneamento básico. Entre
elas estão a Dengue, Zika e Chikungunya e Febre Amarela, com o número de casos
apresentado na Tabela 14, bem como a Malária, a Leishmaniose visceral, a Esquistossomose,
a Hepatite A, e a Leptospirose.
As principais doenças (09 casos) nos últimos 03 anos foram esquistossomose,
hepatites virais e acidentes por animais peçonhentos registrados no SINAN, relacionados a
falta de saneamento básico. No entanto, no monitoramento de doenças diarréicas podemos
encontrar aproximadamente 10 a 15 casos por mês de diarreia.
Tabela 14 - Casos confirmados notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação para
o município de Heliópolis-Ba, de 2012 a 2016
Doenças e Agravos de Notificação
2012
2013
2014
2015
2016
Acidente por animais peçonhentos
02
Botulismo
Cólera
Coqueluche
Dengue
04
Difteria
Doença de Chagas Aguda
Doenças Exantemáticas
Esquistossomose
01
02
01
Febre Amarela
Febre Maculosa
Febre Tifóide
Hantavirose
-
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Doenças e Agravos de Notificação
Hepatite
Influenza Pandêmica
Intoxicação Exógena
Leishmaniose Visceral
Leishmaniose Tegumentar Americana
Leptospirose
Malária
Meningite
Peste
Paralisia Flácida Aguda
Raiva
Sífilis em gestante
Sífilis Congênita
Síndrome da Rubéola Congênita
Tétano Acidental
Tétano Neonatal
Violência doméstica, sexual e/ou outras
violências

2012
-

2013
-

2014
-

2015
01
02
-

2016
01
-

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net

As ações realizadas pelas equipes de saúde no que concerne à prevenção foram
orientações quanto à higiene pessoal, acerca da transmissibilidade das doenças e o cuidado e
destino adequado do lixo. Lembramos que doenças como dengue, Zika e Chikungunya estão
intimamente relacionadas com a forma de procriação do mosquito que ocorrem em água
parada, podendo o lixo influenciar bem como as atitudes dos habitantes do município. Quanto
às ações realizadas vinculadas as outras secretarias pode-se afirmar que houve no município
limpeza pública eficiente, solicitação de construção de fossa séptica para pessoas carentes,
orientações quanto ao destino adequado dos resíduos e orientações gerais em creches e
escolas quanto às doenças acima citadas.
Heliópolis possui Conselho Municipal de Saúde que é composto por 12 membros
titulares e 12 suplentes, conforme a Lei nº 301, de 19 de maio de 2009, com representações do
governo, usuários, profissionais de saúde e prestadores de saúde. As reuniões são realizadas
mensalmente,

conforme

o

cronograma

pactuado

com

os

conselheiros,

havendo

esporadicamente quando necessário à realização de reuniões extraordinárias. Segue os
membros com suas respectivas representações conforme a Decreto nº 015/2018. Conselho
Municipal de Saúde tem a seguinte composição:
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Quadro 3 -Conselho Municipal de Saúde de Heliópolis/BA
Titular: Regiane de Oliveira
Representante da Secretaria
Barbosa
Municipal de Saúde
Suplente: Gabrielle Silva de
Oliveira
REPRESENTANTES DO
Representante da Secretaria
Titular: Dênis Correia da Silva
PODER PÚBLICO
Municipal de Educação,
Santos
Cultura, Esporte e Lazer
Suplente: Renan Vieira Tavares
Titular: Maria Nilda Santana
Representante da Secretaria de
Suplente: Ieda dos Santos
Assistência Social
Araújo
Representantes da Atenção
Básica

REPRESENTANTES DOS
TRABALHADORES DE
SAÚDE

Representantes da Secretaria
de Administração e Finanças

Representantes da Vigilância e
Saúde

Representantes dos Agentes
Comunitários
Representantes do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de
Heliópolis
Representantes Sindicato dos
Servidores Públicos
REPRESENTANTE DOS
USUÁRIOS

Representantes da Pastoral da
Criança
Representantes da Igreja
Evangélica

Representantes da Igreja
Católica

Titular: Rafaela Alves
Nascimento Neves
Suplente: Ebimael Carvalho
Santos
Titular: Anne Beatriz Souza de
Oliveira
Suplente: Raul Tavares Sousa
Oliveira
Titular: Andrea Almeida de
Moraes Carneiro
Suplente: Adriano Barbosa de
Carvalho
Titular: Aline Mota de Andrade
Suplente: Edvalson Souza Nobre
Titular: Edmeia Cardoso Torres
Suplente: Josefa da Silva
Messias
Titular: Gilvandio Alves dos
Santos
Suplente: Roberto Alves Neves
Titular: Edilene do Carmo Silva
Suplente: Solange Rodrigues do
Carmo
Titular: Marivania Alves da
Silva Gonçalves
Suplente: Jose Carlos Gonçalves
Silva
Titular: Maria do Carmo
Barbosa
Suplente: Camila Batista
Santos

Fonte: Prefeitura de Heliópolis, 2018
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5.3.2 Habitação de Interesse Social
Em 2015, foi apresentado o Plano Estadual de Habitação e Interesse Social e
Regularização Fundiária (PLANEHAB)e, segundo o documento, o déficit relativo do Estado
da Bahia, ou seja, o déficit sobre o total de domicílios particulares permanentes é 12% na
zona urbana e 17% na zona rural. .O Território de Identidade Semiárido Nordeste II de
Identidade Litoral Norte e Agreste Baiano, a que pertence o município de Heliópolis,
apresenta um déficit habitacional de 56% para a zona rural e de 44% para a urbana, dados
próximos a média estadual (33% na zona rural e 67% na urbana).Para o município de
Heliópolis, tem-se que menos de 500 domicílios, de um total de 3.833 zona rural, (tanto para a
zona urbana, quanto para rural) apresentam déficit habitacional, ou seja, são habitações ou
moradias com condições precárias e/ou densamente ocupadas(BAHIA, 2013).
Na análise da necessidade habitacional considera-se déficit, a indigência de construção
de novas moradias, devido à precariedade da construção, ou seja, reposição de estoque, ou
mesmo pela coabitação, domicílios alugados por famílias conviventes.

Porém, para a

necessidade habitacional, além do déficit, tem-se a inadequação habitacional que atinge 54%
dos domicílios particulares e permanentes do Estado da Bahia. A inadequação expressa
problemas na qualidade habitacional, principalmente a funcionalidade da moradia com as
características do seu entorno.
O PLANEHAB mostra que a inadequação habitacional rural afeta quase a totalidade
dos domicílios do estado, um percentual de 90%. Com base na Pesquisa de Informações
Básicas Municipais – MUNIC, realizada em 2017, cerca de 34% dos municípios da Bahia
possuem Fundo Municipal de Habitação, sendo 53,9% destes com o Conselho Municipal de
Habitação ou similar como gestor do fundo. Em Heliópolis ainda não foi instituído o Fundo
Municipal de Habitação e não tem um órgão colegiado para discutir a temática, como
conselho ou câmara técnica.
Dados do Censo 2010, realizado pelo IBGE, apresentam a classificação das moradias,
em adequada (quando possui rede geral de abastecimento de água, rede geral de esgoto, coleta
de lixo), semi-adequada (quando possui pelo menos um serviço inadequado) e inadequada
(quando o domicílio particular permanente possui abastecimento de água proveniente de poço
ou nascente ou outra forma, sem banheiro e sanitário ou com escoadouro ligado à fossa
rudimentar, vala, rio, lago, mar ou outra forma e lixo queimado, enterrado ou jogado em
terreno baldio ou logradouro, em rio, lago ou mar ou outro destino). No município de
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Heliópolis, as moradias semi-adequadas correspondem a 91,31% do total, como mostra a
Tabela 15.

Tabela 15 - Número de domicílios particulares permanentes por tipo de moradia do município de
Heliópolis/BA
% (em relação ao total de moradias existentes no
Tipo de Moradia
Quantidade
município)
Adequado
5,87
225
Inadequado
2,82
108
Semi-adequado
91,31
3503
3836
100
Total:
Fonte: IBGE, 2010.

Ainda na pesquisa censitária de 2010, foi apresentado o número de domicílios
particulares permanentes por forma de abastecimento de água, tipo de esgotamento sanitário e
destino do lixo. A Tabela 16mostra que 85,79% desses domicílios têm como forma de
abastecimento de água, rede geral de distribuição.

Carro-pipa

Água da chuva
armazenada
em erna

Água da chuva
armazenada de
outra forma

Rios, açudes,
lagos e
igarapés

Outra

Heliópolis

Poço ou
nascente fora
da propriedade

Bahia

Poço ou
nascente na
propriedade

UF /
Município

Rede geral de
distribuição

Tabela 16-Número de domicílios particulares permanentes por forma de abastecimento de água do
município de Heliópolis/BA

3.273.432
3.290
85,79%

222.306
91
2,37%

209.862
111
2,89%

61.540
0,00%

113.409
196
5,11%

17.994
34
0,89%

112.009
20
0,52%

79.483
93
2,43%

Fonte: IBGE, 2010.

Na amostra dos domicílios por tipo de esgotamento sanitário, o maior percentual, com
o valor de 84,77%, corresponde à fossa rudimentar, como mostra a Tabela 17.

Tabela 17 - Número de domicílios particulares permanentes por tipo de esgotamento sanitário do
município de Heliópolis/BA
Rede geral
Rio,
Fossa
Fossa
UF / Município de esgoto ou
Vala
lago ou
Outro
séptica rudimentar
pluvial
mar
1.861.808
262.411 1.405.790 110.806 64.347
73.134
Bahia
98
199
2.817
61
6
142
Heliópolis
2,95%
5,99%
84,77%
1,84%
0,18%
4,27%
Fonte: IBGE, 2010.
Nota: ¹ O total de domicílios corresponde àqueles que possuíam algum tipo de esgotamento sanitário.
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Os domicílios particulares e permanentes do município de Heliópolis que destinam o
seu lixo (denominação utilizada no resultado do Censo, e não resíduos sólidos) para queima,
corresponde a 30,61%, aproximando-se do percentual dos domicílios que destinam os lixos
para acoleta diretamente por serviço de limpeza, como mostra a Tabela 18.

Tabela 18-Número de domicílios particulares permanentes por destino do lixo do município
de Heliópolis/BA
UF /
Município

Coletado
Colocado
Jogado em
diretamente em caçamba
terreno
por serviço de de serviço
baldio ou
limpeza
de limpeza logradouro

Bahia
Heliópolis

2.505.674
1.866
48,64%

614.229
313
8,16%

Jogado
em rio,
lago ou
mar

208.551
3.550
369
9,62%
0,00%
Fonte: IBGE, 2010.

Enterrado

Queimado

Outro

26.201
26
0,68%

713.711
1.174
30,61%

21.703
88
2,29%

A Tabela 19indica onúmero de domicílios particulares permanentes por adequação da
moradia de acordo com algumas características especificas, tais como: calçada, arborização,
pavimentação entre outros. Em todos os requisitos, o tipo de domicílio predominante é o
semi- adequado.
Tabela 19 - Número de domicílios particulares permanentes por adequação da moradia, segundo as
características do entorno –Heliópolis/BA
Domicílios particulares permanentes
Total
Adequada
Semi-adequada Inadequada
Heliópolis
Identificação do logradouro
Existe
Não existe
Sem declaração
Iluminação pública
Existe
Não existe
Sem declaração
Pavimentação
Existe
Não existe
Sem declaração
Calçada
Existe
Não existe
Sem declaração

1728

230

1476

22

63
1655
10

3
227
-

60
1412
4

16
6

1580
130
10

207
23
-

1361
111
4

12
4
6

743
975
10

122
108
-

618
854
4

3
13
6

1218
500
10

192
38
-

1026
446
4

16
6
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Total

Domicílios particulares permanentes
Adequada
Semi-adequada Inadequada

Meio-fio / guia
Existe
Não existe
Sem declaração
Bueiro / boca de lobo
Existe
Não existe
Sem declaração
Rampa para cadeirante
Existe
Não existe
Sem declaração
Arborização
Existe
Não existe
Sem declaração
Esgoto a céu aberto
Existe
Não existe
Sem declaração
Lixo acumulado nos logradouros
Existe
Não existe
Sem declaração

882
836
10

172
58
-

710
762
4

16
6

9
1709
10

5
225
-

4
1468
14

16
6

15
1703
10

4
226
-

11
1461
4

16
6

1442
276
10

211
19
-

1227
245
4

4
12
6

792
926
10

126
104
-

665
807
4

1
15
6

11
1707
10

1
229
-

10
1462
4

16
6

Fonte: IBGE, 2010

5.3.3 Meio Ambiente e Gestão de Recursos Hídricos
O território brasileiro é composto de seis biomas: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata
Atlântica, Pantanal e Pampa, sendo que no território da Bahia está presente o bioma da Mata
Atlântica, da Caatinga e do Cerrado. O município de Heliópolis está localizado no bioma da
Caatinga e do Cerrado. A região da Caatinga compreende uma área aproximada de 735.000
km2, aproximadamente 11% do território nacional, já o Cerrado, representa o segundo maior
bioma do Brasil, ocupando cerca de dois milhões de quilômetros quadrados, quase 25% do
território brasileiro (SO BIOLOGIA, 2008).
Quanto às entidades responsáveis pela questão do meio ambiente do município, sabese que a Lei Ordinária nº 289/2008 de 29 de março de 2008, que dispõe sobre a estrutura
administrativa do município de Heliópolis.
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Segundo o Art. 14 da referida Lei, existe Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Meio Ambiente que tem por finalidade “planejar, coordenar e executar a política
de desenvolvimento econômica e meio ambiente, competindo-lhe:
II- Promover o planejamento urbano do Município respeitando-se o adequado uso do
solo;
XIV- Desenvolver programas de desenvolvimento rural e fomento à produção
agrícola do Município;
XVII- Implantar a política municipal de meio ambiente, compatibilizando-a com as
políticas nacionais e estaduais.

De acordo com a composição do Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama) o
órgão seccional do Estado da Bahia é o INEMA que tem entre as suas atribuições fiscalizar o
cumprimento da legislação ambiental e de recursos hídricos, bem como coordenar, executar,
acompanhar, monitorar e avaliar a qualidade ambiental e de recursos hídricos. No âmbito
municipal não tem um órgão ou entidade especificar que tenha essa atribuição, ficando a
cargo do INEMA.
Os dados fornecidos pelo o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
(INEMA, 2018), compostos pela relação dos processos existentes no município e seus
respectivos requerentes, permitiram a verificação do fator gerador e do atual status do
processo, por meio da consulta aos processos de Licenciamento, Fiscalização, Florestal e
Outorga, nos serviços online do órgão. Nessa consulta, alguns números de processos deram
inválidos. NoQuadro 4, são apresentados os processos de requerimento de licenciamento e
outorga registrados no INEMA para o município.

Quadro 4 –Licenciamentos Ambientais e Outorgas existentes e concedidos para o município
de Heliópolis/BA
NOME
STATUS
Nº DO PROCESSO
FATOR GERADOR
REQUERENTE
ATUAL
2010-009044/TEC/TCRA-0248

VIVO S/A

TCRA - ERB (GHLP)

2017.001.004247/INEMA/LIC04247

JOSÉ OLIVEIRA
LS - Posto combustível DE ANDRADE
Heliópolis - MicP
DE HELIOPÓLIS
COMPANHIA DE
ELETRICIDADE
Concluído
DO ESTADO DA
BAHIA
Concluído
JOSE BARBOSA
ANDRADE

2017.001.003499/INEMA/LIC03499

ANTONIO
ALVES DOS

2003-000191/TEC/LS-0029

2018.001.000202/INEMA/LIC00202

Concluído

Concluído

Concluído
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Nº DO PROCESSO

2017.001.002061/INEMA/LIC02061
2017.001.001616/INEMA/LIC01616
2017.001.000827/INEMA/LIC00827
2017.001.000560/INEMA/LIC00560
2017.001.000409/INEMA/LIC00409
2017.001.000363/INEMA/LIC00363
2016.001.003717/INEMA/LIC03717
2016.001.003716/INEMA/LIC03716
2016.001.002263/INEMA/LIC02263

2016.001.001927/INEMA/LIC01927

NOME
REQUERENTE
SANTOS
SEBASTIÃO
OLIVEIRA
SANTANA
MANASSÉS DE
SOUZA
RODRIGUES
JOSÉ ADELMO
LINO DORIA
JOSÉ
CARREGOSA
ANDRADE
CECILIO
OLIVEIRA DE
SANTANA
JOSÉ ALVES
NETO
JJN
IMOBILIARIA
LTDA - ME
DEUSDETE DE
JESUS SANTOS
ME
JOSÉ OLIVEIRA
DE ANDRADE
DE HELIOPOLIS
- EPP
COMPANHIA DE
ENGENHARIA
HÍDRICA E DE
SANEAMENTO
DA BAHIA

2016.001.001701/INEMA/LIC01701

MARIZAN
FONCECA DA
GAMA

2016.001.001611/INEMA/LIC01611

AUTO POSTO
ENESTOR NILO
LTDA - EPP

2015.001.002355/INEMA/LIC02355

TR ECOPOSTO
LTDA - EPP

2015.001.000340/INEMA/LIC00340
2015.001.000339/INEMA/LIC00339

COMPANHIA DE
ENGENHARIA
HÍDRICA E DE
SANEAMENTO
DA BAHIA
COMPANHIA DE
ENGENHARIA

FATOR GERADOR

STATUS
ATUAL

Concluído

Concluído
Concluído

Concluído

Concluído
Concluído
Concluído

Concluído

Concluído

Concluído

Concluído

Concluído

Concluído

Concluído

Concluído
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Nº DO PROCESSO

2015.001.000311/INEMA/LIC00311
2012.001.000482/INEMA/LIC00482
2012-000037/OUT/DISP-0023

2011-000913/OUT/DISP-0410

2011-000450/OUT/DISP-0219

2002-000086/OUT/AUT-0077

NOME
REQUERENTE
HÍDRICA E DE
SANEAMENTO
DA BAHIA
COMPANHIA DE
ENGENHARIA
HÍDRICA E DE
SANEAMENTO
DA BAHIA

FATOR GERADOR

VIVO S.A
COMPANHIA DE
ENGENHARIA
AMBIENTAL DA
BAHIA - CERB
COMPANHIA DE
ENGENHARIA
AMBIENTAL DA
BAHIA - CERB
COMPANHIA DE
ENGENHARIA
AMBIENTAL DA
BAHIA - CERB
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HELIOPÓLIS

STATUS
ATUAL

Concluído

Concluído

Enviado para área

Concluído

Concluído

Concluído

Fonte: INEMA, 2018

Pela listagem dos processos apresentados noquadro acima, percebe-se atividades com
pedidos de licenciamento associadas a requerente como “CERB”, associando a atividades
vinculadas com perfuração de poços no município. Isto demonstra o perfil do município que
tem seus sistemas de abastecimento de água essencialmente vinculados a utilização de
mananciais subterrâneos em sua estrutura de abastecimento.
Quanto à vertente dos recursos hídricos, tem-se o Sistema de Gerenciamento das
Águas,grupo de organismos, agências e instalações governamentais e privadas, com o
objetivo de executar a Política das Águas, através de um modelo de gerenciamento das águas
adotado, e com os instrumentos para o planejamento das águas. Em resumo é a ferramenta
que favorece a dinâmica do arranjo institucional da gestão de recursos hídricos (COIMBRA,
ROCHA e BEEKMAN, 1999).
O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH visa
orientar a gestão integrada das águas, intermediar administrativamente os conflitos relativos
aos recursos hídricos, implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos, planejar, regular
e controlar o uso, preservação e a recuperação dos recursos hídricos e promover a cobrança
pelo uso da água. (Portal Educação, 2019)
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Integram o SINGREH, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, os
conselhos de recursos hídricos dos Estados e do Distrito Federal, os comitês de bacias
hidrográficas, as agências de água, a ANA (Agência Nacional de Águas) e os órgãos dos
poderes públicos Federal, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, cujas competências se
relacionem com a gestão de recursos hídricos. (ANA, 2019)
O Comitê de Bacia Hidrográfica é um tipo de organização que conta com a
participação dos usuários, das prefeituras, da sociedade civil organizada, dos demais níveis de
governo (estaduais e federal). O comitê de bacia é um ente de Estado, colegiado, responsável
pela gestão das águas, no âmbito de uma bacia hidrográfica, com função política e
administrativa. (Portal Educação, 2019)
O município de Heliópolis tem menos de 40% do seu território pertencente a Região
de Planejamento e Gestão das Águas (RPGA) XII e é município participante do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Itapicuru – CBHI, o qual possui como área de atuação a respectiva
bacia e as Bacias do Rio Itariri e Rio Piranji (INEMA,2018). A Ata de Reunião mais recente
disponibilizada pelo INEMA na página do CBHI é do mês de novembro de 2018 e teve como
uma das pautas “Ações do CBHI em relação aos Planos Municipais de Saneamento Básico,
Lixões e Aterros Sanitários”, mas não foi discutida. Estavam presentes 10 membros do
Comitê de um total de 27.
É disponibilizado também as Convocatórias da CBHI com suas respectivas pautas. A
mais recente é para o dia 5 de abril de 2019, convocando os membros e interessados do CBHI
para a Reunião Ordinária com pautas importantes como apresentação dos “Planos, Programas
e Projetos do Governo do Estado da Bahia para com os Recursos Hídricos da Bacia
Hidrográfica do Rio Itapicuru e o envolvimento do CBH”.
Além disso, o CBHI elaborou ao longo de sua existência algumas Moções,
recomendando a órgãos específicos e que se relacionam com o setor de Recursos Hídricos.
Pode-se citar a exemplo a Moção de Recomendação nº 03/2017 que:
Recomenda ao CONERH à CERB e à SIRH que a vazão de deflúvio da Barragem
de Ponto Novo seja mantida em valores suficientes para permitir o abastecimento
humano e a dessedentação animal das comunidades situadas entre Ponto Novo e a
Barragem da Leste, em Queimadas e solicita publicação deste ato em jornal
impresso de circulação estadual.

Não existem estudos a respeito da verificação do impacto aos recursos hídricos,
gerado por lançamento de esgoto in natura, ou por destinação final inadequada de resíduos
sólidos, que venha a causar contaminação de solo, do lençol freático e das águas superficiais.
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Porém a precariedade da estrutura de esgotamento sanitário do município remete a uma
possível fonte de contaminação.
Adite-se a este fato, possíveis posturas deletérias ao meio ambientes promovidas pelos
moradores, entre elas enterra e queima a céu aberto de resíduos sólidos, assoreamento de
cursos d’agua e supressão da mata ciliar, fatos que contribuem para inundações de algumas
estradas de acesso local. No município não existem ações ou programas de capacitação dos
agentes públicos, privados e comunitários envolvidos com a gestão de recursos hídricos na
região e com a gestão ambiental no município.
Verifica-se uma deficiência de iniciativas e investimentos em programas que possam
ser vinculadas a melhorias futuras no município, como a sistematização de ações de educação
ambiental e sanitária, participação e fomento de rede de catadores de materiais recicláveis em
projetos de coleta seletiva ou proteção dos corpos hídricos.
5.3.4 Educação
Compreender que a conjuntura do saneamento está intrinsecamente ligada a outros
fatores, desdobra em ações multifocais. No que tange à educação, o município de Heliópolis
com cerca de 78,07% da sua população sem instrução ou com o ensino fundamental
incompleto, como pode ser observado na Tabela 20, que relaciona o percentual da população
com respectivos níveis de instrução para o município e o Estado da Bahia.
Tabela 20– Pessoas de 10 anos ou mais de idade e respectivo nível de instrução, 2010.

Sem instrução
e fundamental
incompleto

Fundamental
completo e
médio
incompleto

UF/
Município

Médio
completo e
superior
incompleto

Superior
completo

2.504.833

532.492

21,3%

4,5%

Não
determinado

67.837

6.936.201
Bahia
59,0%

1.722.746
14,6%

0,6%
9

8.667
Heliópolis
78,07%

1.137
10,24%

1.175
10,58%

114
1,03%

0,08%

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010
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Com relação ao processo de alfabetização e frequência à escola e creche, a tabela
apresenta os dados por grupos de idade.
Tabela 21– Frequência à escolas e creches por grupo de idade, 2010.
Não
frequenta,
Nunca
Grupos de Idade
Frequenta
mas já
frequentou
frequentou
166.642
Bahia
11.678
664.189
0 a 3 anos
77
Heliópolis
09
611
595.847
Bahia
11.492
69.272
4 a 6 anos
505
Heliópolis
14
98
717.297
Bahia
7.332
9.049
7 a 9 anos
775
Heliópolis
1.293.179
Bahia
35.329
11.053
10 a 14 anos
1.457
Heliópolis
24
05
936.014
Bahia
376.012
14.294
15 a 19 anos
1.062
Heliópolis
353
490.094
Bahia
2.060.771
62.044
20 a 29 anos
366
Heliópolis
1.772
29
217.336
Bahia
1.826.860
109.791
30 a 39 anos
179
Heliópolis
1.415
174
127.407
Bahia
1.406.591
150.584
40 a 49 anos
162
Heliópolis
1.236
190
69.610
Bahia
948.912
178.220
50 a 59 anos
77
Heliópolis
781
196
49.231
Bahia
907.315
493.463
60 anos ou
mais
87
Heliópolis
1.030
506
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010

A taxa de analfabetismo, que representa a porcentagem da população de 15 anos ou
mais não alfabetizada, passou de 38,1, em 2000, para 30,6, em 2010, em Heliópolis; seguindo
a tendência de redução do Estado e do Brasil, como pode ser visto na Tabela 22.
Tabela 22 – Taxa de Analfabetismo
UF/ Território/ Município

2000

2010

Brasil
Bahia
Heliópolis

12,84
22,1
38,1

9,37
16,21
30,6

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e 2010

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) tem como principal
objetivo mensurar a qualidade do aprendizado e, consequentemente, servir como balizador do
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estabelecimento de metas para a melhoria do ensino.É calculado a partir de dois componentes:
a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados
pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado
anualmente, conforme informações do Ministério da Educação (MEC) (INEP, 2015). A tabela
a seguirapresenta o histórico do IDEB para os anos iniciais e finais do município de
Heliópolis. O IDEB, para o ano de 2015, nos anos iniciais da rede pública cresceu e
ultrapassou a meta (4,1) chegando a atingir 4,5. Já para os anos finais, a meta (4,0) não foi
atingida pelo município de Heliópolis.
Tabela 23 - Histórico do IDEB, do ensino fundamental, para as séries iniciais e finais do município de
Heliópolis, BA.
Período
2005
2007
2009
2015
Séries iniciais
2,4
2,8
3,3
4,5
Séries finais
2,3
2,3
2,7
3,4
Fonte: Dados do IDEB/INEP (2015) e Cálculos da amostra do SEI.

Por meio da Lei n° 05/2001 de 20 de abril de 2001, o município criou o Sistema
Municipal de Ensino, composto pela Secretaria Municipal de Educação (SME), pelo Conselho
Municipal de Educação, pelo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do
Fundo de Manutenção e Valorização do Magistério (Fundef), pelo Conselho de Alimentação
Escolar – CAE, e pelos Conselhos das Unidades Escolares. Os técnicos do município apontam
a dificuldade de participação nos conselhos municipais, apesar da oferta do espaço físico e do
apoio institucional. O processo de formação continuada é eminente para que os membros dos
conselhos participem mais ativamente.
A infraestrutura municipal é composta por 12 escolas rurais multisseriadas, 12 escolas
rurais nucleadas, 2 creches na zona urbana e 6 escolas na zona urbana, o perímetro rural é
atendido pela educação infantil ao ensino fundamental e o perímetro urbano é atendido pela
educação infantil ao ensino fundamental e pelo ensino médio. O Quadro 5 apresenta a relação
de unidades de escolares com endereço na zona rural e zona urbana.
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ZONA RURAL

Quadro 5 - Relação de unidades escolares na zona urbana e rural da rede municipal de ensino no ano
de 2017, com os respectivos endereços e número de matricula e docente.
Escolas Multisseriadas - Zona Rural
NÚMERO DE MATRÍCULA
DOCEN
ENSINO
PRÉNº
ESCOLA
ENDEREÇO
TOTA
TES
FUNDAMENT ESCOLA
L
AL
R
ABDIAS DA
1
POV. JIBÓIA
21
08
29
03
CRUZ
POV. SERRA
2 D. PEDRO I
13
15
28
05
DOS CORREIAS
EDEZIO
3
JOSÉ DA
POV. ARROZAL
25
09
34
03
GAMA
GETÚLIO
POV.
4
35
17
52
03
VARGAS
CAJAZEIRAS
JÂNIO
POV.
5
19
07
26
02
QUADROS
ITAPOROROCA
JORGE
6
POV. RIACHO
15
18
33
03
AMADO
JOSÉ
BENÍCIO
7
POV. FARMÁCIA
24
07
31
02
DA
SILVEIRA
MARCELIN
8
O BORGES
POV. TIJUCO
32
20
52
03
DA SILVA
PEDRO
POV. JOÃO
9
ELESBÃO
28
27
55
03
GRANDE
RODRIGUES
SÃO
10
POV. VIUVEIRA
11
17
28
02
JERÔNIMO
POV.
11 SÃO JOSÉ MASSARANDUB
20
08
28
02
A
TANCREDO
POV. TANQUE
12
27
07
34
02
NEVES
NOVO
Total:
270
160
430
33
Escolas Nucleadas - Zona Rural
NÚMERO DE MATRÍCULA
DOCEN
ENSINO
PRÉNº
ESCOLA
ENDEREÇO
TOTA
TES
FUNDAMENT ESCOLA
L
AL
R
ABDIAS DA
1
POV. JIBÓIA
32
08
40
03
CRUZ
POV. SERRA
2 D. PEDRO I
153
15
168
38
DOS CORREIAS
EDEZIO
3
JOSÉ DA
POV. ARROZAL
22
12
34
03
GAMA
GETÚLIO
POV.
4
129
17
146
36
VARGAS
CAJAZEIRAS
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JÂNIO
POV.
19
07
26
QUADROS
ITAPOROROCA
JORGE
6
POV. RIACHO
293
18
311
AMADO
JOSÉ
BENÍCIO
7
POV. FARMÁCIA
25
07
32
DA
SILVEIRA
MARCELIN
8
O BORGES
POV. TIJUCO
382
20
402
DA SILVA
PEDRO
POV. JOÃO
9
ELESBÃO
22
27
49
GRANDE
RODRIGUES
SÃO
10
POV. VIUVEIRA
55
17
72
JERÔNIMO
POV.
11 SÃO JOSÉ MASSARANDUB
20
08
28
A
TANCREDO
POV. TANQUE
12
55
07
62
NEVES
NOVO
Total:
1207
163
1370
Creche - Zona Rural
NÚMERO DE MATRÍCULA
ENSINO
PRÉNº
CRECHE
ENDEREÇO
TOTA
FUNDAMENT ESCOLA
L
AL
R
1
00
---00
00
00
Total:
00
00
00
5

Nº

URBANA

ZONA

1

2

ESCOLA
CASTRO
ALVES
GALDINO
BARBOSA
DE
ANDRADE

Escola - Centro da Sede
NÚMERO DE MATRÍCULA
ENSINO
PRÉENDEREÇO
TOTA
FUNDAMENT ESCOLA
L
AL
R
AV. HELVERCIO
128
00
128
PEREIRA, S/Nº

02
48

02

45

03
05
02
04
191

DOCEN
TES
00
00

DOCEN
TES
06

RUA
MANGABEIRA,
S/Nº

160

00

128

08

3

RUI
BARBOSA

PRAÇA XV DE
NOVEMBRO,
S/Nº

101

00

101

04

4

GOV.
WALDIR
PIRES

AV. HELVERCIO
PEREIRA, S/Nº

280

00

280

72

669

00

637

90

Total:
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Nº

1

Nº

1

2

Escola - Bairros da Sede
NÚMERO DE MATRÍCULA
PRÉESCOLA
ENDEREÇO
ENSINO
TOTA
ESCOLA
MÉDIO
L
R
Travessa
José Dantas
Governador
659
00
659
de Souza
Mangabeira
Total:
659
00
659
Creche - Zona Urbana
CRECHE

ENDEREÇO

LUZIA DE
AV. HELVÉCIO
SOUZA
PEREIRA DE
BASTOS
SANTANA, S/Nº
MARIA
RUA
LÍCIA
MANGABEIRA,
ANDRADE
S/Nº
Total:

NÚMERO DE MATRÍCULA
ENSINO
PRÉTOTA
FUNDAMENT ESCOLA
L
AL
R

DOCEN
TES

23
23

DOCEN
TES

00

62

62

05

00

67

67

06

00

129

129

11

Fonte:IBGE, SEI, MEC, Secretaria Estadual e Municipal.

Verifica-se, a partir das Tabela 24 e Tabela 25 que houve uma diminuição discreta do
número de matrículas na modalidade Pré-escolar na zona rural, aumentando, discretamente,
esse valor no ano de 2016, porém em 2017 diminuindo novamente. Para a modalidade de
Ensino Fundamental, o número de matrículas também diminuiu entre os anos consultados e
para o Ensino Médio esse número sofreu as mesmas oscilações do que as matrículas do ensino
Pré Escolar, diminuindo no período, mas aumentando de forma discreta no ano de 2016.
Pode-se notar ainda que o número de Unidades Escolares de Ensino Fundamental é maior do
que as de Ensino Pré-Escolar, tendo 18 unidades essa última.
Tabela 24 - Quantidade de unidades escolares, matrículas e docentes por modalidade de ensino no
município de Heliópolis/BA, em 2017
Nº de
Modalidade
Nº de Unidade Escolares¹
Nº de Matrículas
Docentes
Pré-escolar
15 (municipais)
312
19
Fundamental 16 (Municipais) + 2 (privadas) 1.721 (nas municipais) + 138 nas privadas
Médio*
1 (Estadual)
659
24
Fonte: IBGE, 2017
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Tabela 25 - Número de matrícula por modalidade de ensino no município de Heliópolis/BA no
período 2015 a 2017
Municipal
Estadual
Privada
Ano
Modalidade
Total
Urbana Rural Urbana Rural
Urbana
Rural
Pré-escolar
115
185
37
337
2015 Ensino Fundamental
337
647
101
1.125
Ensino Médio
615
615
126

Pré-escolar
2016
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Pré-escolar
2017 Ensino Fundamental
Ensino Médio

367
128
382
-

181
604
161
558
-

670
659

-

37
113
23
108
-

-

344
1.084
670

312
1.048
659

Fonte: INEP, 2015; INEP, 2016; INEP, 2017

5.4

Desenvolvimento Local
O Censo IBGE 2010 revela a existência de 3.342 habitantes que se encontram em

situação de extrema pobreza no município de Heliópolis, ou seja, com renda domiciliar per
capita abaixo de R$ 70,00, para uma população total de 13.192 residentes, o que representa
25,33% da população municipal. Desse total que são extremamente pobres, cerca de 688
(73,3%) estão localizados na zona rural, e 251 (26,7%) na zona urbana.
A Tabela 26 apresenta a população em extrema pobreza por faixa etária. Sendo que
cerca de 27,44% dos mais pobres compreende a faixa de 18 a 34 anos, seguido de 27,02%
para o grupo de 35 a 59 anos.
Tabela 26 - População em situação de extrema pobreza por faixa etária do município de Heliópolis,
Ba
Idade
Quantidade
%
(anos)
0a3
366
10,95%
4a5
422
12,63%
6 a 14
461
13,79%
15 a 17
257
7,69%
18 a 39
917
27,44%
40 a 59
903
27,02%
65 ou mais
16
0,48%
Total
3.342
100,0%
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010
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O resultado da pesquisa mostra que, em 2010, quase a metade dos indivíduos
extremamente pobres do município, ou seja, 45,03%, pertence à faixa etária de zero a 17 anos.
A Tabela 27 mostra a quantidade e o percentual de indivíduos extremamente pobres do
município de Heliópolis em relação à população total, nos Censos de 2000 e 2010.
Tabela 27 - Número de indivíduos e percentual populacional em situação de extrema pobreza no
município de Heliópolis/BA, em 2000 e 2010
2000
2010
População
População
% da população
População
% da população
População
extremamente
extremamente extremamente
total
extremamente pobre
total
pobre
pobre
pobre
13.108
4.980
38,0
13.192
3.341
25,3
Fonte: IBGE - Censo Demográfico. Resultados da Amostra. Cálculos da SEI.
Nota: ¹foram consideradas extremamente pobres as pessoas que obtiveram rendimento domiciliar per capita mensal inferior a R$ 70,00 em
junho de 2011 e obedeciam aos critérios do MDS que definem a extrema pobreza.

Os boletins informativos do Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário (MDS),
consultados por meio do Sistema de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI), mostra que
em abril de 2018 o município de Heliópolis registrava 3.050 famílias cadastradas, sendo
beneficiadas 2.129 famílias no Programa Bolsa Família, o que representava 97,62% do total
estimado de famílias do município com perfil de renda do Programa. Nesse mesmo ano, por
meio do Programa Bolsa Família, as famílias beneficiárias receberam um montante R$
3.204.323,00.
A condição de fragilidade material ou moral no contexto econômico-social da
população de Heliópolis é refletida no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM) de 0,563 (PNUD, 2010). Esse valor classifica o município como de médio
desenvolvimento, que tem valores entre 0,500 a 0,699, porém está abaixo da média estadual
que tem índice de 0,660 (PNUD, 2010). A metodologia para calcular o IDHM considera as
três dimensões: longevidade, educação e renda, como mostra a Tabela 28.

UF /
Município
Bahia
Heliópolis

Tabela 28 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Heliópolis/BA
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
IDHM - 2010
1991
2000
2010
Renda
Longevidade
0,386
0,512
0,660
0,663
0,783
0,227
0,370
0,563
0,547
0,748

Educação
0,555
0,437

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.

Analisando a renda entre a população mais pobre e a mais rica do município de
Heliópolis, que é determinado pelo Índice de Gini, tem-se o valor de 0,508, bem abaixo do
índice estadual que é de 0,631, como mostra a Tabela 29. Ainda em relação à renda, a
população do município de Heliópolis, sabe-se que a população possui um salário médio
mensal de 1,7 salários mínimos (IBGE, 2010).
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Tabela 29 - Índice de Gini do Município de Heliópolis/BA
Coeficiente de Gini¹
UF / Município
2000
2010
0,664
0,631
Bahia
Heliópolis
0,467
0,508
Fonte: IBGE - Censo Demográfico. Cálculos da SEI a partir dos microdados da amostra.
Nota:¹ para o cálculo do Coeficiente de Gini foi utilizado o rendimento domiciliar per capita.

O Benefício de Prestação Continuada impacta na renda de idosos e deficientes. Esse
benefício no município de Heliópolis somou um valor de R$ 729.920 em 2017, o que
representa 0,03% do total recebido no Estado da Bahia (IPEA, 2018).
A renda per capita média de Heliópolis cresceu 166,78% nas últimas duas décadas,
passando de R$ 90,47, em 1991, para R$ 148,66, em 2000, e para R$ 241,36, em 2010. Isso
equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 5,30%. A taxa média anual
de crescimento foi de 5,67%, entre 1991 e 2000, e 4,97%, entre 2000 e 2010. A proporção de
pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de
agosto de 2010), passou de 83,16%, em 1991, para 65,27%, em 2000, e para 44,30%, em
2010 (PNUD,2010). A Tabela 30apresenta o Benefício de Prestação Continuada, referente ao
ano de 2017, no estado da Bahia e no município de Heliópolis.
Tabela 30 - Benefício de Prestação Continuada (BPC)¹, segundo o município de Heliópolis e na
Bahia, 2017.
Benefício de Prestação Continuada (BPC)¹ - 2017
UF /
Idosos
Deficientes
Município
Beneficiários Valor total (R$)
Beneficiários
Valor total (R$)
Bahia
199.501
2.209.332.262
240.308
2.644.682.934
Heliópolis
2
30.921
71
729.920
Fonte: IBGE - Censo Demográfico. Cálculos da SEI a partir dos microdados da amostra.
Nota:¹ os dados se referem ao mês de dezembro.

O município de Heliópolis possui um PIB per capita estimado em R$ 7.099,07
(IBGE,2015), com 94,4% da sua receita de fontes externas à sua arrecadação (SEFAZ-BA,
2016). A composição das finanças municipais é: 81% pela arrecadação do ISS (Imposto Sobre
Serviço de Qualquer Natureza), 11% pelo IPTU (Imposto sobre a Propriedade Urbana) e 9%
pelo ITBI (Imposto de Transição de Bens Imóveis). A transferência de receita estadual ao
município corresponde a um percentual de 94% para o ICMS e de 6% para o IPVA. Em 2016
foi transferido um total de R$1.852.104 do Estado da Bahia para o município de Heliópolis.
Já as transferências constitucionais decorrentes da União ao município estimam-se um total de
R$ 12.258.230,00 e um acréscimo em R$ 5.863.485 pelo modelo de transferência
intergovernamental com o Estado da Bahia (TCM-BA, 2016). Ainda em 2016, segundo dados
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da SEFAZ-BA, o município obteve uma receita de aproximadamente R$ 22.438.648, sendo
esta comprometida em cerca de 84,5% pelas despesas totais, sem considerar as correntes.
A agricultura familiar é a principal fonte de subsistência da maioria da população do
município. Estima-se um total de 12.570 hectares para a produção agrícola local, sendo 21,9%
para as lavouras temporárias, com a produção principalmente de milho (em grãos) e feijão, e
apenas 1% da área total para as lavouras permanentes, para o cultivo predominantemente de
mandioca. A produção de mandioca representa 65,8% do total arrecadado com a produção
agrícola, que após beneficiamento produz farinha e derivados. A horticultura também está
presente no município, com destaque na a produção de quiabo. O setor da pecuária ocupa
cerca de 55,1% da área disponível, devido a criação, principalmente, de bovinos, além de
equinos e caprinos (IBGE-PAM, 2016).
5.5

Infraestrutura, Equipamentos Públicos, Calendário Festivo e seus Impactos nos
Serviços de Saneamento Básico
Além dos serviços públicos de saneamento básico estão os equipamentos públicos

existentes no município, como as unidades de ensino, de saúde e administrativas. Além disso,
a infraestrutura pública existente influência na gestão desses serviços. A exemplo têm-se:
a) Energia Elétrica - A oferta e qualidade da distribuição de Energia Elétricanão
impactam diretamente nas atividades das comunidades rurais, já que todas
possuem acesso a esse tipo de serviço. Além disso, todos os sistemas que
abastecem essas comunidades funcionam com energia elétrica fornecida pela
companhia de eletricidade do estado da Bahia (Coelba). A partir de entrevistas
com técnicos da Prefeitura foi visto que não existe deficiência no que tange aos
serviços de fornecimento de Energia Elétrica que possam afetar a prestação dos
serviços de Saneamento. Não existem no município programas que voltem para a
redução do consumo de energia elétrica e combate ao desperdício.
b) Pavimentação e Transporte – A pavimentação das ruas, visando o grau de
impermeabilização que impacta da demanda dos serviços de drenagem, e impede a
recarga dos mananciais subterrâneos. O município tem uma extensão estimada de
6.800m de ruas, sendo 5.440m de ruas pavimentadas e 1.1360m sem
pavimentação. A localidade urbana denominada de Melancia, Santos Dummont,
rua do Areal não possuem as suas ruas pavimentadas.Essa situação, além de
demandar uma análise da implantação da pavimentação juntamente com sistema
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de drenagem, impacta no trafego de veículos em período de chuva,
comprometendo a sua vida útil, por conta das condições desfavoráveis de
trafegabilidade, entre eles, os equipamentos que servem à limpeza pública.
c) Cemitérios - Em Heliópolis, existem dois cemitérios na sede e cinco nos povoados,
sendo a gestão deles pública e municipal. Um dos cemitérios da sede está
localizado no centro da cidade e o outro à margem da estrada que liga Heliópolis
ao povoado Cajazeiras, a uma distância de 2 km do núcleo urbano. Apesar da sua
inserção na área urbana, bem adensada, não existem reclamações por parte da
população de mau cheiro ou agravo que interfira na rotina da cidade, de acordo
com relatos da população do município. Entretanto, de acordo com a Resolução
CONAMA nº 335, de 3 de abril de 2003 (BRASIL, 2003), assim como as unidades
de tratamento e disposições finais de resíduos sólidos, os cemitérios têm que
obedecer às normas de recuo aos mananciais hídricos, superficiais e subterrâneo,
bem como a impermeabilização correta para evitar a contaminação do solo e água
pelo necrochorume (BRASIL, 2018). Os cemitérios não atendem às exigências e
não dispõem de licenciamento ambiental, uma vez que teve sua construção anterior
a existência da Resolução.
d) Segurança Pública -No aspecto de segurança patrimonial das estruturas físicas que

compõem os sistemas de saneamento básico, nas visitas às unidades foi verificada
a vulnerabilidade e inexistência da segurança dessas estruturas. Nas unidades
operadas pela Embasa, apesar da existência de cercas para proteger e impedir o
acesso de animais e pessoas não autorizadas, não existe um monitoramento
presencial ou por vídeo que garanta essa segurança. O mesmo ocorre nas unidades
que têm a gestão municipal ou comunitária, com um agravante que às estruturas
precárias das cercas e portões acabam não cumprindo a função de proteção. O
local de descarte irregular dos resíduos sólidos no município (lixão), também não
impede qualquer contato com a massa de resíduos depositados, inclusive com a
presença de catadores sem equipamento de proteção.
e) Calendário Festivo e seus Impactos nos Serviços de Saneamento Básico
As manifestações culturais e artísticas estão presentes no cotidiano da população
do município de Heliópolis por meio das festas populares e religiosas e da arte
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presentes no município. O calendário festivo é composto pelas seguintes datas
comemorativas:
•

10 de janeiro - festa do carro de boi

•

19 de março - festa de São José (co-padroeiro)

•

Junho (8 dias após Corpus Christi)- Festa do Sagrado Coração de Jesus

•

2ª semana de julho - festa de São Pedro

•

1ª semana de abril - Aniversário Cidade

•

Setembro – Cavalgada

•

Junho - Forró na roça

O município possui uma quantidade significativa de eventos ao longo do ano, muito
desses de caráter religioso, os quais contam com a participação de grande parte de pessoas
que não residem na cidade. Contando com esse cenário, Heliópolis tem impactos e mudanças
na rotina habitual de modo que consiga atender a esses eventos da melhor maneira possível.
Uma das questões gira em torno da contribuição de uma população que não reside no
município (população flutuante), de modo que exigirá mais do sistema de saneamento da
cidade. Existirá uma maior demanda para o abastecimento de água, o que pode gerar
problemas com falta de água para atender essa população, além disso, uma maior quantidade
de pessoas está associada a uma maior produção de esgoto no município, além de uma maior
quantidade de resíduos produzidos, causado por um aumento populacional temporário, o que
gera uma atenção maior para a necessidade de reforço das rotinas operacionais dos serviços,
como equipes e turnos extras para fazer a limpeza dos locais usados.
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6
6.1

QUADRO INSTITUCIONAL DA POLÍTICA E DA GESTÃO DOS SERVIÇOS
DE SANEAMENTO BÁSICO
Política de Saneamento Básico

6.1.1 Esfera Federal
Em nível federal a área do saneamento básico é regida pela Lei nº 11.445/2007
(BRASIL, 2007) e o seu Decreto nº 7.217/2010 (BRASIL, 2010). A partir da publicação
dessa Lei, o Brasil passa a ter obrigação de planejar a área do saneamento básico, nos
diferentes Entes Federados, o Federal, o Estadual e o Municipal, além de garantir que a gestão
ocorra de maneira plena, onde suas funções - planejamento, regulação, fiscalização e
prestação de serviço - se tornam premissas para que os processos de delegação da prestação
dos serviços públicos ocorram na legalidade. Nesse cenário o ente regulador tem papel
importante na aplicação dessa política pública, como um ente responsável por garantir que o
plano elaborado pelo município seja observado pelo prestador de serviço e que a fiscalização
tenha meios de ocorrer com a publicação de normas e procedimentos para a avaliação dos
serviços prestados.
Assim, para que os municípios possam ser estruturados, os mesmos devem ter seus
planos elaborados com participação popular, instituir um ente regulador e fiscalizador dos
serviços de saneamento básico, para que, dessa forma, consigam orientar o prestador do
serviço no município. Essa organização irá facilitar o acesso ao apoio financeiro do Governo
Federal.
A Lei n°11.445/2007 foi alterada pela Lei n° 12.862/2013 (BRASIL, 2013), com o
objetivo de incentivar a economia no consumo de água. Determinou-se, como um dos
princípios fundamentais para a prestação dos serviços públicos de saneamento básico, a
adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água. Foi acrescentado, às
diretrizes da União no estabelecimento de sua política de saneamento básico, o estímulo ao
desenvolvimento e aperfeiçoamento de equipamentos e métodos economizadores de água. Por
fim, com relação aos objetivos da Política Federal de Saneamento Básico, adicionou-se o
incentivo à adoção de equipamentos sanitários que contribuam para a redução do consumo de
água e a promoção da educação ambiental voltada para a economia de água pelos usuários.
O Decreto n° 9.254/17 vem estabelecer no seu art. 26, parágrafo 2º, quea existência de
plano de saneamento básico será condição para o acesso a recursos orçamentários da União
ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da
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administração pública federal, quando destinados a serviços de saneamento básico. (BRASIL,
2017)
Nessa direção, o Ministério das Cidades, por meio do Conselho das Cidades, instituiu
3 (três) resoluções para orientar a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico, a
saber:
•

Resolução Recomendada n° 32/2007 do Conselho das Cidades – Recomendar a
realização de uma Campanha Nacional de sensibilização e mobilização, visando à
elaboração e implementação dos Planos de Saneamento Básico;

•

Resolução Recomendada n°33/2007 do Conselho das Cidades – Recomendar
prazos para a elaboração dos Planos de Saneamento Básico e instituição de Grupo de
Trabalho para formular proposta de planejamento para a elaboração do Plano Nacional
de Saneamento Básico;

•

Resolução Recomendada n°75/2009 do Conselho das Cidades – Estabelece
orientações relativas à Política de Saneamento Básico e ao conteúdo mínimo dos
Planos de Saneamento Básico.
Além das leis especificas da área do saneamento básico outras leis federais tem relação

com os serviços públicos de saneamento básico. O Estatuto da Cidades, Lei nº 10.257/2001,
que estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade
urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do
equilíbrio ambiental. (BRASIL, 2001)
A Lei Federal nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010), a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS), e seu Decreto nº 7.404/2010 (BRASIL, 2010), que fazem parte integrante da
Política Nacional de Meio Ambiente, Lei nº 6.938/1981. (BRASIL, 1981)
A PNRS se aplica a todas as pessoas físicas e jurídicas que gerem resíduos sólidos e
desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos,
com exceção dos rejeitos radioativos, por possuírem legislação própria. Ela tem como
princípios a prevenção e a precaução; O poluidor-pagador e o protetor-recebedor; a visão
sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos; o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e
reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor
de cidadania; o direito da sociedade à informação e ao controle social; entre outro. (BRASIL,
2010)
A partir de sua publicação a União e os Estados ficam obrigados a elaborar os Planos
de Resíduos Sólidos e os Municípios e Distrito Federal a elaborarem o Plano de Gestão
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Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) para recebimento de recursos do governo federal
destinados a projetos de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos (art. 18).
Entretanto, a PNRS autoriza que a elaboração do PMGIRS aconteça juntamente com a
elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, previsto pela Lei nº. 11.445/2007,
devendo para isso o titular do serviço respeitar o conteúdo mínimo previsto no art. 19 da
PNRS.
A PNRS prevê a proibição de lançamento de resíduos sólidos em praias, mares, rios e
lagos, a queima de resíduo a céu aberto ou em instalações e equipamentos não licenciados
para essa finalidade. (BRASIL, 2010)
Todas essas políticas estão relacionadas entre si e na prática da gestão da área do
saneamento básico deve-se observar, ainda, a Lei nº 8.080/90 (BRASIL, 1990), que dispõe
sobre diferentes aspectos relacionados com a saúde, entre eles o meio ambiente e o
saneamento básico; a Lei nº 11.107/2005 (BRASIL, 2005), que dispõe sobre normas gerais
para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios contratarem consórcios públicos
para a realização de objetivos de interesse comum e o seu Decreto Regulamentar nº
6.017/2007 (BRASIL, 2007); a Política Nacional de Educação Ambiental, Lei nº 9.795/1999
(BRASIL, 1999) - que visa fomentar processos voltadas para a conservação do meio
ambiente, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade; a Política Nacional de
Recursos Hídricos, Lei nº 9.433/1997 (BRASIL, 1997) - que estabelece fundamentos,
princípios, instrumentos, entre outros, necessários a gestão das águas de maneira a garantir
seus usos múltiplos, a participação popular, a definição da área de planejamento e os usos
prioritários; e a Lei nº 11.124/2005 (BRASIL, 2005) – que estabelece o Sistema Nacional de
Habitação de Interesse Social e cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social.
Nesse sentido, de maneira a estabelecer a competência do município na gestão dos
serviços públicos de interesse local, com a observação de todos os pressupostos legais
relacionados à área do saneamento, a Constituição Federal deixa claro em seu artigo 30 que
compete aos municípios:
I - Legislar sobre assuntos de interesse local;
II - Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
V - Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem
caráter essencial;
VI - Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado,
programas de educação infantil e de ensino fundamental;
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços
de atendimento à saúde da população;
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
(Brasil, 1988)
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Observados todos esses instrumentos legais, fica claro o dever e a obrigação do poder
público municipal em ofertar aos cidadãos os serviços públicos de interesse local. Obrigação
essa que deve estar sustentada pela prática do planejamento de suas ações, pela integração
entre as áreas afins, pela cooperação entre os entes federados, de maneira a garantir a
participação e controle social, por meio de acesso a informações e viabilizando a participação,
com a atenção voltada à promoção da saúde e da cidadania, a proteção do meio ambiente,
conquistas da sociedade brasileira que devem ser valorizadas e aplicadas rumo à
universalização dos direitos sociais e, consequentemente, do saneamento básico.
Além das leis, é importante, também, observar outros dispositivos relacionados à
questão ambiental que merecem destaque na gestão desses serviços:
•

Portaria Consolidada nº 5 do Ministério da Saúde, de 5 de setembro de 2017, do
Ministério da Saúde que consolida as normas sobre as ações e serviços de saúde do
Sistema Único de Saúde.”;

•

Resolução CONAMA nº 357/2005que “dispõe sobre a classificação dos corpos de
água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as
condições e padrões de lançamento de efluentes”;

•

Resolução CONAMA nº 430/2011, que dispõe sobre as condições e padrões de
lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de
2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA;

•

Resolução CONAMA nº380/2006que "retifica a Resolução CONAMA No 375/2006
e define critérios e procedimentos para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em
estações de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados”;

•

Resolução CONAMA nº 377/2006que “dispõe sobre licenciamento ambiental
simplificado de Sistemas de Esgotamento Sanitário";

•

Resolução CONAMA nº 413/2009que “dispõe sobre o licenciamento ambiental da
aquicultura”.

6.1.2 Esfera Estadual
Em âmbito estadual a Constituição do Estado da Bahia determina em seu Capítulo IX,
do Saneamento Básico, Art. 227:
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Todos têm direito aos serviços de saneamento básico, entendidos fundamentalmente
como de saúde pública, compreendendo abastecimento d'água, coleta e disposição
adequada dos 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. (BAHIA, 1989)

Nessa definição o conceito de saneamento básico vai além das quatro componentes,
incorporando o controle de vetores transmissores de doenças e as atividades relevantes para a
promoção da qualidade de vida. Ainda, no Art. 229, se estabelece a instância de controle
social, o Conselho Estadual de Saneamento Básico:
Fica criado o Conselho Estadual de Saneamento Básico, órgão deliberativo e
tripartite, com representação do Poder Público, associações comunitárias e
associações e entidades profissionais ligadas ao setor de saneamento básico, que,
dentre outras competências estabelecidas em lei, deverá formular a política e o Plano
Estadual de Saneamento Básico(BAHIA,1989).

No Art. 230, se estabelece as premissas para que se efetue a cobrança dos serviços
públicos de saneamento básico:
É facultada aos órgãos públicos a cobrança de taxas ou tarifas pela prestação de
serviços de saneamento básico, na forma da lei, desde que:
I. não impeçam o acesso universal aos serviços;
II. sejam progressivos, conforme o volume do serviço prestado;
III. sejam desestimuladoras de desperdícios;
IV. atendam a diretrizes de promoção da saúde pública. (BAHIA, 1989)

Assim, se definiu as regras a que estão submetidos os serviços públicos de saneamento
básico. A partir desse ordenamento constitucional e da Lei nº 11.445/2007 formou-se as bases
para a formulação da Política Estadual de Saneamento Básico, publicada em 2008, a Lei nº
11.172/2008 (BRASIL, 2008), que institui princípios e diretrizes da Política Estadual de
Saneamento Básico e disciplina o convênio de cooperação entre entes federados para
autorizar a gestão associada de serviços públicos de saneamento básico. Nela, o conceito de
saneamento básico referenda o da Constituição Estadual e os instrumentos de gestão são
fortalecidos. Além de estabelecer formas de garantir a eficiência e qualidade dos serviços,
valoriza e evidencia aa visão do saneamento básico como um direito social, como pode-se ver
no art. 4º que diz nos seus parágrafos:
§ 1º - Os serviços públicos de saneamento básico possuem natureza essencial.
§ 2º - É direito de todos receber serviços públicos de saneamento básico
adequadamente planejados, regulados, fiscalizados e submetidos ao controle
social(BAHIA, 2008).

Ainda, para garantir que a partir da instalação de uma rede coletora nas ruas a casa
destine seu efluente à rede, foi criada a Lei Estadual nº 7.307 de 23 de janeiro de 1998, que
dispõe sobre a ligação de efluentes à rede pública de esgotamento sanitário, obrigando toda
casa a ligar-se à rede.
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Por fim, vale frisar que os princípios que formam a Política Estadual de Saneamento
Básico, confirmam os princípios das Diretrizes Nacionais, reafirmando o dever do Estado em
ofertar serviços públicos de saneamento básico de qualidade satisfatória e em quantidade
suficiente para toda a população.
Para atender ao previsto em lei e garantir o acompanhamento das ações de saneamento
básico, por meio de regulação, o estado da Bahia depois de criar a Comissão Reguladora de
Saneamento Básico (CORESAB), a substituiu pela Agência Reguladora de Saneamento
Básico (AGERSA), criada pela Lei nº 12.602 (BAHIA, 2012), sancionada no dia 29 de
novembro de 2012.
A AGERSA deverá ser a responsável pela regulação dos serviços públicos de
saneamento básico dos municípios que firmarem convênio com ela, o que poderá colaborar
com o atendimento do que impõe a Lei nº 11.445/2007, que deixa claro a necessidade de um
órgão regulador dos serviços, caso o município faça a opção por delegar a prestação de
serviço a outro ente federado ou a empresas particulares.
Além das leis específicas da área do saneamento básico, outras leis que têm relação
com o saneamento devem ser observadas para a devida gestão desses serviços. Entre elas, a
Lei Estadual nº 11.612, de 08 de outubro de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual de
Recursos Hídricos (BAHIA, 2009), o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hídricos; a Lei nº 12.056/11, que institui a Política de Educação Ambiental do Estado da
Bahia (BAHIA, 2011); a Lei Estadual nº 11.476/09, que dispõesobre a criação da Política de
Desenvolvimento do Turismo Sustentável nas Áreas de Proteção Ambiental do Estado da
Bahia (BAHIA, 2009); a Lei Estadual nº 10.431/06, que dispõe sobre a Política de Meio
Ambiente e de Proteção à Biodiversidade (BAHIA, 2006); a Lei Estadual nº 7.799/01, que
institui a Política Estadual de Administração dos Recursos Ambientais (BAHIA, 2001); a Lei
Estadual nº 12.050 de 07 de janeiro de 2011, que institui a Política sobre Mudança do Clima
do Estado da Bahia. (BAHIA, 2011)
Todos esses instrumentos legais perseguem princípios, diretrizes e objetivos
convergindo para a adoção de técnicas e tecnologias preocupadas com as sustentabilidades
ambientais, energéticas, sociais e culturais, além da valorização da participação dos cidadãos
nas implementações das mesmas.
Agora, a grande motivação e desafio que se estabelece é conceber a prestação dos
serviços públicos de saneamento básico de maneira que o compromisso com as futuras
gerações seja um objetivo claro que respalde as escolhas dos usuários, as ações dos poderes
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executivos e os conteúdos dos instrumentos regulatórios e os planos para o futuro da área do
saneamento.

6.1.3

Esfera Municipal
No dia 05 de abril de 1990, a Câmara Municipal de Vereadores do Município de

Heliópolis promulgou a Lei Orgânica do município e, a seguir, destacam-se os artigosque
tratam do meio ambiente:
Art. 184. Compete ao Município, através de seus órgãos administrativos e com a
participação e colaboração da comunidade, por suas entidades representativas: I –
proteger, preservar ou recuperar o meio ambiente nas suas mais variadas formas; IIPreservar florestas, a fauna e flora, as paisagens notáveis e os sítios arqueológicos;
III- Registrar, acompanhar e fiscalizar concessões de direito de pesquisa e
exploração de recursos hídricos e minerais em seu território (...).
Art. 188° - Fica Criado o Conselho Municipal do Meio Ambiente, órgão colegiado,
autônomo e deliberativo, composto paritariamente por representantes do Poder
Público, entidades ambientalistas, representantes da sociedade civil que entre outras
atribuições definidas em lei deverá:
I- Formular a política municipal do meio ambiente; II- Analisar, aprovar ou vetor
qualquer projeto público ou privado que implique em impacto ambiental.
(HELIOPOLIS,1990)

O capítulo III, que trata da Saúde, apresenta, em sua redação, que manterá com a
cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviço de saúde pública, higiene e
saneamento a serem prestados gratuitamente à população. Para tal, propõe promover a
participação na formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Além
disso, em seu Art. 179° traz:
Art.179° - Cabe ao município definir uma política de saúde e de saneamento básico,
interligada com os programas da União e do Estado, com o objetivo de preservar a
saúde individual e coletiva. (HELIOPOLIS,1990)

Lei Ordinária nº289/2008 de 29 de março de 2008, que dispõe sobre a estrutura
administrativa do município de Heliópolis. Na estrutura administrativa, segundo o Art. 14 da
referida Lei, existe Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente
que tem por finalidade “planejar, coordenar e executar a política de desenvolvimento
econômica e meio ambiente, competindo-lhe:II- Promover o planejamento urbano do
Município respeitando-se o adequado uso do solo; XIV- Desenvolver programas de
desenvolvimento rural e fomento à produção agrícola do Município; XVII- Implantar a
política municipal de meio ambiente, compatibilizando-a com as política nacionais e
estaduais.”
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Como parte do arcabouço jurídico do município, o Plano Plurianual PPA 2014-2017
também é destacado nessa seção. No referido plano, no eixo estruturante de Infraestrutura e
Desenvolvimento Sustentável através do Programa “Heliópolis de Cara Nova” traz iniciativas
das componentes do saneamento a exemplo de perfuração de poços artesianos, fortalecimento
dos serviços de limpeza pública, implantação do aterro sanitário para destinação dos resíduos
e disposição de lixeiras no perímetro urbano.
O Plano Plurianual PPA 2018-2021 (Lei n° 433/2017) também aborda em seus macro
objetivos ações em relação a construção de cisterna, ampliação e manutenção dos sistemas de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, melhoria de unidades habitacionais
(HELIOPOLIS, 2017).
Além disso, a Lei nº 185/1997, que instituiu o Código Tributário do município de
Heliópolis. O Código Tributário do município traz que os Serviços com caráter que se
relacionem ao Saneamento Ambiental e seu congêneres será tributado em 5% a partir do
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN.
Por fim, pode-se destacar o Decreto Municipal nº 098/2018, de 15 de maio de 2018, o
qual constitui o Comitê de Coordenação e o Comitê Executivo do PMSB do município e traz
no seu Art.7º que o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Heliópolis/BA deverá
ser consolidado sob forma de Lei Municipal.
6.2 Gestão dos Serviços de Saneamento Básico no Município

No município de Heliópolis, os serviços públicos de saneamento básico têm ausência
de direcionamento legal, por meio de uma política pública. Além de instrumento
indispensável para organizar os serviços, os planos por componente do saneamento básico são
ausentes no município, sendo o primeiro o Plano Municipal de Saneamento Básico.
A prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário é delegada
a Embasa, por meio do Contrato de Concessão, que foi autorizada pela Lei Municipal nº
165/97, por um período de 20 anos, que findou em 16/04/2017. Apesar da prestação do
serviço de esgotamento sanitário estar prevista no contrato, a Embasa somente realiza o
serviço de abastecimento de água no município. A Embasa informou que existem tratativas
para a formalização de convenio de cooperação entre o Estado e o Município que tem como
objetivo autorizar a gestão associada para a delegação da regulação, fiscalização e prestação
dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
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Para o abastecimento de água, na zona rural esse serviço é prestado sem formalidade
legal, por associações comunitárias, com coparticipação financeira eventual do poder público
local, por meio da Secretaria Municipal de Administração.
No município existe uma rede coletora de esgoto implantada pela gestão municipal e
operada por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
O serviço de manejo de resíduos sólidos e limpeza pública do município foram
delegados a uma empresa privada por meio de um processo licitatório ocorrido em março de
2018, que resultou no Contrato de Prestação de Serviços, conforme preconiza a Lei nº
8.666/1993. O serviço de drenagem é prestado de forma direta pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Serviços Públicos.
No município de Heliópolis não existe ente reguladores para a gestão dos serviços de
saneamento.
Já a fiscalização da prestação do serviço de abastecimento de água feito pela Embasa é
delegada para Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (AGERSA).
Enquanto a fiscalização da prestação do serviço de manejo de resíduos sólidos e limpeza
pública são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos,
a qual é responsável também pelos serviços de esgotamento sanitário e manejo de águas
pluviais.
O Quadro 6 - Organização dos serviços por componente do saneamento básico do
Município de Heliópolis mostra a organização dos serviços por componente do saneamento
básico.
Quadro 6 - Organização dos serviços por componente do saneamento básico do
Município de Heliópolis/BA
Organização dos
Serviços
Existe política
municipal na forma de
lei?
Existe um plano para os
4 serviços?
Existe plano específico?

Quem presta o serviço?

Existe contrato (*)
?firmado?
Qual a data de
vencimento do contrato?

Abastecimento de Água

Esgotamento
Sanitário

Manejo de
Águas Pluviais

Manejo de
Resíduos Sólidos

Não

Não

Não

Não

Em execução

Em execução

Em execução

Em execução

Não
- Embasa – Sede e
redondezas
- Sec. Infraestrutura e
Serviços Públicos –
Zona Rural

Não

Não

Não

Sec. Infraestrutura
e Serviços
Públicos

Sec.
Infraestrutura e
Serviços Públicos

Empresa Privada
Terceirizada

Sim (Embasa)

Não

Não

Sim

16/04/2017

-

-

31/12/2018
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Organização dos
Serviços

Abastecimento de Água

Esgotamento
Sanitário

Manejo de
Águas Pluviais

Qual o tipo de contrato?

Contrato de concessão

-

-

Não

Não

Não

Não

-

-

-

-

Embasa (sim)

Não

Não

Não

Embasa (tarifa)

-

-

-

Sim

Não

Não

Sim

Embasa
Sec. Infraestrutura e
Serviços Públicos

-

-

Sec. Infraestrutura
e Serviços

Não

Não

Não

Não

Embasa- AGERSA

Sec. Infraestrutura
e Serviços

Sec.
Infraestrutura e
Serviços

Sec. Infraestrutura
e Serviços

Câmara e
Secretaria

Câmara e
Secretaria

Existe a definição de
metas de expansão?
Qual agente definiu
essas metas?
O serviço é cobrado?
De que forma (taxa,
tarifa, outro preço
público)?
Existe controle da
qualidade da prestação
dos serviços, em termos
de regularidade,
segurança e
manutenção?
Quem define os
parâmetros para este
controle?
Existe entidade de
regulação instituída?
Quem fiscaliza os
serviços prestados?

Onde o morador faz
suas reclamações?
Existe participação
social na gestão do
saneamento?
Ocorreu alguma
conferência municipal?
Existe um conselho
municipal que discute a
pauta do saneamento?

Manejo de
Resíduos Sólidos
Contratação Direta
de Prestação de
Serviço

Embasa- Loja de
atendimento local ou
SAC
Prefeitura- Câmara e
Secretaria

Câmara e
Secretaria

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Fonte: PISA, 2018.

Apresentado o nível de organização dos serviços de saneamento básico no município,
foi verificado o grau de conformidade legal de acordo com os princípios básicos definido na
Lei nº 11.445/07 para a gestão desses serviços, como mostra o Quadro 7.

92

Quadro 7 - Grau de conformidade legal dos serviços, por componente do saneamento
básico no município de Heliópolis/BA
PRINCÍPIO LEGAL
Universalização do acesso ao
saneamento básico

GRAU DE CONFORMIDADE LEGAL
Manejo de
Manejo de
Abastecimento Esgotamento
Águas
Resíduos
de Água
Sanitário
Pluviais
Sólidos
X

Integralidade dos 4 serviços (AA, ES,
AP, RS)
Adequação à saúde pública e à
proteção ao meio ambiente

X
X

X

X

X

X

X

X

Disponibilidade em todas as áreas do
manejo de águas pluviais

X
X
X

X

Adequação às peculiaridades locais e
regionais dos processos e técnicas

X

X

X

X

Articulação com outras políticas
públicas

X

X

X

X

Eficiência e sustentabilidade
econômica

X

X

X

X

Tecnologias apropriadas (gradualismo
e capacidade de pagamento)

X

X

X

X

Transparência e processos decisórios
institucionalizados

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

Controle Social
Segurança, qualidade e regularidade
Integração do saneamento básico com
a gestão dos recursos hídricos

X

Fonte: PISA, 2018.
Legenda: Satisfatório = cor verde; Deficiente = cor amarela; Insuficiente ou Inexistente = cor vermelha

Quanto à participação das Secretarias Municipais nos serviços de Saneamento Básico
do município de Heliópolis, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio
Ambiente, assim como a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos ganham
maior destaque por participar de todos os pilares do Saneamento Básico.
Segundo descrito no Art.14 da Lei Ordinária n° 289/2008 (Heliópolis, 2008), a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente incumbida, entre
outras coisas, de:
XVII — Implantar a política municipal de meio ambiente, compatibilizando-a com
as políticas nacionais e estaduais;
XXI - licenciar, monitorar e fiscaliz.ar as atividades industriais, comerciais, de
prestação de serviços <
outras de qualquer natureza, que causem ou possam causar impacto ou degradação
ambiental;(HELIÓPOLIS, 2008)
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Já a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos é incumbida de, entre
outras coisas, de:
III - promover e acompanhar a execução dos serviços relativos aos sistemas de
abastecimento de água e de esgoto;
IV - executar atividades relativas aos serviços de limpeza pública;
XII - promover a manutenção e conservação das estradas vicinais e das vias urbanas;
XV - administrar e fiscalizar os funcionamento dosmercados, feiras livres e
matadouros; (HELIOPOLIS, 2008)

Além disso, ressalta-se a Secretaria Municipal de Saúde que tem como uma de suas
competências:
IX - participar da elaboração da política e da execução de atividade de saneamento
básico, ocupandose principalmente com as atividades que tenham a ver com as
melhorias sanitárias simplificadas; (HELIOPOLIS, 2008)

Ainda sobre a Lei Ordinária, a qual dispõe sobre a reorganização da Estrutura
Administrativa da Prefeitura Municipal de Heliópolis, tem-se o quadro de cargos de
provimento em comissão, conforme apresentado no quadro a seguir.
Tabela 31 - Cargos em Comissão e Efetivos da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Vencimento
Denominação
Quantidade R$
Dos Cargos em Comissão
Secretário de Infraestrutura e
Serviços Públicos
1
1.500,00
Diretor do Departamento de
Infraestrutura.
1
1.200,00
Assistente de Infraestrutura
Diretor do Departamento de
Serviços Públicos
Assistente de Serviços Públicos
Gerência de Administração de
Serviços
Assistente de Administração de
Serviços Públicos
Gerência de Transportes
Assistente de transportes
Gerência de Limpeza Pública,
Parques e Jardins
Assistente de Limpeza Pública

1

415,00

1
40

1.200,00
415,00

1

1.200,00

1

415,00

1
1

1.200,00
415,00

1
10

1.200,00
415,00

Fonte: Heliópolis, 2008
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Figura 21 - Organograma Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Fonte: Heliópolis, 2008

Tabela 32 - Cargos em Comissão e Efetivos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio
Ambiente
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
e Meio Ambiente
Denominação
Quantidade Valor R$
Dos Cargos em Comissão
Secretário de
Desenvolvimento
Econômico e Meio
Ambiente
1 1.500,00
Diretor do Departamento
de Indústria, Comércio e
Turismo
1 1.200,00

Assistente de Indústria,
Comércio e Turismo
Diretor do Departamento
de Meio Ambiente
Assistente de Meio
Ambiente
Diretor de Departamento
de Agricultura
Assistente Agrícola

1 415,00

1 1.200,00
1 415,00
1 1.200,00
1 415,00

Fonte: Heliópolis, 2008
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6.3 Programas de Interesse do Saneamento Básico Executados no Município
O município de Heliópolis vem sendo contemplado com programas governamentais
que dialogam com o saneamento básico, sendo eles:
o

Programa de Aceleração do Crescimento com o PAC, por meio da Caixa
Tabela 33 - Obras do PAC 2 em Heliópolis/BA
Eixo
Tipo
Subtipo
Órgão
Água e Luz
para todos

Água em áreas
urbanas

Água e Luz
para todos

Recursos
Hídricos

Cidade Melhor

Saneamento

Cidade Melhor

Saneamento

Comunidade
Cidadã
Comunidade
Cidadã
Comunidade
Cidadã
Comunidade
Cidadã

Construção de
Quadras
Esportivas
Construção de
Quadras
Esportivas
Construção de
Quadras
Esportivas
UBS

Título
Ampliação do
SAA das sedes
Água
Mcidades
municipais – 1ª
etapa
Equipamentos
CaminhõesSeca Pipa e Pás
MI
CaminhõesCarregadeira
Pipa e PásCarregadeira
Elaboração
Elaboração de
FUNASA
de Projeto
Projeto
Melhorias
Esgotamento
FUNASA
Sanitárias
Sanitário
domiciliares
Ministério
Esporte e
da
Construção
Lazer
Educação
Ministério
Esporte e
da
Construção
Lazer
Educação
Ministério
Esporte e
da
Construção
Lazer
Educação
Construção de
UBS I
MS
Unidade Básica
de Saúde

Fonte: Caixa EconômicaFederal, 2018

Além disso, o município de Heliópolis conta com:
o Programa Heliópolis de Cara Nova com recurso de R$ 16.216.568,00disposto no
PPA 2014-2017 com um dos objetivos “Promover a melhoria da qualidade de vida
através do acesso a água potável nas comunidades beneficiadas com a construção
de poços e através do desenvolvimento urbano.
o Programa Proteção Social e Garantia dos direitos com recurso de R$ 6.132.518,00
disposto no PPA 2014-2017 com uma das iniciativas de “Realização de parcerias
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com instituições governamentais e não governamentais viabilizando o acesso a
moradia
o Programa Heliópolisde Cara Nova com recurso de R$ 16.757.291,15 dispostono
PPA 2018-2021 com uma das ações: “Ampliação do sistema de abastecimento de
água e esgotamento sanitário (R$ 40.197,40); Manutenção do Sistema de
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (R$ 4.262.751,54); Manutenção
dos Serviços de Limpeza Urbana das Vias Públicas (R$ 3.646.156,06).
O próprio município prevê, por meio do seu Plano Plurianual dos anos 2018 até 2021
investimentos nas áreas de Meio Ambiente, Moradia, Saúde e desenvolvimento urbano, rural
e econômico. A tabela a seguir traz a previsão de investimentos nessas áreas.

Tabela 34 - Programas e ações previstos para o município pelo PPA 2018-2021

Programa

Heliópolis
de Cara
nova
Proteção
Social e
Garantia
dos direitos
Vivendo
com saúde
em uma
Heliópolis
para todos

Ações

Meta
Financeira para
o período (R$)
16.757.291,15

Ampliação dos sistemas de abastecimento de água e
esgotamento sanitário; Construção de cemitério;
Manutenção dos sistemas de água e esgoto; instalação
e manutenção de camêras de vigilância; entre outras
Construção e ampliação de unidades do CRAS e do 5.686.561,73
CREAS; Melhoria das unidades habitacionais;
Implantação de oficinas para capacitação profissional;
entre outras
Implantação de polos de academia de saúde; 25.963.865,98
construção e ampliação de unidades básica de saúde;
funcionamento do Conselho Municipal de Saúde; entre
outras.

Fonte: HELIOPOLIS, 2017

Pode-se então verificar que existem ações previstas em áreas do Saneamento no
município de Heliópolis. Ressalta-se ainda as ações e previsão dos investimentos para essas
ações, em detalhe:
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Tabela 35- Ações e previsão dos investimentos a partir do PPA 2018-2021
Ação

Meta financeira até 2021 (R$)

Ampliação do sistema de água e
esgoto

40.197,40

Construção de Cemitério
262.653,46
Manutenção dos sistemas de água
e esgoto

4.262.754,54

Implantação e Manutenção da
Vigilância Ambiental

249.863,38

Fonte: Plano Plurianual do município de Heliópolis, 2017

6.4 Avaliação da Prestação dos Serviços de Saneamento Básico
Não existe no município um processo definido para que a população possa avaliar os
serviços de saneamento básico. Na ausência ou falha da prestação dos serviços de saneamento
básico, a população atingida faz a denúncia, para cada operador que presta os serviços.
No caso da Embasa, existe um canal de atendimento ao usuário, a empresa disponibiliza
o número 0800 para ligações telefônicas, a Loja Virtual, o SAC, e os escritórios locais nos
municípios. Além disso, a população pode utilizar a Ouvidoria da empresa, que funciona
através do sistema TAG de Gestão de Ouvidoria, onde o cidadão pode facilmente abrir um
registro pela internet, através do site www.ouvidoriageral.ba.gov.br, ou pelo telefone gratuito
no 0800-2840011, acompanhar o andamento do pleito e cadastrar e-mail para obter resposta.
Para serviços de resíduos sólidos, esgotamento sanitário e drenagem os técnicos da prefeitura
que cumprem esse papel de receberem reclamações e darem retorno à população sobre
andamento das problemáticas enfrentadas e suas soluções.

6.5 Estrutura de Remuneração dos Serviços de Saneamento Básico
A Lei nº 11.445/2007 trata, no seu artigo 29, sobre a sustentabilidade econômicofinanceira dos serviços públicos de saneamento básico, por meio de remuneração da cobrança
de taxa ou tarifa e outros preços públicos. Entretanto, não existe cobrança para a prestação dos
serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos e os serviços de manejo de
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águas pluviais urbanas no município de Heliópolis, mesmo referenciados nesse artigo da Lei.
No município de Heliópolis não existe cobrança para a sua prestação.
A estrutura de rede coletora de esgoto operado pela gestão municipal também não tem
receita por cobrança aos usuários do sistema, para custear as despesas operacionais. Já para o
serviço de abastecimento de água, tanto a Embasa, que opera o principal sistema de
abastecimento (zona urbana e rural), quanto às associações, que operam os três sistemas
(somente na zona rural), cobram pela prestação dos serviços.
Os sistemas rurais operados por associações comunitárias têm suas despesas custeadas
pela gestão municipal com recursos próprios e, em casos de ampliações ou grandes reformas,
busca-se ajuda dos órgãos governamentais estadual ou federal, que disponibilizam recursos
para esse fim. Esse custeio operacional fornecido pela gestão municipal para esses sistemas
pode ser visto como subsídio para o abastecimento de água para as comunidades rurais
atendidas.
O sistema operado pela Embasa que abastece a zona urbana do município e algumas
comunidades rurais é remunerado pela cobrança de tarifas, com valores diferenciados
conforme as categorias de usuários, características do imóvel e faixa de consumo. A unidade
mínima de volume utilizada para compor o valor da tarifa é o metro cúbico (m³). A tarifa de
água é composta por uma importância mínima fixa (tarifa mínima), que equivale a um
consumo de 6 metros cúbicos (m³), e uma outra importância, relativa ao consumo excedente.
Posteriormente, no tópico sobre o Sistema de Abastecimento de Água, na Tabela 51, será
apresentada a estratificação usada pela Embasa.
Ressalta-se que o município já responde o Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento tanto para as componentes de água, quanto para resíduos sólidos. Os aspectos
relacionados à remuneração dos serviços serão apresentados no tópico 7.8 para a componente
de água e no Tópico 10.10 para a componente de Resíduos Sólidos.
Para as componentes de Esgotamento Sanitário e Drenagem de Águas Pluviais não
existem informações a respeito da remuneração desses serviços.
O serviço de abastecimento de água na zona rural, nas áreas onde a Embasa não atua,
não possui uma estrutura de cobrança para a população. Isso também ocorre nos outros
serviços que compõem o saneamento básico (Esgotamento Sanitário; Drenagem Urbana e
Manejo de Água Pluvial e Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública) do município.
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6.6 Identificação da Possibilidade de Consorciamento
O Plano de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Estado da
Bahia, elaborado em 2012, mostra a solução de compartilhamento das operações para o
manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana por meio da gestão consorciada entre entes
federativo (BAHIA, 2012).
Segundo estudo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia
(SEDUR, 2012), o município de Heliópolis faz parte da Região de Desenvolvimento
Sustentável (RDS) do Semiárido Nordeste II/Itaparica, à qual é composta por 27 municípios,
sendo eles: Abaré, Adustina, Antas, Banzaê, Chorrochó, Cícero Dantas, Cipó, Coronel João
Sá, Euclides da Cunha, Fátima, Glória, Itapicuru, Jeremoabo, Macururé, Nova Soure, Novo
Triunfo, Olindina, Paripiranga, Paulo Afonso, Pedro Alexandre, Ribeira do Amparo, Ribeira
do Pombal, Rodelas, Santa Brígida, Sítio do Quinto e Tucano.
Foi sugerido, a partir do Estudo de Regionalização, que o município de
Heliópolispossa usar de soluções compartilhadas com os municípios de Cícero Dantas,
Fátima, Antas e Ribeira do Pombal na área de Resíduos Sólidos (SEDUR, 2012), todos a
menos de 35 km da sede de Heliópolis.

6.7 Aplicação de Recursos Orçamentários no Saneamento Básico
Analisando o Plano Plurianual do município de Heliópolis referente aos anos de 2018
a 2021, pode-se notar que foram previstos recursos orçamentários na saúde preventiva, como
as ações de saneamento básico, como foram descritos anteriormente, contando com questões
associadas a ampliação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento
sanitário, por exemplo.

6.8 Transferências e Convênios para o Saneamento Básico
Ao consultar ao Portal da Transparência do governo federal e ao Sistema de Gestão de
Convênios e Contratos de Repasse (SICONV) foram identificadas as seguintes transferências
e convênios realizados nos últimos dez anos com o município de Heliópolis:
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o Número do Instrumento (SIAFI/SICONV): 2017NS022378
Situação: EM EXECUÇÃO
Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS
Tipo de instrumento: CONTRATO DE REPASSE
Concedente: MINISTERIO DAS CIDADES
Início da Vigência 24/11/2017
Fim da Vigência 05/09/2019
Valor Liberado: 301.500,00

o Número do Instrumento (SIAFI/SICONV): 2017NS000368
Situação: EM EXECUÇÃO
Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS
Tipo de instrumento: CONTRATO DE REPASSE
Concedente: MINISTERIO DAS CIDADES
Início da Vigência 14/12/2016
Fim da Vigência 05/05/2019
Valor Liberado 251.000,00

Foram realizados os convênios para pavimentação. Existem no SICONV 69
propostas/planos de trabalho aprovados, rejeitados ou convênio. É evidente que mais
investimentos de ambos entes federativos precisam ser realizados na área de saneamento para
que essa realidade seja revertida.
Ressalta-se ainda que na data de 18/12/2018, o município teve sua inadimplência
excluída pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, antes inadimplente quanto ao
pagamento de precatórios. Podem ser ressaltados ainda os convênios que têm suas
propostas/planos de trabalho aprovados que se relacionam com as áreas do saneamento.
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Número do Convênio

830767/2016

815293/2014

039955/2013

014939/2012

Situação

Quadro 8 - Convênios de Heliópolis/BA
Data de
Nome do
Início Órgão da Proposta
Proponente Término de
Vigência

Objeto
Identificação do
processo

Valor
Global

Proposta
Recuperação
R$
Aprovada e
de Estradas
306.200,00
53000 - MINISTERIO
Plano de
MUNICIPIO
Vicinais no
DO
15/03/2016 – 59553.000067/2016Trabalho
DE
município de
DESENVOLVIMENTO
15/03/2017
14
Complementado
HELIOPOLIS
HeliópolisREGIONAL
enviado para
BA.
Análise
Pavimentação
R$
Proposta
a
400.200,00,
53000 - MINISTERIO
Aprovada e
MUNICIPIO
Paralelepípedo tendo valor
DO
23/05/2014 –
Plano de
DE
no município
de
DESENVOLVIMENTO
23/05/2015
0407802014
Trabalho em
HELIOPOLIS
de Heliópolis- contrapartida
REGIONAL
Análise
BA
de R$
6.000,00
Implantação
R$
de Obras de 600.000,00,
Proposta/Plano 53000 - MINISTERIO
Infraestrutura tendo valor
MUNICIPIO
de Trabalho
DO
31/12/2013 –
Hídrica de
DE
enviado para DESENVOLVIMENTO
31/12/2014
Construção de contrapartida
HELIOPOLIS
Análise
REGIONAL
Cisternas no
de R$
Município de
10.000,00
Heliopolis.
Construção de
R$
Proposta/Plano
Banheiros
300.000,00,
MUNICIPIO
de Trabalho
36000 - MINISTERIO
30/05/2012 –
Domiciliares
tendo em
DE
enviado para
DA SAUDE
20/05/2013
no Município contrapartida
HELIOPOLIS
Análise
de Heliópolis - R$ 6.000,00
BA

Fonte: SICONV, 2019
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6.9 Educação Ambiental e Mobilização Social em Saneamento Básico
De acordo com levantamento realizado no município, não existe uma ação sistemática
para promover a educação ambiental e mobilização social em saneamento básico, apesar de
estarem disponíveis no site do Ministério do Meio Ambiente, as cartilhas e os cadernos
metodológicos para essa promoção. De acordo com os técnicos do município, o que se tem
executado no município com esse objetivo são ações pontuais, por iniciativa de professores e
alunos (reutilização de materiais, construções de hortas, facilitação de aulas), conforme
descrito no item 10.7desse volume.
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SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Esse capítulo do diagnostico técnico-participativo, objetiva a apresentação das

informações gerais do componente abastecimento de água, entre elas: descrição geral dos
serviços; principais deficiências e problemas detectados; qualidade da água para consumo
humano; mananciais para abastecimento futuro; estrutura de consumo e demanda; plano
diretor de abastecimento de água; estrutura organizacional; situação econômico-financeira; e,
indicadores da prestação dos serviços.

7.1 Sistemas de Abastecimento de Água Existente no Município
Segundo informações fornecidas pela Embasa – (Empresa Baiana de Águas e
Saneamento S.A), a sede municipal do município de Heliópolis é abastecida pelo Sistema
Integrado Águas do Sertão, o qual é responsável também pelo atendimento de outros
municípios da região, com o objetivo de suprir principalmente o abastecimento humano,
dessedentação animal e o uso agroindustrial. O primeiro bloco foi inaugurado em maio de
2012 e beneficia mais de 82 mil pessoas, com investimento de R$78,4 milhões. (SEAGRI,
2013)
De acordo com a gerência local da Embasa, o sistema integrado consiste na utilização
do manancial subterrâneo por meio de poços (quatro), responsável pelo abastecimento da
população urbana do município de Heliópolis.
Para a região rural do município (povoados), o abastecimento também utiliza
mananciais subterrâneos, a partir de poços espalhados pela região do município.
A implantação desses poços foi de responsabilidade da CERB – Companhia de
Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia. Já seu gerenciamento e operação
tornaram-se de responsabilidade da Embasa, no caso do atendimento a sede municipal oude
responsabilidade da Prefeitura Municipal, no caso da zona rural.
De acordo com a Prefeitura Municipal, quanto à zona rural, a realização de manobras e
pequenos reparos na estrutura de captação são de responsabilidade dos chamados
“bombeiros”, ou seja, operadores de poços que tem apoio da Prefeitura Municipal para
reparos de equipamentos, inclusive a remuneração desses operadores. Em geral, os operadores
residem perto do poço, o que contribui para a rápida resolução de problemas técnicos e
conflitos sociais. A figura a seguir ilustra as formas de abastecimento de água em Heliópolis.
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Figura 22 – Formas de Abastecimento de água de Heliópolis/BA

Fonte: PISA, 2019
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7.1.1 Prestação do Serviço pela Embasa

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A (Embasa) é uma empresa de economia
mista de capital autorizado, pessoa jurídica de direito privado, tendo como acionista
majoritário o Governo do Estado da Bahia. (Embasa, 2019)
Atualmente a relação que é feita entre o município de Heliópolis e a Embasa paraa
prestação do serviço de Abastecimento de Água é por meio de um convênio de cooperação,
firmado entre ambos, a partir da Lei Estadual nº 11.172 de 01 de dezembro de 2008, a qual
instituiu princípios e diretrizes da Política Estadual de Saneamento Básico, e disciplinou o
convênio de cooperação entre entes federados para autorizar a gestão associada de serviços
públicos de saneamento básico, através da Embasa.
O convênio de cooperação autoriza o município a firmar o contrato de programa
diretamente com a Embasa, uma vez cumpridas às exigências legais postas na Lei Federal nº
11.445/2007, entre elas: a existência de órgão regulador e de suas normas regulatórias e de
fiscalização (já cumprido por meio do referido convenio de cooperação, delegando a função a
AGERSA); e, a elaboração e aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).
Apesar do prazo de concessão estar expirado, já existem providências que estão sendo
tomadas para a solução. Tendo em vista que o contrato entre o Município de Heliópolis e a
Embasa venceu em 16/04/2017, já existem tratativas com o executivo municipal para firmar o
convenio de cooperação entre o Município e o Estado da Bahia que autoriza a gestão
associada para a delegação da regulação, fiscalização e prestação dos serviços públicos de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário.
Na estrutura da Embasa, o município de Heliópolis está ligado à Unidade Regional de
Paulo Afonso (UNP), inserido na Superintendência de Operação – Norte (IN), como mostra a
Figura 23 a seguir.

106

107
Figura 23 - Divisão de operação Norte da Embasa

Paulo Afonso

Fonte: Embasa, 2018

A Unidade Regional de Paulo Afonso está associada a alguns escritórios locais
(Abaré, Antas, Cícero Dantas, Fátima. Nova Canudos, Jeremoabo, Paulo Afonso e
Paripiranga). O gerente responsável, associado ao município de Heliópolis estáalocadono
escritório local de Fátima.
No município existe uma loja de atendimento da Embasa, a qual tem o objetivo de
atender o público do município com possíveis dúvidas, reclamações ou sugestões.
O estabelecimento possui horários de funcionamento das 8h:00h às 12h:00h,
retornando 13h:30h às 17h:30h, porém, o atendimento ao público se estendeaté 16h:00h,
depois disso a loja se restringe aotrabalho interno.
A loja de atendimento (alugada) é composta por uma sala de atendimento, um local
para almoxarifado, dois banheiros e uma sala de almoxarifado de tubo. Contém três
funcionários, entre esses, um agente de serviços comercial e dois auxiliares de produção, os
quais atuam na área operacional. A loja de atendimento é mostrada na Figura 24.
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Figura 24 - Loja de atendimento da Embasa em Heliópolis/BA

Fonte: PISA, 2018

O escritório local está representado no ponto (LAT: 10°40'32.96"S– LOG:
38°16'55.13”O), conforme mostrado na Figura 25.
Figura 25 - Localização loja de atendimento da Embasa em Heliópolis/BA

Fonte: PISA adaptado do Google Earth Pro, 2018

De acordo com o Plano de Cargos, Salários e Carreira (PCSC) de 2015, na empresa, os
seus empregados próprios têm direito ao plano de cargos e salários, exames admissionais,
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vacinas, plano de demissão, plano de saúde, auxílio alimentação, auxílio transporte,
capacitação e EPI(Embasa, 2018).
Segundo o PCSC, a empresa dispõe de um Planejamento para Capacitação dos
funcionários em todos os municípios onde opera sistema de água e esgoto. Esse planejamento
acontece anualmente por meio da elaboração de um Plano de Capacitação Profissional. Esse
Plano é elaborado com a participação de representantes indicados por cada uma das sete
Diretorias, informando as necessidades de treinamento em suas diferentes áreas. A consulta à
Avaliação de Desempenho por Competência dos funcionários, que acontece anualmente,
também serve para promover a elaboração do Plano. Neste exercício de 2018, esta Avaliação
foi denominada Avaliar para Evoluir. Neste programa de avaliação, com a identificação da
necessidade de treinamento de cada empregado, a Embasa,pode realizar essa capacitação e
oferecer a possibilidade desse empregado evoluir, e crescer em sua carreira profissional,
internamente. (Embasa, 2018)
O Plano de Cargos, Salários e Carreiras (PCSC) da empresa foi revisado em 2015,
homologado em 02/2016 e implantado a partir de junho de 2016. A promoção por antiguidade
está prevista também, com base em tempo de serviço de cada empregado, distribuído nas
diversas funções de carreiras, sendo 23 funções de nível médio, 13 funções de nível Técnico,
20 funções de nível Superior.
Segundo o canal de serviços da Embasa, para estabelecer um canal de atendimento
com o usuário, a empresa disponibiliza o número 0800 para ligações telefônicas, a Loja
Virtual, os SAC, e os escritórios locais nos municípios. Além disso, a população pode utilizar
a Ouvidoria da empresa, que funciona através do sistema TAG de Gestão de Ouvidoria, onde
o

cidadão

pode

facilmente

abrir

um

registro

pela

internet,

através

do

sitio

www.ouvidoriageral.ba.gov.br, ou pelo telefone gratuito no 08002840011, acompanhar o
andamento do pleito e cadastrar e-mail para obter resposta.
Em 2017 foram geradas 4.040 solicitações de serviços para esta localidade.As
demandas foram geradas pelos seguintes canais de atendimento:
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Quadro 9 - Canais de atendimento das demandas de Heliópolis/BA
Canal de atendimento
Quantidade de Solicitações de Serviços Total
LOJAS
2.994
ESCRITÓRIO LOCAL
438
CALL CENTER
354
UNIDADE REGIONAL
248
CENTRAL WEB
6
UNIDADE ADMINISTRATIVA
0
PROCON
0
TOTAL
4.040
Fonte: Embasa, 2018

Os serviços mais solicitados pelos usuários foram:
Quadro 10 - Serviços mais solicitados pelos usuários de Heliópolis/BA
Especificação
Quantidade de Solicitações de Serviços Total
541
1- Ligação nova de água
1- Religação Normal
3-Segunda via conta
3-Alteração de titularidade
2-Prazo de execução do serviço
1 – Informações sobre debito
9 - Serviços/Preços/Prazos/Tarifa
2 – Andamento de solicitação
1- Parcelamento

236
187
105
43
29
17
14
9

Fonte: Embasa, 2018

Segundo o canal de atendimento ao usuário da Embasa, o Indicador de Reclamação e
Comunicação de Problemas desta localidade para todo o ano de 2017 foi 131,37 reclamações
para cada 1.000 ligações de água ativas. Neste caso, a Embasa considera como reclamação,
toda solicitação de serviço gerada pelo usuário que esteja relacionada a uma possível
insatisfação. Chegou-se a um total de 386 reclamações durante todo o ano, para uma média de
2.938,31 ligações ativas.
Outro indicador importante é o de Serviços Executados no Prazo, onde Heliópolis
também apresentou um bom desempenho, tendo em vista 90,18% dos serviços solicitados
pelos usuários desta localidade, ter sido executado no prazo previsto.
A partir das visitas em campo, não se tem conhecimento sobre ações educativas que
tem o objetivo de conscientizar o uso racional da água e mostrar a importância da preservação
da qualidade da água ou outros temas sobre o assunto.

110

111
7.1.1.1 Descrição do SIAA da Embasa
O Sistema de Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) operado pela Embasa que
atende ao município de Heliópolis é formado por três setores de distribuição de água, os quais
são responsáveis por atender a região da sede urbana do município, zonas periurbanas e
algumas localidades rurais.
Segundo informações dos técnicos da Embasa, Heliópolis possui um total de3.668
ligações existentes que englobam as ligações ativas e inativas (cortadas por débitos e casas
inabitadas) na soma dos três setores (Setor 1 – Sede: 2660 ligações; Setor 2- Povoado de
Riacho: 474 ligações; e Setor 3- Povoado de Farmácia, Tijuco, Serra dos Correria, Sapé entre
outros: 534 ligações).
Segundo a SNIS (2017), a população total atendida foi de 9.212 habitantes, desse total
5.644 fazem parte da população urbana atendida, representando 100% de atendimento urbano
e 67% de atendimento de todo município.
A estrutura física do sistema de abastecimento de água operada pela Embasa é
composta por unidade de captação subterrânea, encaminhando a água por meio de adutora de
água bruta até um reservatório de 3.000m³ em Cícero Dantas. A partir desse ponto, a água é
clorada e encaminhada por gravidade até um reservatório apoiado de 500m³, onde pode ser
distribuída para parte da população que é atendida por esse sistema ou encaminhada para
outro reservatório, onde abastece o restante da população por meio de uma estação elevatória.
A figura a seguir ilustra o croqui de todo o sistema integrado cuja responsabilidade de
operação deve-se a Embasa.
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Figura 26 - Croqui do sistema operado pela Embasa

Fonte: Embasa, 2018
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7.1.1.2 Manancial e Estrutura de Captação
O SIAA de Heliópolis operado pela Embasa utiliza manancial subterrâneo, através de
uma estrutura de captação de água por poços tubulares, outorgada pelo processo nº 48.853/95,
sendo a vazão outorgada total de 540 m³/dia.De acordo com a empresa, não há problemas de
vazamento, nem impactos que possam comprometer a segurança hídrica do manancial
utilizado pelo sistema.
Os poços (localizados nas localidades de Faleira, Campo do Brito, Juá, São João da
Fortaleza) têm a água captadado aquífero do Tucano, localizado na bacia hidrográfica de
Itapicuru, água considerada de boa qualidade e de grande importância regional, uma vez que,
além de abastecer ao sistema integrado de Águas do Sertão, também atende a outros sistemas
que abastecem outros municípios, entre esses sistemas tem-se: Fátima, Cícero Dantas,
Banzaê, Juá, Antas, Caxias, Duas Serras, Sítio do Quinto, Triunfo, Cel. João Sá, Pedro
Alexandre e Jeremoabo.
A estrutura de captação de água por meio dos poços possui aparentemente condições
adequadas de funcionamento e operação. Conforme mostrado na Figura 27.

Figura 27 - Estrutura da casa de bomba de Heliópolis/BA

Fonte: PISA, 2018
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Segundo funcionários da Embasa, as vazões dos poços em operação são suficientes
para a demanda atual. O volume total captado diariamente é de 9.116m³, para um período de
funcionamento de 24h/dia. A capacidade do sistema é de 162L/s.
7.1.1.3 Estrutura de Transporte
A estrutura de transporte é composta por adutora deáguabruta (AAB) e tratada (AAT).
O Quadro 11apresenta as informações da adução do Sistema Integrado em conformidade com
o croqui apresentado do sistema. Além disso, sabe-se que a denominação dos poços 4,5,6 e 7
representam os poços de Faleira, Campo do Brito, Juá e São João da Fortaleza
respectivamente.
Quadro 11 -Informações sobre adução do sistema integrado de Heliópolis/BA
Trecho
Tipo
DN
Extensão Regime
(mm)
(m)
Poço 5 –
AAB
200
2.520
Recalque
Reservatório Apoiado
de 1.000 m³
Poço 6 –
AAB
200
3.114
Recalque
Reservatório Apoiado
de 1.000 m³
Poço 7 –
AAB
200
340
Recalque
Reservatório Apoiado
de 1.000 m³
Reservatório Apoiado AAT
500
4.820
Recalque
de 1.000 m³ Reservatório Apoiado
(Betânia)
Reservatório Apoiado AAT
600
37.403
Gravidade
(Betânia) –
Reservatório Apoiado
(Faleira)
Poço 4 –
AAB
150
1.820
Recalque
Reservatório Apoiado
(Faleira)
Reservatório Apoiado AAT
600
7.867
Recalque
(Faleira) –
Reservatório Apoiado
3.000 m³
Reservatório Apoiado AAT
450
32.933
Gravidade
3.000m³ - Estação
Elevatória de água
Tratada 1
Estação Elevatória de AAT
350
7.060
Recalque
água Tratada 1–
Reservatório Apoiado
de 1.000 m³
Fonte: Embasa, 2018
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De acordo com o operador do sistema, a etapa de transporte não apresenta problemas
estruturais.

7.1.1.4 Estrutura de Elevação
O município de Heliópolis é abastecido pelo SIAA - Sistema Integrado de
Abastecimento de Água de Águas do Sertão, o qual também abastece os municípios de Cícero
Dantas, Adustina, Paripiranga e Fátima. Quanto a localização dos poços pertencentes ao
SIAA Águas do Sertão, sabe que estão localizados nos povoados São João da Fortaleza e Juá
em Cícero Dantas, povoado Faleira em Ribeira do Pombal e povoado Campo do Brito em
Banzaê, assim como as 02 (duas) principais EEAB - Estações Elevatórias de Água Bruta
(EEAB 01 e EEAB 02).
O setor 3 do município de Heliópolis é abastecido por meio de uma elevatória que
bombeia água para o reservatório apoiado com capacidade de 300 m³ no povoado de Sapé
(aproximadamente 16 km da sede), além da utilização de boosters que ajudam no
abastecimento de pontos altos da cidade. A distribuição dos boosters no município é ilustrado
na figura a seguir.
Figura 28 - Distribuição de booster em Heliópolis/BA

Fonte: Embasa, 2018
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A ilustração de uma das estruturas de booster pode ser verificada conforme mostrada
nas figuras.
Figura29 - Estrutura de booster pertencente do SIAA de Heliópolis/BA

Fonte: PISA, 2018

Quanto às informações sobre as estruturas de elevação do município, essas são
ilustradas a seguir. A principal diferença entre booster e estação elevatória é que o primeiro
está inserido em uma adutora e faz esforço do bombeamento da água, enquanto a estação
elevatória está inserida no início da adutora, pegando água de um reservatório.
Figura30 - Estrutura de Estação Elevatória do SIAA de Heliópolis/BA

Fonte: PISA, 2018

116

117

Tipo

Poço 4
Poço 5
Poço 6
Poço 7
EEAB 01
EEAB 02

Quadro 12 - Informações sobre estruturas de elevação
Vazão
Altura
Altura
Quantidade
(m³/h)
Manométrica Geométrica de Conjunto
(mca)
(mca)
Motor
Bomba
70
267
228,22
02
195
160
104,26
01
190
160
125,80
02
218
146
135,54
02
550,1
120,06
02
745,56
106,45
02

Potência
(CV)

125
170
150
160
450
550

Fonte: Embasa, 2018

Ressalta-se que as Estações Elevatórias têm manutenção periódica de bombas e
componentes para diminuir as quebras que podem prejudicar o atendimento do município.
Possuem, em sua estrutura física, estruturas de ventilação e dispositivos de segurança para o
trabalhador. Já os boosters, os quais são operados pela Embasa, apresentam características de
falta de manutenção (juntas enferrujadas, estruturas de concreto com placas soltas) como foi
mostrado nas figuras anteriores.

7.1.1.5 Estrutura de Tratamento
Os mananciais subterrâneos em geral, não apresentam necessidade de etapas
complexas de tratamento para alcançar os parâmetros exigidos para a potabilidade da água. O
sistema que abastece o município de Heliópolis por poços mantém a normalidade de
tratamento para esse tipo de manancial, e utiliza apenas a desinfecção e a fluoretação
Esse processo proporcionará a inativaçãode microorganismos nocivos à saúde (cloro)
e a prevenção de cárie dentária (flúor).
Esse procedimento é feito no município de Cícero Dantas, onde existe uma casa de
química e um pequeno laboratório de análise química para monitoramento da água tratada,
como mostra também na figura abaixo.
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Figura31- Estrutura de tratamento de Heliópolis/BA

Fonte: PISA, 2018

O sistema de tratamento possui bombas dosadoras que são inseridas na água bruta. No
total são duas bombas dosadoras para aplicação do cloro, sendo uma em operação e outra de
reserva, conforme mostra a Figura 32. Atualmente a fluoretação não está sendo realizada.
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Figura 32 - Bombas dosadoras de cloro

Fonte: PISA, 2018

Segundo o operador, sabe-se que é utilizado 50kg de Dicloro Isocianurato granulado
por dia (uma média de consumo de 18.000kg/ano para o sistema).

7.1.1.6 Estrutura de Reservação
Após o processo de tratamento, a água tratada contida no reservatório de 3.000m³ em
Cícero Dantas (conforme figura abaixo) é encaminhada para o reservatório do município.

Figura33 - Reservatório de 3.000m³ localizado em Cícero Dantas/BA

Fonte: PISA, 2018

O reservatório do município com capacidade de 500m³é responsável pelo
abastecimento da população dos setores 1 e 2.
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Figuras 34 - Reservatório apoiado de água distribuída de Heliópolis/BA

Fonte: PISA, 2018

Para o setor 3, a água do reservatório de 500m³ fluirá por meio de uma estação
elevatória para outro reservatório de 300m³, o qual abastecerá a população do setor 3.

Figuras 35 - Reservatório apoiado de distribuição para setor 3

Fonte: PISA, 2018

Os reservatórios são em formatocilíndrico e feitos de concreto. No levantamento de
campo, não se registrou informações sobre limpeza interna doreservatório, apenas limpeza e
manutenções do espaço externo.
Os pontos dos reservatórios que fazem parte do SIAA de Heliópolisestão
representados no mapa ilustrado na figura abaixo.

120

121

Figura 36 - Representação dos reservatórios do SIAA de Heliópolis/BA

Fonte: PISA adaptado do Google Earth Pro, 2018

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
RAD 3.000m³: LAT 10°34'51.80"S LOG: 38°22'37.72"O)
RAD 500m³: LAT 10°40'38.46"S LOG: 38°17'34.32"O)
RAD 300m³: LAT 10°39'44.52"S LOG: 38°22'45.74"O)

7.1.1.7 Rede de Distribuição
Quanto à rede de distribuição do sistema, têm-se os quadros a seguir, os quais
apresentam as ruas, diâmetro nominais, comprimento da rede,bem como a pressão para os
setores 1,2 e 3.
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Quadro 13 - Informações de distribuição do Setor 1 – Sede Municipal
Nº ligações: 2.660 – Ativas: 2.270
Logradouros
Rede (DN)
M
Pressão
01- R. Salustiano Leitão Guerra
60
250
Media
02- Pç 15 de Novembro
60
100
Media
03- R. Mangabeira
60
1000
Media
04- TV. 1 Mangabeira
60
100
Media
05- Pç Ananias Barbosa
60
100
Media
06- R. Herculano Barbosa
60
100
Media
07- R. Jose Amaral
110
800
Boa
08- Tv. 1 Poço Verde
60
100
Boa
09- Tv. 2 Poço Verde
60
100
Boa
10- Pç Izabel Ribeiro
60
600
Boa
11- R. Regis Pacheco
60
300
Boa
12- Pç Regis Pacheco
60
100
Boa
13- Tv. Regis Pacheco
60
150
Boa
14- R. 07 de Setembro
60
200
Boa
15- Pç Jose Dantas de Sousa
60
100
Boa
16- Pç Padre Mendonça
60
400
Media
17- R. Jose Antonio do Rosário
60
500
Media
18- R. 02 de julho
110 / 60
300 / 300
Boa / Ruim
19- Tv. João Barbosa
60
100
Media
20- R. do Cemitério
60
400
Media
21- Tv. do Cemitério
60
100
Media
22- R. Catarino Jose dos Santos
60
400
Boa
23- R. João Sousa Sobrinho
110 / 60
400 / 600
Media / Media
24- Tv. João Sousa Sobrinho
25- Tv. 1 João Sousa Sobrinho
26- Tv. 2 João Sousa Sobrinho
27- Tv. 3 João Sousa Sobrinho
28- Tv. 4 João Sousa Sobrinho
29- Tv. 5 João Sousa Sobrinho
30- Tv. 6 João Sousa Sobrinho
31- Tv. 7 João Sousa Sobrinho
32- R. Isaias Ribeiro
33- Tv. Isaias Ribeiro
34- Rua Balbino Torres
35- Tv. 1 Balbino Torres
36- Tv. 2 Balbino Torres
37- R. da Caixa D´agua
38- R. Emiliano Vicente
39- Tv. Maria Caiçara
40- R. Maria Caiçara
41- R. 11 de Abril
42- R. Josefa Ferreira
43- R. Jose Sarafim
44- R. Luiz Gonzaga
45- R. Francisca Alves
46- R. Wlisses Guimarães
47- R. do Hospital
48- Tv. 1 do Hospital
49- Tv. 2 do Hospital

60
60
60
60
60
60
60
(½) ramal
60
60
110
60
60
60
110 /60
60
60
60
60
60
60
60 / (½) ramal
60 / (½) ramal
60
60
60

200
200
200
200
200
450
100
800
600
150
1000
150
200
400
800 / 600
100
50
300
500
600
400
800 /300
400 / 100
100
100
100

Media
Media
Media
Media
Media
Media
Ruim
Péssima
Media
Media
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa / Boa
Media
Media
Media
Boa
Boa
Boa
Boa / Ruim
Boa / Ruim
Media
Boa
Boa
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Logradouros
50- Tv. 3 do Hospital
51- R. Jose Rodrigues
52- R. Pedro Carlos Silva
53- R. Leopoldino Pereira
54- Av. João Mendes
55- R. dos Poetas
56- R. Santos Dumont
57- Tv. 1 Santos Dumont
58- R. Jeremias Barbosa
59- R. Geminiano Cardoso
60- Conjunto Habitacional
61- Pov. Pindorama
62- Tv. Pindorama
63- TV. 1 Pindorama

Rede (DN)
60
60
60
60
60
60
50
50
60
60
60
60
60
60

M
100
100
100
300
400
100
300
150
150
50
400
1000
50
50

Pressão
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa

Fonte: Embasa, 2018

Quadro 14- Informações de distribuição do Setor 2
Região do Riacho - Nº ligações: 474 – Ativas: 338
Logradouros
Rede (DN)
M
01- Faz. Longá
110
7000
02- Faz. Umburana
150
2000
03- Pov. Trapalha
110
3000
04- Faz. Serrota
110
3000
05- Pov. Riacho
75
800
06- Estrada do Tanque Novo
75
2200
07- Pov. Tanque Novo
75
2000
08- Pç. da Igreja – Pov. Tanque Novo
60
1000
09- Pov. Maria Preta de Tanque Novo
60
10.000
10- Pov. Maria Preta
75 / 60
3500/1000
11- Est. Feira da Serra a Tanque Novo
60 / (½) ramal
560 / 100
12- Faz. Barreira do Tubarão
60
800
13- Pov. Sacatinga
110
7000
14- Pov. Cajazeiras
75
3000
15- Tv. 1 Pov. Cajazeiras
60
3000
16- Pov. Jiboiá
60
3000
17- Pov. João Grande
60
5700
18- Tv. do Pov. João Grande
60
300
19- Pov. Tanquinho
60
6000
20- Pov. Riachinho
60
8000

Pressão
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Media
Media / Media
Media / Ruim
Media
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom

Fonte: Embasa, 2018
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Quadro 15 - Informações de distribuição do Setor 3
Região do Tijuco - Nº ligações: 534 – Ativas: 366
Logradouros
Rede (DN)
M
01- Pov. Galinha Morta
60
4000
02- Pov. Farmácia
110
5000
03- R. da Igreja Pov. Farmácia
60
200
04- Tv. Pov. Farmácia
60
100
05- Tv. 1 Pov. Farmácia
60
100
06- R. das Batatas Pov. Farmácia
60
150
07- R. do Campo Pov. Farmácia
60
100
08- Est. do Pov. Tijuco
110
5000
09- Pov. Tijuco R. Pov. Tijuco
60
400
10- Pç da Igreja Pov. Tijuco
60
400
11- Tv. 1 Pç da Igreja Pov. Tijuco
60
100
12- Tv. 2 Pç da Igreja Pov. Tijuco
60
100
13- R. do Campo Pov. Tijuco
60
300
14- Pç Marcelino Borges Pov. Tijuco
60
300
15- Pov. Pau Ferro
150
1000
16- Est. do Pov. Sapé
75
2000
17- R. Pov. Sapé
60
300
18- R. do Campo Pov. Sapé
60
200
19- Tv. 1 Pov. Sapé
60
50
20- Pov. Viuveira
110
300
21- R. Central Pov. Viuveira
60
900
22- R. do Campo Pov. Viuveira
110
300
23- Pç da Igreja Pov. Viuveira
60
200
24- Tv. da Igreja Pov. Viuveira
60
150
25- R. Est. 01 Pov. Viuveira
110
1000
26- R. Est. 02 Pov. Viuveira
110
1000
27- Est. 1 Serra dos Correias
110
1000
28- Est. 2 Serra dos Correias
110
1000
29- Pov. Serra dos Correias
60
400
30- Pç da Igreja Pov. Serra dos Correias
110
300
31- Com. Valeria Pov. Serra dos Correias
60
350
32- Est. do Sape a Barreira Grande
60
4000
33- Pov. Barreira Grande
60
200
34- Faz. Queimada do Miguel
150
1500
35- Faz. Itapororoca
60
2500

Pressão
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa
Boa

Fonte: Embasa, 2018

Como forma de verificar a quantidade de cloro que está sendo distribuída na cidade, o
operador verifica diariamente os pontos distribuídos pelo município (aproximadamente 15
pontos), usando a solução de Ortotolidina. Outras análises físico-químicas e biológicas são
realizadas 2 vezes na semana, sendo coletadas e levadas para o laboratório na unidade de
Fátima ou laboratório regional em Paulo Afonso.
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Figura 37 - Análise de cloro pelo operador da Embasa

Fonte: PISA, 2018

7.1.1.8 Informações Operacionais
Os dados operacionais do SIAA operado pela Embasa apresenta um número de 9.212
habitantes atendidos pelo sistema, o que corresponde a aproximadamente 67% da população
estimada para o município de Heliópolis (13.718 habitantes). (SNIS, 2017)
O índice de ligações ativas é de aproximadamente 84%. Outro dado relevante é o
índice de perdas entre o volume produzido e consumido de 45,94% (SNIS, 2017)
Segundo técnicos da Embasa, o consumo total de energia elétrica do sistema é de
1.019.286,66 kWh/ano (esse consumo é referente a 20% do consumo de energia elétrica dos
04 poços e das 02 EEAB do SIAA Águas do Sertão).O consumo per capita de água no Brasil
na última publicação no SNIS (2017) foi de 153,56 L/hab/dia, enquanto que no município de
Heliópolis é de 77,1 L/hab./dia. As informações operacionais estão descritas naTabela 36.
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Tabela 36 - Informações operacionais do sistema operado pela Embasa
População total atendida com abastecimento de água
Quantidade de ligações ativas de água
Quantidade de economias ativas de água
Extensão da rede de água
Volume de água produzido
Quantidade de ligações ativas de água micromedidas
Volume de água micromedido
Volume de água consumido
Volume de água faturado
Quantidade de economias residenciais ativas de água
Quantidade de economias ativas de água micromedidas
Quantidade de ligações totais de água
População urbana atendida com abastecimento de água
Consumo total de energia elétrica nos sistemas de água*
Consumo médio per capita de água

9.212
2.983
3.009
20,17
533,18
2.870
223,84
288,09
370,35
2.898
2.895
3.545
5.644
1.834.715, 99
77,1

hab.
ligações
economias
km
1.000 m³/ano
ligações
1.000 m³/ano
1.000 m³/ano
1.000 m³/ano
economias
economias
ligações
hab.
kWh/ano
L/hab./dia

Fonte: Embasa*, SNIS, 2017

7.1.2 Prestação do Serviço na Zona Rural

Na zona rural, a população também é abastecida por sistemas que utilizam água de
manancial subterrâneo, o aquífero de Tucano.
Os sistemas simplificados de abastecimento de água na zona rural captam água dos
mananciais subterrâneos. Existem sistemas que abastecem uma localidade, e outros que
abastecem mais de uma localidade. Na implantação dos sistemas estava previsto a desinfecção
da água com o uso de pastilha de cloro. Na maior parte dos sistemas atuais, a água é
distribuída sem esse tratamento. Os operadores de poços relatam situações que a própria
comunidade solicita a não cloração da água, por causa do gosto que supostamente o cloro
introduz.
A análise dos dados operacionais que abastecem a zona rural do município de
Heliópolis depende da obtenção da vazão dos poços, do tempo de funcionamento desses
poços em termos de dias e horário, da quantidade e tamanho dos reservatórios, e da
quantidade de famílias atendidas, entre outras características operacionais. O quadro a seguir
apresenta a relação dos poços fornecidos pela CERB.
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Quadro 16 - Relação de poços de Heliópolis/BA
Coord EPROF
O
( ° '
(m)
")
381532
150
70

104750,9

381821,1

104850
104405
104241
104546
104525
104115,0
104105
104152
104438,0
103838
104809,7

381859
382502
381630
381602
381516
382030,6
381843
382027
381416,0
382030
381701,6

104549,9
104234
104000
103946

381643,6
381753
381954
381550

104520,0
104444,7
104250

381321,0
381943,9
382100

Coord N-S
Localidade
( ° ' ")
ANTAS I
ARATICUM I
BARREIRA DO TUBARÃO
I
BARREIRAS I
BENDO I
BOA SORTE I
CAJAZEIRA I
CAJAZEIRA I
CALUMBI I
CAMBOATA I
CAMBOATA I
CUBANZÊ I
FARMACIA I
FAZENDA VELAME I
ITAIPOCA I
JIBOIA I
MANDACARU I
MASSARANDUBA I
MASSARANDUBA II
MELANCIA I
PINDOBAL I
PORTEIRAS I
QUEIMADA DO MIGUEL

104500

100

NE

ND

Vazão
TB

Vazão
Perf

(m)

(m)

(m³/h)

(m³/h)

54,37
16,09

68,73
28,40

10,54
19,33

43,20

49,24

21,4

105,3
42,47
54,34
138
0052,40 0057,86
70
00014,70 0025,00
115 00016,00 0031,80
60
20,00
38,60
73,8
60,10
66,30
150
57,60
82,00
67
51,00
59,00
90
17,08
50,14
110
87,35
93,20
61,17
12,18
36,11
59
18,75
41,54
72,15
16,10
22,51
64
28,75
48,45
178
215
0059,16 0089,70
68
50,18
60,50
99
26,81
47,97
97
58,57
63,25
66,6
19,00
47,60

15,84
9,1
12
26,38
6,2
2,08
9,39
9,65
5,53
2,44
5,21
6,82
14,4
3,23
39,6
11,82
3,51
6,23
3,5

ROCHA
SEDIMENTAR

8

SEDIMENTAR
SEDIMENTAR
SEDIMENTAR
SEDIMENTAR
SEDIMENTAR
SEDIMENTAR
SEDIMENTAR
SEDIMENTAR
SEDIMENTAR

50

SEDIMENTAR
SEDIMENTAR
SEDIMENTAR
SEDIMENTAR
SEDIMENTAR
SEDIMENTAR
SEDIMENTAR
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Localidade
I
RIACHO I
SACO GRANDE I
SAPÉ I
SERRA DOS CORREIAS I
SERRA DOS CORREIAS I
SERRA DOS CORREIAS II
SERROTA I
SERROTA II
TAMBORIL I
TANQUE NOVO I
TIJUCO I
TIJUCO I
VIUVEIRA I

Coord N-S

Coord EPROF
O

103849,8
104030

382055,0
382418

104039
104013
104338

382005
382028
382003

104108,7
104532
103648
103839,1
104021

381942,8
381402
382149
382223,9
382129

NE

ND

100
58,50
60,60
127
90,90
101,26
180
102,70 124,34
170
109,00 116,49
160
307
111,27 116,55
70
31,00
37,00
58,8
32,09
36,98
117,6
69,65
81,17
135 00050,40 0076,70
173
146,6
99,60
101,18
167
0107,60 0110,45

Vazão
TB

Vazão
Perf

8,33
11,31
36
5,65
16,34
13,2
6,33
1,96
13,86
2,1
8,78

ROCHA
SEDIMENTAR
SEDIMENTAR
SEDIMENTAR

30

SEDIMENTAR
SEDIMENTAR
SEDIMENTAR
SEDIMENTAR
SEDIMENTAR
SEDIMENTAR

12

SEDIMENTAR

Fonte: CERB, 2018
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A partir da relação de poços fornecida pela CERB, foi possível fazer a conferência das
informações por meio das visitas de campo no município. Constata-se que o número de poços
em operação é inferior a quantidade de poços listados, uma vez que existem poços que foram
abandonados, com vazões insuficientes ou algum outro de problema que impeça seu
funcionamento.
O Quadro 17, por sua vez, fornece algumas das características dos poçosvisitados na
zona rural. Alguns sistemas de abastecimento de água na zona rural são ilustrados a seguir.

129

130
Figura38- Estruturas de abastecimento na zona rural - Heliópolis/BA

Sistema de Serrota

Sistema de Riacho

Sistema de Tanque Novo

Sistema de Serra dos Correias

Sistema de Massaranduba

Sistema de Saco Grande

Fonte: PISA, 2018

O Quadro 17fornece algumas características dos poçosvisitados (tempo de
funcionamento dos poços, vazões estimadas, população atendida, a estrutura de reservação
utilizada por cada sistema, bem como o volume médio diário).
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Nº

Quadro 17 - Características dos poços na zona rural – Heliópolis/BA
Volume
Tempo de
Vazão
População
Médio
Localidade
funcionamento
Estimada
(hab)
Diario
(h)
(m³/h)
(m³)

Reservatório
(m³)

1

Serrota

24

300

240

10

3 de 10

2

Riacho

24

250

288

12

1 de 20
1 de 5

3

Tanque Novo

24

600

144

6

1 de 10
1 de 20

4

Serra dos Correias

24

560

240

10

1 de 20
2 de 10

5

Massaranduba

24

400

228

9,5

1 de 20
1 de 10

6

Saco Grande

24

500

120

5

2 de 15

7

Tijuco

24

1100

192

8

1x20

8

Sapé

24

800

192

8

2x10
1x15
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População
(hab)

Volume
Médio
Diario
(m³)

Vazão
Estimada
(m³/h)

Reservatório
(m³)
1 de 20

Nº

Localidade

Tempo de
funcionamento
(h)

9

Arrozal

24

400

240

10

10

Giboia

24

200

288

12

11

Porteira

24

300

96

4

12

Viuveira

24

600

144

6

13

Itaipoca

24

130

72

3

14

Sacatinga

12

130

48

4

15

Velame

24

260

120

5

16

B Tubarão

24

64

120

5

2 de 10

17

Pindobal

24

80

96

4

1 de 10

18

Boa Sorte

24

200

240

10

1 de 20

19

J Grande

24

320

96

4

1 de 20
1 de 5

3 de 10
1 de 7
1 de 5
1 de 20
1 de 10
1 de 5
2 de 10
1 de 5
1 de 10
2 de 10
1 de 7
1 de 20
1de10
2 de 7
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População
(hab)

Volume
Médio
Diario
(m³)

Vazão
Estimada
(m³/h)

Reservatório
(m³)

Nº

Localidade

Tempo de
funcionamento
(h)

20

Itapororoca

24

90

120

5

1 de 20

21

Bendó

24

99

96

4

1 de 10

22

Quixabeira

12

100

96

8

1 de 10

23

Riachinho

24

170

240

10

1 de 7
2 de 5

24

Melancia

24

300

96

4

2 de 10

25

Tamboriu

24

50

120

5

1 de 10

26

Calombi

24

150

48

2

1 de 10

27

Velame de Baixo

6

12

24

4

1 de 10

Fonte: PISA, 2018
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Figura 39 - Distribuição dos pontos de poços nos povoados de Heliópolis/BA

Fonte: PISA adaptado do Google EarthPro, 2018

De forma geral, o sistema de abastecimento de água da zona rural não se difere muito
um do outro, apesar de questões operacionais diferentes, como vazão, tempo de
funcionamento e população atendida. A captação é do tipo subterrânea, passa por um
tratamento com pastilha de cloro, à medida que vai sendo reservada, de forma que possa ser
distribuída para a população da localidade associada ao sistema.
Dos sistemas de abastecimento de água listados acima, alguns devem ser destacados
por apresentarem condições que se diferenciam dos outros.
O sistema de Serrota foi identificado pelo operador com uma água de qualidade
questionável devido a grande reclamação por parte do gosto e cor da água, diferente do
sistema de Tijuco, o qual possui uma qualidade satisfatório, segundo seu operador.
O sistema de Riacho adotado um modelo de operação diferente, para o qual mantém o
funcionamento de 24 horas por dia, apenas, porém em períodos em que não tenha chuva.
Quando isso ocorre, a bomba é desligada.
Não existe cobrança para a população abastecida pelos sistemas simplificados de
abastecimento de água da zona rural. Existe uma quantidade considerável de reclamações
associadas ao desempenho da operação dos sistemas, como por exemplo, os vazamentos
frequentes ao longo da rede, bem como a falta de agilidade dos reparos necessários com a
utilização de máquinas e equipamentos, que comprometem a eficiência dos sistemas.
Em residências na zona rural, é comum encontrar estruturas de cisternas –
Reservatório para águas pluviais, apesar de muitas não terem a instalação completa. Essas são
financiadas através de programas e associações, as quais nem sempre são utilizadas pela
comunidade de acordo com o objetivo teórico da estrutura, servindo muitas vezes como uma
espécie de reservatório para a residência, sendo abastecidas por água de poço.
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7.1.2.1 Informações Operacionais
De acordo com os técnicos da prefeitura, o gasto mensal com energia elétrica custeado
pelo poder público local para a operação dos sistemas de abastecimentos de água rural fica
variando entre R$ 60.000,00 a 65.000,00. Já o valor mensal com o custo dos operadores
(bombeiros) contratados na própria comunidade e da manutenção de equipamentos varia entre
R$ 20.000,00 a 30.000,00. O volume total de água produzido diariamente é de 3.784 m³. O
Quadro 17 mostra as características dos poços, porém, apesar de estimar o volume total
produzido por dia, através das informações de tempo de funcionamento diário de cada poço e
a vazão de explotação de água para cada um dos sistemas, a informação do número de casas
atendidas ficou restrito ao número menor de sistemas listados.
A partir das informações de casas atendidas com o volume produzido por cada poço,
foi possível definir um consumo per capita de água que variou entre 174,5 e 2.400 L/hab./dia,
uma média de consumo de 819 L/hab./dia. As informações referentes a população atendida,
número de ligações, volume produzido, consumo médio per capita, custos com energia
elétrica e operadores, dos Sistemas Simplificado de Abastecimento de Água (SSAA), são
apresentadas no Quadro 18
Quadro 18 – Informações operacionais dos sistemas operados nas localidades rurais – Heliópolis/BA
Número de sistema simplificado de abastecimento de água
População total atendida com os SSAA
Quantidade de casas atendidas
Tempo médio de funcionamento do poço
Vazão total estimada dos poços
Volume total de água produzido
Volume de água micromedido
Custo médio de energia elétrica nos sistemas de água
Custo médio com operadores e manutenção de equipamentos
Consumo médio per capita de água

27
8.165
2.207
22,8
177,5
3.784
0
62.500
25.000
819

SSAA
hab.
ligações
horas
m³/h
m³/dia
m³/mês
reais/mês
reais/mês
L/hab./dia

Fonte: PISA, 2018

135

136
7.2 Identificação e análise das principais deficiências do serviço de abastecimento de
água
Para identificar e analisar as principais deficiências na prestação do serviço de
Abastecimento de Água foi feita uma sistematização dos dados técnicos levantados em
campo. Foram realizados quatro eventos setoriais, em que os representantes sociais relataram
através de dinâmicas participativas a deficiência no abastecimento de água da sua localidade.
O quadro a seguir resume essas deficiências técnicas e sociais.
Quadro 19 - Deficiências do serviço de abastecimento de água - Heliópolis/BA
Tipo de Deficiência
Ocorrência no município
Qualidade da água bruta: em função da A vulnerabilidade dos mananciais em Heliópolis, está
situação da fonte usada (manancial, poço, associada a possíveis contaminação do solo e da água
nascente) em relação à: proteção do através da deficiência das fossas rudimentares.
entorno, presença de carga orgânica e de
Somado a isso, em comunidades como Marmelada,
poluentes em níveis inaceitáveis, conflitos
Mandacaru e Quixabeira, nas quais existem diferentes
de uso do recurso hídrico ou ainda
tipos de sistemas de abastecimento de água, ainda é
deficiência operacional que pode afetar
comum a falta de água para moradores da região,
também a disponibilidade para o consumo
principalmente aqueles que estão em locais mais
humano.
afastados do centro ou em regiões mais altas.
Consideráveis reclamações são feitas por parte dos
moradores abastecidos pelo sistema de abastecimento
operado pela Embasa, os mesmos relatam que sofrem
com a falta de água
Essas ações geram prejuízos econômicos e sociais,
bem como conflitos entre moradores.
Potabilidade da água distribuída: a
água para o consumo humano deve
atender aos parâmetros da Portaria
Consolidada nº 5 do Ministério da Saúde,
visando garantir a segurança da população
usuária do serviço.

O SIA da Embasa, segundo dados da empresa, atende
todos os parâmetros de potabilidade para distribuir
água para população. Quanto aos sistemas que
abastecem a zona rural, não possuem tratamento e
distribuem água bruta para a população.
Registros de reclamações a respeito da qualidade da
água em algumas comunidades, a exemplo de Maria
Preta, Tanque Novo, Araticum, Barreira do Tubarão,
Arrozal, Velame, Feijão Bravo e Jiboia são frequentes,
abordando principalmente a falta de estruturas de
tratamento, bem como questões quanto ao sabor e
salubridade acentuada.
Situações de falta de reservatórios adequados, sem
tampas em domicílios ainda é algo observado pelos
agentes de saúde do município, tal cenáriofavorece o
contato da água com resíduos externos passives de
contaminação dessa água.
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Regularidade do abastecimento de
água:apresenta as causas de problemas
verificados que podem estar ligados à
intermitência no abastecimento da água a
toda população, identificando se o
problema é de falta de água nos
mananciais, de operação, de falta no
fornecimento de energia elétrica para os
sistemas, de gestão da demanda, entre
outros.

Há relatos de problemas de regularidade inerente ao
sistema que abastece a sede, operado pela Embasa. A
Embasa justifica que os problemas são operacionais,
existindo cada vez a necessidade e aumento de
manobras, favorecendo o não fornecimento de água de
forma contínua.

Desabastecimento ou abastecimento
irregular: em decorrência de escassez do
recurso hídrico, do nível de desperdício
no consumo, do nível de perdas
provocadas pelo prestador de serviços,
entre outros;

A perda física de água no sistema operado pela
Embasa está na distribuição, devido principalmente a
ligações irregulares. Quanto à zona rural, o desperdício
está associado principalmente a falta de um valor
adotado ao uso de alguns sistemas, não existindo ainda
uma estrutura que possa medir as perdas,
principalmente em localidades como Maria Preta,
Tanque Novo, Araticum, Barreira do Tubarão, Arrozal,
Velame, Feijão Bravo e Jibóia.
Quando existe algum problema que prejudique o
funcionamento de algum sistema de abastecimento de
água, tem-se o carro-pipa como solução temporária
para o abastecimento, algumas pessoas preferem
buscar água em outras localidades em que o exista um
sistema de abastecimento de água operando.

Áreas não atendidas pelo serviço
público de abastecimento de água:
identificar quais são as áreas a população
afetada por não ter acesso ao
abastecimento público de água, e como
essa população tentar resolver esse
problema, indicando quais as alternativas
coletivas ou individuais, como: uso de
fontes, busca por água em outros locais
implicando
em
transporte
e
armazenamento indevidos, entre outros.
Uso de poços rasos em áreas
urbanas:em geral os poços rasos na área
urbana são contaminados, e a utilização
dessa água sem controle sobre a sua
qualidade, torna-se um risco a saúde da
população.
Ocorrência de doenças: identificar quais
as doenças notificadas relacionadas com o
consumo de água não potável e/ou com a
indisponibilidade do serviço para
determinadas comunidades.

As constantes quebras de bombas de captação de
água na região rural são outro forte ponto de
reclamação por parte dos habitantes nas
comunidades de Tijuco e as do seu entorno. Para
essa situação, medidas como abastecimento de
água por caminhão pipa são adotadas
provisoriamente, além de serem requisitadas em
períodos de estiagem.

Principalmente na zona rural, existem poços rasos
realizados sem as devidas questões técnicas, não
considerando as questões de qualidade da água e
botando em risco a saúde da população local.

O município apresenta notificações de doenças como
dengue e diarréia nos últimos anos.

Fonte: PISA, 2018
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7.3 Qualidade da Água distribuída
A água distribuída no município de Heliópolis oriunda do sistema operado pela
Embasa recebe um tratamento simplificado de desinfecção. Já os sistemas rurais, apesar de
serem implantados com tratamento associado ao sistema, não possuem em sua maioria
tratamento atualmente.
A Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde,
determina no seu Anexo XX (DO CONTROLE E DA VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E SEU PADRÃO DE POTABILIDADE (Origem:
PRT MS/GM 2914/2011)), Capitulo III: Seção III, Art. 12 - Compete às Secretarias de Saúde
dos Municípios: (Origem: PRT MS/GM 2914/2011, Art. 12), I - exercer a vigilância da
qualidade da água em sua área de competência, em articulação com os responsáveis pelo
controle da qualidade da água para consumo humano; (Origem: PRT MS/GM 2914/2011, Art.
12, I); Seção IV, Art. 13, Inciso III, alínea “e”, a realização de análises laboratoriais da água,
em amostras provenientes das diversas partes do sistema e das soluções alternativas coletivas,
conforme plano de amostragem estabelecido neste Anexo (Origem: PRT MS/GM 2914/2011,
Art. 13, III, e).
Ainda no Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, com base no Art.41 - “Os
responsáveis pelo controle da qualidade da água de sistema e solução alternativa coletiva de
abastecimento de água para consumo humano devem elaborar e submeter para análise da
autoridade municipal de saúde pública, o plano de amostragem de cada sistema e solução,
respeitando os planos mínimos de amostragem expressos nos Anexos XI, XII, XIII e XIV”,
estabelece a amostragem mensal recomendada de alguns parâmetros (coliformes, Escherichia
coli, residual desinfetante, turbidez e fluoreto)de acordo com o número de habitantes do
município de Heliópolis, comparando com a amostragem mensal realizada pela Secretaria
Municipal de Saúde, como mostra a tabela a seguir, a frequência de amostragem realizada no
município está abaixo da recomendada.
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Tabela 37 - Frequência de amostragem para parâmetros indicadores de qualidade de água.
AMOSTRAGEM MENSAL AMOSTRAGEM MENSAL
TIPO DE ANÁLISE
REALIZADA
RECOMENDADA
201
Análises de Coliformes / E.coli
10
20 ²
Análises de Residual Desinfetante
10
Análises de Turbidez
Análises de Fluoreto

10
- Dispensada a análise 30

Total:

20²
- Dispensada a análise 60

Fonte: Embasa, 2018
1 Considerando a amostragem no sistema de distribuição (reservatórios e redes) para uma população do município de Heliópolis (5000 a
20000 hab.), o número de amostras mínimo de amostras mensais para Coliformes/ E. coli é de 1 para cada 500 hab.
2Considerando

a amostragem no sistema de distribuição (reservatórios e redes), a amostragem para os parâmetros Turbidez e Cloro Residual
Livre para uma população do munícipio de Heliópolis (<50000 hab.) está conforme § 3º do Art.41, no qual institui que “Em todas as
amostras coletadas para análises microbiológicas, deve ser efetuada medição de turbidez e de cloro residual livre ou de outro composto
residual ativo, caso o agente desinfetante utilizado não seja o cloro.”

O monitoramento da qualidade da água do SIAA de Heliópolis operado pela Embasa,
divide a análise com testes realizados no laboratório da ETAe na Unidade Regional da
Embasa. Os parâmetros analisados são: físico-químico (cor aparente, flúor, pH, turbidez) e
bacteriológico

(determinação

de

coliformes

totais,Escherichia

coli

e

organismos

heterotróficos). A Embasa apresentou os dados da análise da água bruta, dopoçoem operação,
para os parâmetros apenas de Escherichia coli, como mostra a Quadro 20.
Quadro 20 - Qualidade da água bruta do SIAA de Heliópolis – Embasa
MANANCIAL

DATA

ABRIL/2017
MAI/2017
JUN/2017
JUL/2017
AGOS/2017
POÇOS (Sede)
SET/2017
OUT/2017
NOV/2017
DEZ/2017
JAN/2018
FEV/2018
MAR/2018

COR
(U.C.)

TURBIDEZ
(NTU)

pH

COLIFORMES
TOTAIS
(UFC/100mL)

Escherichia coli
(UFC/100mL)

-

-

-

-

<1
Ausência
Ausência
Ausência
Ausência
-

Fonte: Embasa, 2018

Os dados mensais da água tratada do SIAA operado pela Embasa, no período de abril
de 2017 a março de 2018, para o parâmetro de turbidez, cor, pH, fluoreto, desinfecção (cloro
residual livre), coliformes e bactérias heterotróficas, das amostras coletadas na saída da
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unidade de tratamento e no sistema de distribuição de água, são apresentados ns tabelas
seguintes.
Tabela 38 - Qualidade das amostras coletas na saída da unidade de tratamento do SIAA –
Heliópolis/BA

TURBIDEZ
Nº DE
AMOSTRAS
REALIZADAS
Nº DE
AMOSTRAS
FORA DO
PADRÃO
PERCENTIL 95
COR
Nº DE
AMOSTRAS
REALIZADAS
Nº DE
AMOSTRAS
FORA DO
PADRÃO
PERCENTIL 95
pH
Nº DE
AMOSTRAS
REALIZADAS
Nº DE
AMOSTRAS
FORA DO
PADRÃO
PERCENTIL 95
FLUORETO
Nº DE
AMOSTRAS
REALIZADAS
Nº DE
AMOSTRAS
FORA DO
PADRÃO

SAÍDA DA UNIDADE DE TRATAMENTO
mai/ jun/ jul/ ago/ set/ out/ nov/ dez/ jan/ fev/ mar
abr/17
17
17 17
17
17 17
17
17 18 18 /18
7

-

2

10

10

2

8

8

9

2

9
10

0

-

0

0

5,0

1,5
5
mai/ jun/ jul/
abr/17
17
17 17
1

-

2

10

0
5
ago/
17
10

0

0

0

0

0

0

0
0,2 2,1 2,1
5
1,1
5
5
set/ out/ nov/ dez/ jan/ fev/ mar
17 17
17
17 18 18 /18
2

8

8

8

2

9
10

0

-

0

0

1,5

2
3,2
mai/ jun/ jul/
abr/17
17
17 17
1

-

2

1

0
0,8
ago/
17
1

0

0

0

0

0

0

0
1
5
5
5
2,4 0,8 0,5
set/ out/ nov/ dez/ jan/ fev/ mar
17 17
17
17 18 18 /18
2

1

1

1

2

1
0

0

-

0

0

5,9

7,1 6,7
mai/ jun/ jul/
abr/17
17
17 17
1

-

2

1

0
7,7
ago/
17
1

0

0

0

0

0

0

0
7,4 6,1 6,1 6,5 7,5 6,6
0
set/ out/ nov/ dez/ jan/ fev/ mar
17 17
17
17 18 18 /18
2

1

1

0

2

1
1

0

-

0

0

0
0,1
0
PERCENTIL 95
DESINFECÇÃ
mai/ jun/ jul/
abr/17
O (CLORO
17
17 17

0

0

0

0

0

0

0
0

0,4
ago/
17

0

0,1

0,1

0,8

0,8

0,7

0,8
set/ out/ nov/ dez/ jan/ fev/ mar
17 17
17
17 18 18 /18
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RESIDUAL
LIVRE)
Nº DE
AMOSTRAS
REALIZADAS
Nº DE
AMOSTRAS
FORA DO
PADRÃO
PERCENTIL 95
Nº DE DADOS
>2,0 e <=5,0
mg/L
Nº DE DADOS
>=0,2 e <=2,0
mg/L
Nº DE DADOS
<0,2 mg/L

6

-

9

10

10

8

8

8

9

11

9
10

0

-

0

0

2

0

1

1

1

0

0

1,8

-

2,0

2,0

2,3

2

2,3

2,3

2,3

2

2

0

-

0

0

1

0

1

1

1

0

0

0
2

0
6

-

9

10

8

8

7

7

8

11

0
10

0

COLIFORMES abr/17

-

0

0

mai/ jun/ jul/
17
17 17

Nº DE
AMOSTRAS
8
9
10
REALIZADAS
Nº DE
AMOSTRAS
0
0
0
FORA DO
PADRÃO
Nº DE
AMOSTRAS
COM
0
0
0
PRESENÇA DE
Escherichia coli
BACTÉRIAS
mai/ jun/ jul/
HETEROTRÓ abr/17
17
17 17
FICAS
Nº DE
AMOSTRAS
REALIZADAS
Nº DE DADOS
> 500 UFC/mL

1
ago/
17
10

0

0

0

0

0

0

8

8

8

9

11

9

0
set/ out/ nov/ dez/ jan/ fev/ mar
17 17
17
17 18 18 /18

10
0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

ago/
17

set/ out/ nov/ dez/ jan/ fev/ mar
17 17
17
17 18 18 /18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fonte: Embasa, 2018
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Tabela 39 - Qualidade da água tratada do SIAA de Heliópolis/BA

TURBIDEZ
Nº DE AMOSTRAS
REALIZADAS
Nº DE AMOSTRAS
FORA DO
PADRÃO
PERCENTIL 95
COR
Nº DE AMOSTRAS
REALIZADAS
Nº DE AMOSTRAS
FORA DO
PADRÃO
PERCENTIL 95
pH
Nº DE AMOSTRAS
REALIZADAS
Nº DE AMOSTRAS
FORA DO
PADRÃO
PERCENTIL 95
FLUORETO

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
abr/ mai/ jun/ jul/ ago/ set/ out/ nov/ dez/ jan/ fev/ mar/
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
4

-

4

4

4

4

0

0
0
0
0
abr/ mai/ jun/ jul/ ago/ set/
17
17
17
17
17
17
4

-

4

4

4

4

0
0
0
0
0
abr/ mai/ jun/ jul/ ago/ set/
17
17
17
17
17
17
-

-

-

-

-

-

abr/ mai/ jun/ jul/ ago/ set/
17
17
17
17
17
17

Nº DE AMOSTRAS
REALIZADAS
Nº DE AMOSTRAS
FORA DO
PADRÃO
PERCENTIL 95
DESINFECÇÃO
(CLORO
abr/ mai/ jun/ jul/ ago/ set/
RESIDUAL
17
17
17
17
17
17
LIVRE)
Nº DE AMOSTRAS
REALIZADAS
15
19
18
22
14
Nº DE AMOSTRAS
FORA DO
PADRÃO
4
2
0
0
2
PERCENTIL 95
Nº DE DADOS >2,0
e <=5,0 mg/L
0
2
0
0
2
Nº DE DADOS
>=0,2 e <=2,0 mg/L 11
17
18
22
12
Nº DE DADOS <0,2
mg/L
4
0
0
0
0

4

4

4

4

4

0
0
0
0
0
out/ nov/ dez/ jan/ fev/
17
17
17
18
18
4

4

4

4

4

0
0
0
0
0
out/ nov/ dez/ jan/ fev/
17
17
17
18
18
-

-

-

-

-

out/ nov/ dez/ jan/ fev/
17
17
17
18
18

4

0
mar/1
8
4

0
mar/1
8
-

mar/1
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

out/ nov/ dez/ jan/ fev/
17
17
17
18
18

mar/1
8

22

22

19

22

20

19

0
-

0
-

0
-

4
-

2
-

4
-

0

0

0

0

2

0

22

22

19

18

18

15

0

0

0

4

0

4
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COLIFORMES
Nº DE =
AMOSTRAS
REALIZADAS
Nº DE AMOSTRAS
FORA DO
PADRÃO
Nº DE AMOSTRAS
COM PRESENÇA
DE Escherichia
coli
BACTÉRIAS
HETEROTRÓFIC
AS
Nº DE AMOSTRAS
REALIZADAS
Nº DE DADOS >500
UFC/mL

abr/ mai/ jun/ jul/ ago/ set/
17
17
17
17
17
17

out/ nov/ dez/ jan/ fev/
17
17
17
18
18

mar/1
8

15

-

19

18

22

14

22

22

19

22

20

19

4

-

3

0

0

2

0

0

0

0

0

0

-

-

-

0

0

-

0

0

0

0

0

0

abr/ mai/ jun/ jul/ ago/ set/
17
17
17
17
17
17

out/ nov/ dez/ jan/ fev/
17
17
17
18
18

mar/1
8

4

-

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fonte: Embasa, 2018.

Apesar da determinação do Decreto Federal nº 5.440/2005 o município não informa a
população dados sobre a qualidade da água distribuída. A Embasa que opera o principal
sistema de abastecimento de água do município divulga alguns parâmetros em boletins, bem
como na conta de água mensal.
7.4 Rede hidrográfica do município - futuros mananciais
A Bacia Hidrográfica de Itapicuru está localizada na região nordeste da Bahia, tem
uma área de quase 38.664 mil km² (6,60% do estado) e engloba uma população maior que 1,3
milhões (7,57% da Bahia). Possui como principais rios: Açu, Itapicuru-Mirim, Rio do Peixe e
Jacurici. O município de Heliópolis tem menos de 40% do território nessa bacia. Podem-se
destacar os mananciais subterrâneos, com diversas formações, a exemplo do aquífero Tucano,
o qual abastece o município (INEMA 2018,)
A formação hidrogeológica do Tucano é de natureza sedimentar, o que significa tratarse de uma acumulação de água em meio poroso, com a vantagem de estar protegido em razão
da grande profundidade na qual suas águas percolam, profundidade esta, quase sempre
superior a 200 metros (GARRIDO, 2012).
Além do aquífero do Tucano que pode ser utilizado para atender as demandas futuras
do município de Heliópolis, a explotação da água dos poços operados atualmente pela
Embasa ainda não atingiu sua capacidade máxima.
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A vazão média atual de água para o município Heliópolis é de 12,24 L/s considerando
a estimativa populacional de 13.718 habitantes (SNIS, 2017), como mostra a Tabela 40.
Tabela 40 - Vazões média e máxima de água de todo município de Heliópolis/BA
População Vazão média (l/s) Vazão máxima diária (l/s) Vazão máxima horária (l/s)
Município
Urbana
Rural

13.718
5.644
8.074

12,24
5,04
7,2

14,69
6,04
8,65

22,03
9,07
12,96

Fonte: PISA, 2018

7.5 Consumo e demanda de abastecimento de água
Em 2015, as Contas Econômicas Ambientais da Água – CEAA apontam um uso per
capita de água pelas famílias de 108,4 litros/dia por habitante. (ANA, 2015).
O SNIS (2017) apresenta um per capita de 153,56 L/hab./dia para o Brasil, e para o
município de Heliópolis muito menor que a média nacional o valor de 77,1 L/hab./dia, abaixo
também dos valores do Estado da Bahia e da Região Nordeste, e do valor do CEAA/2015
para o país, como mostra a Tabela 41.
Tabela 41 -Consumo médio per capita de água, Heliópolis, Bahia e Nordeste
Consumo médio per capita de água (L/hab./dia)
Período
Heliópolis
Bahia
Nordeste
2012
82,0
97,6
111,9
2013
76,6
94,0
107,5
2014
73,6
97,4
109,2
2015
78,3
96,4
103,3
2016
78,8
99,1
104,1
2017
77,1
115,6
113,6
Fonte: SNIS, 2017

Considerando as localidades de maior população na zona ruralabastecidas pelos SSAA
operados por associações comunitárias, tem-se que o consumo per capita varia entre 174,5
L/hab./dia e 2.400 L/hab./dia, apresentando uma média per capita de 819 L/hab./dia, como
mostra a seguir.
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Sistema
Serrota
Riacho
Tanque
Novo
Serra dos
Correias
Massarand
uba
Saco
Grande
Tijuco
Sapé
Arrozal
Giboia
Porteira
Viuveira
Itaipoca
Sacatinga
Velame
B Tubarão
Pindobal
Boa Sorte
J Grande
Itapororoc
a
Bendó
Quixabeira
Riachinho
Melancia
Tamboriu
Calombi
Velame de
Baixo

Tabela 42 - Consumo médio per capita de água população rural, Heliópolis/BA
População
Produção de água
Nº de
Consumo
m³/ dia Densidade Atendida
casas
per
Vazão
Tempo de
por
Domiciliar
Total atendida
(hab)
capitaL/hab.
Total funcionamento
casa
rural
m³/dia
s
dia
m³/h
(h)
10
24
240
81
2,96
300
800
12
24
288
68
4,24
250
1.152
6

24

144

162

0,88

600

240

10

24

240

151

1,59

560

428,6

9,5

24

228

108

2,11

400

570

5

24

120

135

0,88

500

240

8
8
10
12
4
6
3
4
5
5
4
10
4

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

192
192
240
288
96
144
72
48
120
120
96
240
96

297
216
108
54
81
162
35
35
70
17
22
54
86

0,65
0,88
2,22
5,33
1,19
0,88
2,06
1,37
1,71
7,06
4,36
4,44
1,11

1.100
800
400
200
300
600
130
130
260
64
80
200
320

174,5
240
600
1.440
320
240
553,8
369,3
461,5
1.875
1.200
1.200
300

5

24

120

24

5

90

1.333

4
8
10
4
5
2

24
12
24
24
24
24

96
96
240
96
120
48

27
27
46
81
14
41

3,56
3,56
5,22
1,19
8,57
1,17

99
100
170
300
50
150

969,69
960
1.411,76
320
2.400
320

4

6

24

3

8

12

2.000

3,70

Média per capita L/hab.dia

819

Fonte: PISA, 2018

A Agência Nacional de Águas (ANA) divulgou uma nota técnica (Nota Técnica nº
56/2015/SPR) em dezembro de 2015, com a atualização da base de demandas de recursos
hídricos no Brasil. Entre as demandas hídricas para o uso consuntivo estão, demanda para
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abastecimento industrial e demanda para irrigação. Segue-se uma análise dessas demandas
para o município de Heliópolis, com base na NT 56/2015 e em outras referências.
•

Demanda para abastecimento humano urbano: A metodologia utilizada
para estimar a demanda do abastecimento humano urbano foi o produto da
população estimada pelo IBGE no ano de 2013 com os valores de uso per
capita máximo diário de consumo proveniente do ATLAS - Abastecimento de
Água (ANA, 2010), subtraído das perdas físicas dos sistemas de abastecimento
de água por estado retirados do SNIS/2013. A Tabela 43apresenta a demanda
para o abastecimento humano urbano para o Estado da Bahia.
Tabela 43 -Demanda para abastecimento humano urbano
Demanda Per capita
Índice de
Perdas (SNIS
<5000
5000 a 35000 35000 a 75000
>75000
2013)
habitantes
habitantes
habitantes
habitantes
37,7
219,3
235,6
262,6
258,9
Fonte: Nota Técnica nº 56/2015/SPR, ANA.

No município de Heliópolis o índice de perdas do sistema operado pela Embasa é de
49,28 maior que a média nacional do SNIS/2013, para um per capita de 77,1 L/hab./dia, que
também está bem abaixo da demanda per capita para abastecimento urbano, referenciado pela
NT 56/15 da ANA.
•

Demanda para abastecimento humano rural:A metodologia utilizada para
estimar a demanda do abastecimento humano rural foi o produto da população
rural estimada pelo IBGE no ano de 2013, através da taxa de urbanização de
2010, com os valores de uso per capita rurais estabelecidos por grupos de
Estados, como mostra a Tabela 44.
Tabela 44 - Demanda para abastecimento humano rural
Per capita de água
UF
(litro/habitante.dia)
AL, GO, PI
70
AC, BA, CE, DF, ES, MA, MS, MT, PA, PB, PE,
100
PR, RN, RO, SE, SC, TO
AM, AP, MG, RJ, RS, RR, SP
125
Fonte: Nota Técnica nº 56/2015/SPR, ANA.

Para a população rural de Heliópolis mesmo considerando o per capita de 77,1
L/hab./dia para o sistema de abastecimento de água operado pela Embasa, que atende uma
apenas parte da população rural, fica abaixo da referência para abastecimento humano rural da

146

147
NT 56/2015 da ANA. Ressalta-se que na distribuição de água dos sistemas rurais a população
utiliza a água também para as atividades de campo, como dessedentação animal e irrigação de
pequenas plantações, principalmente por não ter micromedições.
•

Demanda para dessedentação animal: para estimar a demanda foi utilizado o
efetivo de rebanhos por município através da Produção Pecuária Municipal
(IBGE, 2013) e a metodologia BEDA - Bovinos Equivalentes para Demanda
de Água (SUDENE, 1980). O valor final da demanda consumida por tipo de
rebanho tem um coeficiente de retorno de 0,2 para vazão retirada. A Tabela
45mostra os valores do BEDA por tipo de rebanho.

Tabela 45–Demanda para dessedentação animal
Tipo de Rebanho
Dessedentação (litro/dia)
Relação BEDA
Bovinos
50
BEDA/1
Bulbalinos
50
BEDA/1
Equinos
40
BEDA/1,25
Suínos
10
BEDA/5
Ovinos e caprinos
8
BEDA/6,25
Coelhos
0,25
BEDA/200
Avinos
0,20
BEDA/250
Fonte: Tundisi & Rebouças (2006), Nota Técnica nº 56/2015/SPR, ANA.

A demanda para dessedentação animal do município de Heliópolis é de um pouco
mais de 1.132m³/dia, ou 413 mil m³/ano, sendo a maior demanda para criação de bovinos,
com aproximadamente 90% do total, como mostra aTabela 46.
Tabela 46 – Demanda de dessedentação animal de Heliópolis
TIPO¹
2015 Dessedentação (litro/dia) Total(litro/dia)
Bovinos
20.446
50
1.022.300
50
300
Bubalinos
6
40
30.720
Equinos
768
10
6000
Suínos
600
8
65.184
Caprinos
8.148
8
5.920
Ovinos
740
0,20
2.160
Galináceos 10.800
0,20
Codornas
1.132.584
TOTAL
Fonte: PISA, 2018
Notas: ¹ corresponde ao número de cabeças

•

Demanda para abastecimento industrial: para estimar a demanda foi
considerado os pedidos de outorgas subterrâneas e superficiais solicitados para
a ANA e para os estados até o primeiro semestre de 2014. O valor final da
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demanda consumida pela indústria tem um coeficiente de retorno de 0,8 para
vazão retirada. Em Heliópolis não existe demanda atual para abastecimento
industrial.
•

Demanda para agricultura/irrigação: para a definição da demanda para
agricultura/irrigação foi estabelecido através do produto do coeficiente mensal
de irrigação (L/s.ha) pelo valor da área irrigada do município (ha). Foram
utilizados coeficientes mensais de consumo e retirada provenientes do estudo
da SRHU & FUNARBE (2011), o que permitiu o cálculo de demandas
mensais. A partir das demandas mensais, foram calculadas a demanda máxima
mensal, a média do período mais seco (4 meses), a média dos meses em que há
irrigação e a média anual. Não existe utilização de pivôs centrais de irrigação
em Heliópolis.

O Plano Estadual de Recursos Hídricos da Bahia (PERH) considera para métodos de
irrigação pouco eficientes, estimando-se uma eficiência média de 67%, um consumo de 0,56
L/s.ha. Esse consumo poderá ser reduzido em 25%, se houver um uso de equipamentos mais
eficiente para irrigação, reduzindo para 0,42 l/s.ha. Considerando em Heliópolis uma área
plantada e colhida de 4.905 ha, tem-se um total de 2.747 L/s ou 86,6 milhões de m³/ano de
demanda para irrigação, com técnicas mais eficientes, como mostra o Quadro 21.
Quadro 21 - Demanda de água para irrigação de Heliópolis/BA

Produto

Amendoim
Feijão
Mandioca
Milho
TOTAL

Consumo
Área
de
plantada
irrigação
(Hectares)
l/s.ha
5
1.400
100
3.400
4.905

0,56

Consumo
total de
água l/s

Consumo
total de
água m³/ano

2,8
784
56
1.904
2.747

88.301
24.724.224
1.766.016
60.044.544
86.623.085

Fonte: PISA, 2018/Sidra, 2017

•

Demanda para consumidores especiais: em Heliópolis não tem usos
especiais de combate a incêndio, instalações desportivas, ferrovias e metrôs,
portos e aeroportos, estações rodoviárias ou mesmo clube recreativo.
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•

Demanda para turismo: apesar de não apresentar na NT nº 56/2015/SPR,
ANA, essa demanda específica de recursos hídricos, para o planejamento dos
serviços de saneamento básico, faz-se necessário essa referência, sobretudo em
função da população flutuante. Em Heliópolis não existe uma demanda de água
para população flutuante.

Após analisar a demanda e consumo por cada estrutura, o município de Heliópolis tem
uma estimativa total de consumo de 87.489.973 m³/ano, como mostra a Tabela 47.
Tabela 47 – Estrutura de consumo de água de Heliópolis
Per
TIPO DE DEMANDA Quantidade
Consumo (m³/ano)
capita(L/hab.dia)
Humano urbano
5.644
77,1
158.831

0,18

Humano rural
Dessedentação de animas

0,34
0,47

8.073
41.508

100
27,3

294.665
413.393

Industrial

-

-

-

Turismo

-

-

-

864

-

86.623.085

-

-

-

Agricultura/irrigação
Especiais

TOTAL

87.489.973

(%)

99,01
100,00%

Fonte: PISA, 2018.

O serviço de abastecimento de água prestado pela Embasacobrado por meio de Nota
Fiscal/Conta ou Fatura relativo aos serviços executados através do consumo de água em m³
por um determinado período. Para os usuários residenciais, o valor varia de R$12,80 para
tarifa social com franquia de 6m³ de consumo, para o valor de R$15,56/m³ ao usuário que
consome acima de 50m³. Para os usuários não residenciais, o valor do m³ chega a R$21,40, e
a tarifa mínima para 6m³ de consumo é de R$82,90. De acordo com a Embasa, a
inadimplência vem aumentando nos últimos anos. Para os usuários residenciais o percentual
de inadimplentes foi de 14,02%, no mês de outubro de 2017. A Tabela 48mostra a
inadimplência global para SIAA de Heliópolis operado pela Embasa.
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Tabela 48 – Inadimplência global - SIAA de Heliópolis/BA
USUÁRIOS CATEGORIA RESIDENCIAL
Mês de Referência
2014
2015
2016
2017
2.378 2.454
2.908
3.000
Total de usuários
Março Inadimplência até 120 dias do vencimento
253
277
306
353
10,64% 11,29% 10,52% 11,77%
% de inadimplência
2.434 2.798
2.940
3.131
Total de usuários
Outubro Inadimplência até 120 dias do vencimento
347
288
377
439
14,26% 10,29% 12,82% 14,02%
% de inadimplência
USUÁRIOS CATEGORIA NÃO RESIDENCIAL
Mês de Referência
2014
2015
Total de usuários
Março Inadimplência até 120 dias do vencimento
% de inadimplência
Total de usuários
Outubro Inadimplência até 120 dias do vencimento
% de inadimplência

2016
-

2017
-

Fonte: Embasa,2018

De acordo com dados da Embasa, o SIAA de Heliópolis tem um índice de
macromedição de 100%, o que permite apresentar um volume de produção total de mais de
2.683 mil m³/ano e uma média de 223mil m³/mês. O volume consumido total é de 1.398.463
m³/ano para uma média de 116.539m³/mês, enquanto o volume faturado chega a
1.716.032m³/ano com uma média de 143.003m³/mês. O consumo não medido, que
corresponde à diferença entre o volume faturado e consumido é de 26.464m³/mês, atingindo
uma estimativa de 317 mil m³/ano. A Tabela 49apresenta o tempo de funcionamento do
sistema e os volumes produzidos, consumidos, faturados e não medidos do SIAA de
Heliópolis operados pela Embasa.
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Volume total produzido no
ano (m³/ano)
Volume médio produzido
ao mês (m³/mês)

Volume total consumido
no ano (m³/ano)
Volume médio consumido
ao mês (m³/mês)
Volume total faturado no
ano (m³/ano)
Volume médio faturado ao
mês (m³/mês)
Consumos não medidos
(m³/mês)
Consumos não medidos
(m³/ano)

193.291

237.275

198.276

232.414

270.407

259.326

2.683.359
223.613
Mê
s 12

115.997

Mês
11

127.498

130.724

126.452

123.979

105.654

108.672

Mê Mês Mês Mês Mês Mês
s5
6
7
8
9
10

103.567

Mês
4

105.754

112.684

Mê Mês
s2
3

110.868

Mê
s1

126.614

Volumes consumidos em
m³/mês (mês a mês no
último ano)

213.173

Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mê Mê
5
6
7
8
9
10 s 11 s 12

198.599

Mês Mê
3
s4

221.402

Mês
2

199.583

Mê
s1

241.496

Volumes produzidos em
m³/mês (mês a mês no
último ano)

24

218.117

DADOS
Tempo de funcionamento
do sistema (horas por dia)

Tabela 49 - Volumes de água do SIAA de Heliópolis/BA
VALORES

1.398.463
116.539
1.716.032
143.003
26.464
317.569

Fonte: Embasa,2018

O índice de micromedição é de 98,8% para um volume micromedido de
106.299m³/mês. A diferença entre o volume mensal micromedido e o volume médio
produzido por mês, remete a um índice de perdas bastante expressivo. O Índice de Perda de
Distribuição (IPD) é de 47,6, e os outros tipos de perdas são mostrados no Quadro 22.
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SISTEMA

SIAA de
Heliópolis

Quadro 22 -Índice de Perdas do SIAA de Heliópolis/BA
Perda
Perda
Perda
Sistem
Índice de
Água
Sistema
Água não
Sistema
a de
perda de
não
Adutor de
contabilizada
Produtor
Trata distribuição
faturada
Agua
(ANC)
(%)
mento
(IPD)
(ANF)
Bruta (%)
(%)
3,3

0,7

2,7

47,6

47,4

35,7

Índice
de perda
por
ligação
(IPL)
211,7

Fonte: Embasa,2018

O índice de perdas elevado aponta a deficiência do sistema de abastecimento de água,
sendo necessária à sua redução como proposta para a universalização desse componente do
saneamento básico. A ampliação e manutenção das economias ativas hidrometradas do SIAA,
é necessário para a diminuição das perdas. A manutenção do parque de hidrômetros existente
no município é realiza na detecção de uma deficiência no seu uso, não existe uma prevenção
para coibir perdas. O Quadro 23 apresenta alguns indicadores de volume e consumo para o
SIAA de Heliópolis.

152

153
Quadro 23 -Indicadores SNIS do SIAA de Heliópolis/BA
ITEM
1

RESPOSTA
IN022 - Consumo médio per capita de água (L/hab./dia)

77,1

IN022 do SNIS, é calculado com a seguinte fórmula:
((AG010 - AG019) / ((AG001 + AG001_A) / 2)) * (1000000 / 365)

1.1

2
3
4

Sendo:
AG001: População total atendida com abastecimento de água
AG010: Volume de água consumido
AG019: Volume de água tratada exportado
Volume de água consumido (AG010) (1.000 m³/ano)

288,09

Volume de água tratada exportado (AG019) (1.000 m³/ano)
População total atendida com abastecimento de água no ano
anterior ao de referência (AG001_A) (habitantes)
População Total Atendida com Água (AG001)(habitantes)
População Urbana Atendida com Água (AG026)(habitantes)
Consumo de consumidores especiais (Fonte FCO)
Quantidade total de funcionários (FN 026) (pessoas)

45,62
8.029
9.212
5.644
2

Fonte:SNIS, 2017

7.6 Análise dos Planos Diretores de Abastecimento de Água
O município de Heliópolis não possui um Plano Diretor para o componente
abastecimento de água. A inexistência de um planejamento ou simplesmente diretrizes para a
execução dos serviços de abastecimento de água, expõe a falta de prioridade na gestão do
saneamento básico, para uma prestação de qualidade com o objetivo de atender à necessidade
da população.

7.7 Estrutura Organizacional do Serviço se Abastecimento de Água
Conforme apresentado no item 7.1.1, aSuperintendência de Operação – Norte (IN) é a
responsável pela operação dos sistemas da regional em que o município de Heliópolis está
inserido. A gerência local instalada no município de Fátima está subordinada a Unidade
Regional de Paulo Afonso (UNP).A Figura 40apresenta o organograma do Escritório Local
(EL) da Embasa de Fátima.
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Figura 40 - Organograma do Escritório Local (EL) da Embasa que responde por Heliópolis/BA

GERENTE
(Opera os sistemas de Fátima, Heliópolis e Adustina)

Processo de faturamento e
cobrança

Processo de fiscalização

Fonte: Embasa, 2018

A operação do sistema de abastecimento de água do município de Heliópolis é
realizada por um profissional, terceirizado, com funções de agente de serviço comercial, além
disso, possuem dois auxiliares de produção também terceirizados, como mostra a tabela
seguir.
Tabela 50 - Corpo funcional da Embasa no município de Heliópolis/BA
Quantidade de funcionário
Função
Total
Próprio
Terceirizado
Auxiliar de produção
2
2
Agente de serviço comercial
1
1
Total de funcionários:
3
Fonte: Embasa, 2018

Para as localidades rurais, a estrutura organizacional do serviço de Abastecimento de
Água é realizada entre os bombeiros (responsáveis pela operação dos poços) e a Prefeitura
Municipal, a qual é responsável por arcar com os custos financeiros da manutenção de
equipamentos, energia e os custos com a mão de obra dos bombeiros.

7.8 Análise da Situação Econômico-Financeira do Serviço de Abastecimento de Água
Na análise da situação econômica-financeira do serviço de Abastecimento de Água na
área rural, constata-se que o serviço para esse setor não demanda custo direto revestido para a
população,provendo um serviço a pessoas/comunidades que não possuem condições
financeiras para arcar. Apesar disso, existe um custo incorporado pela Prefeitura Municipal
associada as questões como energia elétrica, manutenção de equipamentos como bombas e
operação dos poços pelos bombeiros, segundo funcionários do município, o valor total mensal
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sofre constantes variações, apesar de ser possível estimar uma média de R$ 60.000,00 a
65.000,00.
De acordo com o CEAA – Contas Econômicas Ambientais da Água do Brasil, em
2015, a atividade econômica de água e esgoto teve uma participação de 0,5% no Valor
Adicionado Bruto (VAB) total da economia do país. O consumo de água para cada R$ 1,00
do VAB foi de 6 litros.O valor da produção de água de distribuição e serviços de esgoto foi
R$ 42,5 bilhões, sendo a água de distribuição responsável por 67,2% desse total. O custo
médio por volume de água distribuída e serviços de esgoto da economia foi de R$ 2,49/m³.
Por meio do Decreto Estadual Lei nº 9.840 de 11 de dezembro de 2005, a Embasa foi
autorizada pelo Governo do Estado da Bahia a adotar a tarifa social, destinada ao proprietário,
inquilino ou morador de imóvel com área menor ou igual a 20m², que possua instalação
sanitária única e energia elétrica, que tenha ligação de água da Embasa e seja titular do
programa Bolsa Família do Governo Federal. A tarifa social compreende uma importância
mínima fixa (tarifa mínima) ao consumo de 6m³. Todo consumo que ultrapassar o mínimo
estabelecido, será considerado como consumo excedente e terá tarifa diferenciada para cada
m³.
O ente regulador tem a função de estabelecer a estrutura tarifária que assegure o
equilíbrio econômico financeiro dos serviços prestados de abastecimento de água. Em 2017, a
AGERSA autorizou, através da Resolução nº 001/2017, a reestruturação da tabela tarifária da
Embasa, reduzindo o volume mínimo de consumo de 10m³ para 6m³, com uma nova faixa de
consumo excedente de 7m³ a 10m³, além de conceder um escalonamento de incremento
tarifário total de 12,60%, escalonados entre os anos de 2017 a 2020, que somado ao Índice de
Reajuste Tarifário (IRT), visa garantir a operacionalidade da prestação dos serviços. Esse
escalonamento foi definido por ano, a saber: 2017 - IRT + 2,89%; 2018 – IRT + 3,29%; 2019
– IRT + 3,29%; e, 2020 – IRT + 3,29%. A Tabela 51apresenta a estrutura tarifária praticada
atualmente pela Embasa
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Tabela 51 - Tarifa Abastecimento de Água Tratada/ Bruta - Ligações Medidas
Modalidade
Residencial
Social
Residencial
Intermediária
Residencial
Normal e
Veraneio
Filantrópica
Comercial
Pequenos
Comércios
Derivações
comerciais
de Água
Bruta
Construção e
Industrial
Pública

R$ 12,80
p/ mês
R$ 25,20
p/ mês

7 - 10
m³
R$ 0,79
p/ m³
R$ 1,02
p/ m³

11 - 15
m³
R$ 5,64
p/ m³
R$ 6,48
p/ m³

Faixas de Consumo
16 - 20
21 - 25
26 - 30
m³
m³
m³
R$ 6,14 R$ 9,16 R$ 10,21
p/ m³
p/ m³
p/ m³
R$ 7,01 R$ 9,20 R$ 10,25
p/ m³
p/ m³
p/ m³

R$ 28,60
p/ mês

R$ 1,13
p/ m³

R$ 7,99
p/ m³

R$ 8,56
p/ m³

R$ 9,62
p/ m³

R$ 10,73
p/ m³

R$ 11,80
p/ m³

R$ 12,94
p/ m³

R$ 15,56
p/ m³

R$ 12,80
p/ mês
R$ 82,90
p/ mês
R$ 35,40
p/ mês

R$ 0,79
p/ m³
R$ 3,17
p/ m³
R$ 1,13
p/ m³

R$ 5,64
p/ m³

R$ 6,14
p/ m³

R$ 9,16
p/ m³

R$ 10,21
p/ m³

R$ 11,29
p/ m³

R$ 12,94
p/ m³

R$ 15,56
p/ m³
R$ 21,44
p/ m³
R$ 21,44
p/ m³

R$ 13,60
p/ mês

R$ 1,13
p/ m³

R$ 82,90
p/ mês
R$ 82,90
p/ mês

R$ 3,17
p/ m³
R$ 3,17
p/ m³

até 6 m³

31 - 40
m³
R$ 11,29
p/ m³
R$ 11,29
p/ m³

41 - 50
m³
R$ 12,94
p/ m³
R$ 12,94
p/ m³

R$ 15,56
p/ m³
R$ 15,56
p/ m³

R$ 18,18 p/ m³
R$ 18,18 p/ m³

R$ 1,67
p/ m³

R$ 1,53 p/ m³

R$ 21,44
p/ m³
R$ 21,44
p/ m³

R$ 18,18 p/ m³
R$ 18,18 p/ m³

Fonte: Embasa, 2018

A Embasa apresenta para o município os valores das receitas diretas, receitas indiretas,
custos e despesas, considerando:
•

Receitas diretas, como aquelas geradas pela localidade e decorrentes da
prestação direta dos serviços, incluindo, por exemplo, faturamento do consumo
de água, serviços de ligação e religação, juros por atraso de pagamento etc;

•

Receitas indiretas: são outras receitas atribuídas às localidades através de
rateio;

•

Custos: correspondem aos gastos realizados nas localidades, sistemas de
abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário (se houver) e demais
unidades operacionais;

•

> 50 m³

Despesas: compreendem os gastos relacionados às atividades administrativas
da empresa e são atribuídas às localidades através de rateio.

ATabela 52apresenta os valores referentes a receitas diretas e indiretas dos anos de
2015, 2016 e 2017, do município de Heliópolis.
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Tabela 52 - Valores da receita direta e indireta do SIAA da Embasa –Heliópolis/BA
2015

2016

2017

Água Bruta

-

-

-

Residencial

1.364.255,42

1.290.113,28

938.310,45

Comercial

76.145,85

57.525,35

54.431,68

Industrial

-

-

-

305.115,82

152.981,02

84.613,28

(819.887,25)

(524.927,15)

6.801,48

Subtotal:

925.629,84

975.692,50

1.084.156,89

Serviços Assessórios

16.918,80

16.910,50

22.484,56

-

-

-

Receitas Comerciais

35.336,02

63.898,54

27.250,79

Receitas Financeiras

31.907,39

36.995,20

34.322,20

268,54
84.430,75
1.010.060,59

314,91
118.119,15
1.093.811,65

84.057,55
1.168.214,44

2015

2016

2017

RECEITA DIRETA
Abastecimento de Água

Órgão Público
Outros
Outras Receitas Água

Serviços Técnicos Especializados

Outras
Subtotal:
TOTAL
RECEITA INDIRETA
Receitas Financeiras

37.717,44

79.641,46

40.453,63

Outras

29.351,60

75.417,04

95.375,45

TOTAL

67.069,04

155.058,50

135.829,08

Fonte: Embasa, 2018

Apresentações dos custos e das despesas tiveram variação diferente entre os anos de
2015 e 2017, enquanto os custos tiveram uma variação crescente ao longo desse período, as
despesas tiveram uma pequena variação decrescente inicialmente, seguida de uma aproximada
estabilização nos valores, como mostra aTabela 53.
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Tabela 53 - Valores dos custos e despesas do SIAA da Embasa – Heliópolis/BA
CUSTOS

2015

2016

2017

Pessoal

-142.324,84

-169.272,60

-185.894,44

Material

-24.646,35

-51.863,53

-43.648,38

Serviços de Terceiros

-158.525,23

-217.706,61

-84.900,47

-2.950,56

-4.813,61

-7.011,50

Financeiras

-35,23

-16,83

-117,80

Tributários

-110.882,05

-92.851,57

-102.622,14

Amortização/Depreciação

-16.769,98

-16.418,02

-14.967,75

Atribuídas

-27.795,58

-93.100,63

-46.597,47

Provisões
TOTAL

-

-483.929,82

-646.043,40

-485.759,95

2015

2016

2017

Pessoal

-83.280,55

-87.957,00

-100.059,67

Material

-1.575,26

-2.034,50

-1.310,44

Serviços de Terceiros

-47.130,80

-53.808,07

-67.231,96

Diversas

-37.440,70

-56.790,05

-68.838,44

Financeiras

-104.334,20

-57.585,17

-55.999,98

Tributários

-2.337,05

-3.262,02

-12.673,50

Amortização/Depreciação

-5.426,06

-6.623,44

-7.548,34

Atribuídas

-4.807,59

-34.394,60

-4.722,02

Provisões

-53.391,26

-102.431,61

-137.853,40

TOTAL

-339.723,47

-404.886,46

-362.045,82

Diversas

DESPESAS

Fonte: Embasa, 2018

Analisando as receitas (direta e indireta) com os custos e as despesas, o resultado do
balanço financeiro apresenta déficit durante o período de 2015 a 2017, como mostra a Tabela
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54. Já os valores dos investimentos, no mesmo período, para o município, são apresentados na
Tabela 55, e mostrauma concentração dos investimentos no crescimento vegetativo.
Tabela 54 - Balanço financeiro do SIAA da Embasa – Heliópolis/BA
RECEITA DIRETA
RECEITA INDIRETA
CUSTOS
DESPESAS
SALDO

2015
1.010.060,59
67.069,04
-483.929,82
-339.723,47
253.476,34

2016
1.093.811,65
155.058,50
-646.043,40
-404.886,46
197.940,29

2017
1.168.214,44
135.829,08
-485.759,95
-456.237,75
362.045,82

Fonte: Embasa, 2018

Tabela 55 – Valores dos investimentos do SIAA da Embasa – Heliópolis/BA
Descrição
Crescimento Vegetativo
Edificações
Máquinas e Equipamentos
Veículos
Obras
TOTAL

2015
2.834,37
0
0
0
0
R$ 2.834,37

2016
15.325,30
0
0
0
0
R$15.325,30

2017
0
0
0
0
0
R$ 0,00

Fonte: Embasa, 2018

O único mecanismo utilizado para prover o serviço a pessoas/comunidades que são
atendidos pela Embasa e que não podem pagar é a tarifa social. Uns dos principais critérios
para a inclusão social é obeneficiário do Bolsa Família, que teve um reajuste de 28,10% entre
os anos de 2014 e 2017, enquanto os reajustes da tarifa de água no mesmo período somaram
36,52%, como mostra a Tabela 56.
Tabela 56 – Comparação entre os reajustes das tarifas de água com o benefício do Bolsa
família entre os anos de 2014 e 2017
2014¹
2015
2016
2017¹
Reajustes
e/ou
Revisões
7,80%
9,97%
9,95%
8,80%
tarifárias autorizadas
Reajuste do Bolsa Família
3,6%
11,5%
3,9%
9,1%
Fonte: Embasa, 2018; IPCA/IBGE e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Nota: ¹ os valores referem-se ao somatório do Índice de Reajuste Tarifário (IRT) e parcela de revisão tarifária, através das resoluções
AGERSA referente a cada ano: Resolução AGERSA nº 002/2014; Resolução AGERSA nº 001/2015; Resolução AGERSA nº 002/2016; e,
Resolução AGERSA nº 001/2017.

Para combater o desperdício de água, a Embasa realiza campanha publicitária no verão
com o slogan “Economize Água. Cada Gota Conta”. A mídia utilizada na campanha foi
outdoor, busdoor, rádio, TV, mobiliário urbano, sites e redes sociais, e o custo médio da
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campanha nos últimos dois anos é de aproximadamente 3,5 milhões de reais, de acordo com a
empresa. No âmbito local acontece algumas ações, para conscientizar o consumo da água,
exemplo da própria fatura (conta de água) que traz um demonstrativo destacando o aumento
da tarifa com o aumento do consumo , além de palestras, oficinas e eventos em escolas, sede
municipal e povoados, de modo a sensibilizar quanto ao uso racional da água.
De acordo com a Embasa, no município de Heliópolis, problemas associados a falta de
água para atender estruturas que possuem prioridade quanto ao atendimento do serviço do
município poderia, poderia promover questões conflituosas no aspecto da saúde, economia e
social. Apesar disso, ainda não teve necessidade de ações para priorizar o atendimento a
escolas, creches, unidades de saúde, hospital, ou qualquer outra prioridade pública.
Se for necessário, poderão ser adotadas manobras na rede de distribuição, através de
rodízios, para atender melhor os logradouros com tais prioridades, ou em caso extremo
utilizar o caminhão pipa para abastecimento. A informação previa à população da situação de
emergência, complementa a ação. Para informar a população deverão ser usados carros de
som, poder concedente e mídias locais.
A tabela a seguir apresenta alguns indicadores econômico-financeiros e administrativo
para o SIAA de Heliópolis operado pela Embasa, apresentado no SNIS(2017).
Tabela 57 –Indicadores econômico-financeiro e administrativo – SIAA de Heliópolis operado pela
Embasa
IN002 - Índice de produtividade:
economias ativas por pessoal próprio
(econ./empreg.)

1.419,24

IN003 - Despesa total com os serviços
por m³ faturado (R$/m³)

2,40

IN004 - Tarifa média praticada (R$/m³)

2,93

IN005 - Tarifa média de água (R$/m³)

3,34

IN006 - Tarifa média de esgoto (R$/m³)

-

IN033 - Margem do serviço da dívida
(percentual)
IN034 - Margem das outras despesas
de exploração (percentual)
IN035 - Participação da despesa com
pessoal próprio nas despesas de
exploração (percentual)
IN036 - Participação da despesa com
pessoal total (equivalente) nas
despesas de exploração (percentual)
IN037 - Participação da despesa com
energia elétrica nas despesas de
exploração (percentual)

4,99

12,16
44,23

56,61

6,27
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IN007 - Incidência da desp. de pessoal e
de serv. de terc. nas despesas totais com
os serviços (percentual)

42,94

IN038 - Participação da despesa com
produtos químicos nas despesas de
exploração (DEX) (percentual)

0,08

IN008 - Despesa média anual por
empregado (R$/empreg.)

149.414,79

IN039 - Participação das outras
despesas nas despesas de exploração
(percentual)

19,51

IN012 - Indicador de desempenho
financeiro (percentual)

121,74

IN040 - Participação da receita
operacional direta de água na receita
operacional total (percentual)

94,95

IN018 - Quantidade equivalente de
pessoal total (empregado)

3

IN041 - Participação da receita
operacional direta de esgoto na
receita operacional total (percentual)

-

IN019 - Índice de produtividade:
economias ativas por pessoal total
(equivalente) (econ./empreg. eqv.)

1.109,01

IN042 - Participação da receita
operacional indireta na receita
operacional total (percentual)

5,05

IN026 - Despesa de exploração por m3
faturado (R$/m³)

1,82

IN045 - Índice de produtividade:
empregados próprios por 1000
ligações de água (empreg./mil lig.)

0,71

238,0

IN048 - Índice de produtividade:
empregados próprios por 1000
ligações de água + esgoto
(empreg./mil lig.)

0,71

IN029 - Índice de evasão de receitas
(percentual)

-1,9

IN054 - Dias de faturamento
comprometidos com contas a receber
(dias)

105

IN030 - Margem da despesa de
exploração (percentual)

62,31

IN060 - Índice de despesas por
consumo de energia elétrica nos
sistemas de água e esgotos (R$/kWh)

-

IN031 - Margem da despesa com pessoal
próprio (percentual)

27,56

IN101 - Índice de suficiência de
caixa (percentual)

149,15

IN032 - Margem da despesa com pessoal
total (equivalente) (percentual)

35,27

IN102 - Índice de produtividade de
pessoal total (equivalente)
(ligações/empregados)

1.097,68

IN027 - Despesa de exploração por
economia (R$/ano/econ.)

Fonte: SNIS, 2017

7.9 Indicadores da Prestação do Serviço de Abastecimento de Água

Alguns indicadores de qualidade são trazidos pela Embasa referente ao ano de 2017,
quanto aos aspectos de turbidez, cor, cloro livre e coliformes fecais. A apresentaçãodos
valores distribuídos em meses (abril-março) ao longo do ano de 2017 está ilustrado na Tabela
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38do presente documento. A partir da tabela, constatou-se um índice de 0% de amostras fora
do padrão previsto a partir do universo das amostras realizadas para as análises de turbidez e
cor. Já para análise de cloro livre apresentou um índice de aproximadamente 8,5%, enquanto
que para a análise de coliformes totais, uma índice de 4,3%. Destaca-se apenas para a
diferença no número de amostras realizadas, as quais foram 44 amostras realizadas para
turbidez e cloro e 212 amostras realizadas para cloro livre e coliformes fecais.
A Tabela 58 apresenta alguns indicadores de qualidade para o SIAA de Heliópolis
operado pela Embasa, apresentado no SNIS (2017).
Tabela 58 - Indicadores de Qualidade – SIAA de Heliópolis operado pela Embasa
Código

Indicadores

IN055

Índice de atendimento total de água

67,15 %

IN023

Índice de atendimento urbano de água

100,00 %

IN001

Densidade de economias de água por ligação
Participação das economias residenciais de água no total das
economias de água

IN043

Valor

Unidade

1,01 econ./lig.
95,93 %

IN011

Índice de macromedição

100,00 %

IN009

Índice de hidrometração

97,56 %

IN010

Índice de micromedição relativo ao volume disponibilizado

45,93 %

IN044

Índice de micromedição relativo ao consumo

92,32 %

IN057

Índice de fluoretação de água

0,00 %

IN052

Índice de consumo de água

54,06 %

IN025

Volume de água disponibilizado por economia

IN053

Consumo médio de água por economia

7,1 m³/mês/econ

IN014

Consumo micromedido por economia

6,7 m³/mês/econ

IN017

Consumo de água faturado por economia

9,5 m³/mês/econ

IN022

Consumo médio per capita de água

77,1 l/hab.dia

IN058

Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de
abastecimento de água

0,00 kWh/m3

IN020

Extensão da rede de água por ligação

IN028

Índice de faturamento de água

69,49 %

IN013

Índice de perdas faturamento

30,51 %

IN049

Índice de perdas na distribuição

45,94 %

IN050

Índice bruto de perdas lineares

34,68 m³/dia/km

14,50 m³/mês/econ

5,9 m/lig.
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Código

Indicadores

IN051

Índice de perdas por ligação

IN071

Economias atingidas por paralisações

-

econ./paralis

IN072

Duração média das paralisações

-

horas/paralis

IN073

Economias atingidas por intermitências

114 econ./interrp

IN074

Duração média das intermitências

48 horas/interrp

IN075

Incidência das análises de cloro residual fora do padrão

6,10 percentual

IN076

Incidência das análises de turbidez fora do padrão

0,0 percentual

IN079

Índice de conformidade da quantidade de amostras - cloro
residual

IN080 Índice de conformidade da quantidade de amostras - turbidez

Valor

Unidade

238,75 l/dia/lig.

55,03 percentual
25,50 percentual

IN083

Duração média dos serviços executados

0,28 hora/serviço

IN084

Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão

1,27 percentual

IN085

Índice de conformidade da quantidade de amostras coliformes totais

53,02 percentual

Fonte: SNIS, 2017
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8

SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Esse capítulo do diagnostico técnico-participativo, objetiva a apresentação das

informações gerais do componente esgotamento sanitário, entre elas: descrição geral dos
serviços atualmente existente; principais deficiências e problemas detectados; áreas de risco
de contaminação e das fontes pontuais de poluição por esgotos; plano diretor de esgotamento
sanitário; principais fundos de vale, corpos d´água receptores e possíveis áreas para locação
de ETE; balanço entre geração de esgoto e capacidade do sistema existente; ligações
clandestinas; estrutura organizacional do serviço; situação econômico-financeira; e,
indicadores da prestação de serviços.

8.1 Descrição Geral dos Serviços de Esgotamento Sanitário Existente no Município
Para descrever a infraestrutura existente para os serviços de esgotamento sanitário no
município, entende-se como toda a área de planejamento: a área urbana e área rural, bem
como as áreas especiais, compreendendo como comunidades quilombolas, indígenas e
tradicionais, as quais não são encontradas no território de Heliópolis.
Ainda que prevista a prestação dos serviços de esgotamento sanitário no contrato de
concessão com a Embasa, já expirado, o mesmo é realizado diretamente pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Há que se falar também que ainda não foi
instituído ente regulador do serviço no município.
Assim, por ter uma prestação direta do poder público, não tem cobrança para
população dos serviços prestados. Além do serviço de esgotamento sanitário,a Secretaria
também realiza obras e serviços de drenagem e manejo de águas pluviais e manejo de
resíduos sólidos e limpeza pública.
Segundo os técnicos da Prefeitura Municipal, de forma geral, a infraestrutura de
esgotamento sanitário existente nomunicípio de Heliópolis corresponde à uma rede coletora
de pequena extensão, presente na sede urbana (em torno de 3,6km), onde são utilizadas
manilhas de concreto com diâmetro de 100 mm; o sistema do município não possui estação
elevatória para recalque do esgoto; não possuindo qualquer tipo de tratamento e
encaminhados para o açude ou riacho do município.
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Segundo o Censo Demográfico (IBGE, 2010), dos 1.714 domicílios particulares
permanentes que tem banheiro ou sanitário, apenas 100 fazem uso da rede geral ou pluvial
como esgotamento sanitário; 138 usam fossa séptica; 1.476 possuem outro tipo, não deixando
claro nesse levantamento secundário que tipo de esgotamento sanitário seria, mas em
levantamento a campo constatou-se que esse número pode estar relacionado com o uso de
fossas absorventes.
Para o esgotamento das contribuições sanitárias produzidas no território municipal de
Heliópolis são adotadas soluções diferentes entre a área urbana e a área rural. A rede coletora
não abrange toda a malha urbana. Já na zona rural,sua totalidade é de soluções individuais,
tipo fossa absorvente, a mesma utilizada na área urbana onde não tem rede coletora.
Figura41- Esgoto exposto no município de Heliópolis/BA

Fonte: PISA, 2018

Após a coleta por rede, os esgotos primários do municípiosãodispostos sem qualquer
tratamento em fossas rudimentares ou absorventes. Com relação à forma de manejo e
disposição dos esgotos sanitários secundários do município, cerca de 50% da área urbana é
atendida por rede coletora em sistema misto e 50% por fossas rudimentares ou absorventes.
A limpeza das fossas é feita de forma eventual (aproximadamente a cada 3 meses) em
escolas, prédios públicos, PSF e outros empreendimento públicos. A empresa responsável
pelo serviço é a Fossa Diniz, localizada em Euclides da Cunha. A empresa cobra um valor de
R$ 350,00 por fossa.
A descrição das principais características ambientais e de entorno das principais
instalações do sistema de esgotamento sanitário, como ETE e corpos receptores do efluente,
fazem parte da caracterização do sistema. Em Heliópolis, não existe estrutura de tratamento,
dessa forma a contribuição de esgoto do municípioé encaminhada para corpos receptores sem
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tratamento, o que pode trazer sérios transtornos e riscos à população de entorno e animais que
frequentam a área. O município não tem parâmetros que apresentem um histórico do efluente
tratado, quando as unidades de tratamento estavam ativas, como dados da DBO, DQO,
sólidos, nitrogênio, fósforo e coliformes.
Não foram identificadas práticas de reuso do efluente de esgoto tratado ou soluções
alternativas de saneamento ecológico, baseadas, por exemplo, na permacultura.
O Censo do IBGE 2010 apresenta a situação dos domicílios de Heliópolis, como
mostra a Tabela 59, quanto a falta de banheiro, ao atendimento de rede de esgotos ou pluvial,
ao uso de fossa séptica e rudimentar, e ao lançamento de esgoto in natura direto no solo por
vala ou em corpo d’água como lago, rio ou mar.
Tabela 59 - Situação dos domicílios quanto ao tipo de esgotamento sanitário – Heliópolis/BA
Tipo de esgotamento sanitário

Área
Urbana

1.730
Quantidade de domicílios existentes
Quantidade de domicílios atendidos por rede de
100
esgotos ou pluvial
Quantidade de domicílios atendidos que usam
138
fossa séptica
Quantidade de domicílios atendidos que usam
Não
fossa rudimentar
especificado
Quantidade de domicílios que lançam esgoto in a
792
céu aberto
1.476
Outros
Quantidade de domicílios que não tinham banheiro
14
nem sanitário

Área
Rural

Total do
Município

2.106

3.836

-

100

-

138

-

-

-

792

-

1.476

-

14

Fonte: Censo IBGE, 2010

De acordo com o Atlas de Abastecimento Urbano de Água, em 2009, com uma
população urbana de 5.638 habitantes e uma carga total de DBO – Demanda Bioquímica de
Oxigênio de 306,9,6kg/dia, o índice do sistema de coleta de esgotamento sanitário de
Heliópolis girava em torno de 6,5%, com uma vazão afluente de 0,27L/s sendo encaminhado
para o rio Real, o qual possui vazão de referência de 77,8 L/s.
A parcela do município que não tinha coleta, nem tratamento representava 85%,
enquanto que as soluções individuais representava 8,5% e a parcela do município que possuía
coleta e não tinha tratamento era de 6,5% O resumo do processo descrito é ilustrado no
croqui da imagem a seguir.
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Figura 42 - Croqui do sistema de esgotamento de Heliópolis/BA

Fonte: Atlas Brasil, 2009

O PEMAPES (2011), a partir da população de 2009 da sede do município, estimou a
produção média de esgoto, totalizando em torno de 538m³/dia. Desse total, 240,0m³/dia são
coletados através de infraestrutura presente no município, atendendo uma população total de
2.800 habitantes, com base no número de ligações/economias.
A partir do Atlas Esgoto: Despoluição de Bacias Hidrográficas, para o ano de 2035, a
ANA avalia a implantação de uma Estação de Tratamento de Esgoto (com eficiência de
95%)para o atendimento da zona urbana do município de Heliópolis, destinando o efluente
para o Rio Real com carga final de 14,2kg/dia. Além da solução da ETE, as soluções
individuais atenderiam 10% da população.
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Figura 43 - Sistema de esgotamento sanitário proposto para o ano de 2035 no município de
Heliópolis, segundo a ANA.

Fonte: ANA, 2016

O municípiode Heliópolis possui sistema do tipo separador unitário para condução dos
esgotos e este funciona conduzindo água pluvial com contribuições de esgotos sanitários.
Quanto aos aspectos relacionados ao reuso, não há iniciativa ou experimento para o
reuso dos efluentes sanitários de esgoto do município. A figura a seguir ilustra as formas de
Esgotamento Sanitário em Heliópolis.
Para toda zona rural (e suas localidades), não existe coleta de esgoto sanitário por rede,
e a destinação é dada por fossas absorventes ou a céu aberto. A figura a seguir ilustra as
formas de esgotamento sanitário em Heliópolis. Na sede municipal, apesar de existir uma
estrutura de rede coletora de esgoto, grande parte dos domicílios residenciais ou comerciais
utiliza fossas absorventes. Para a localidade rural, isso se torna ainda mais comum, seja nos
principais polos rurais do município como Cazajeiras, Tijuco ou Riacho, ou nas localidades
rurais mais afastadas e menores como Viuveira.
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Figura 44 -Forma de Esgotamento Sanitário em Heliópolis

Fonte: PISA, 2019
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8.1.1 Rede coletora

De acordo com o Manual de Saneamento da Funasa (BRASIL, 2004), a rede coletora é
constituída por ligações prediais, coletores de esgotos e seus órgãos acessórios (PV, TIL, CP e
outros), destinados a receber e conduzir os esgotos unidades domiciliares, comerciais e
públicas. A sede municipal tem coletores públicos que recebe a contribuição de esgotos em
uma área domunicípio.
De acordo com os técnicos da prefeitura, a rede coletora existente engloba toda a área
pavimentada da sede, com diâmetro de 100mm e extensão que ultrapassa o valor de 3,6 km.
Não foram identificados projetos ou plantas cadastrais que colaborem com o entendimento da
implantação da rede coletora. Além disso, é possível perceber a presença de contribuições de
esgoto com contribuições da parcela de drenagem pluvial, conforme ilustrado na figura a
seguir, alguns desses pontos, inclusive passa por um minadouro de água, o que faz levantar a
hipótese da contaminação do mesmo.
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Figura45- Encaminhamento de esgoto de Heliópolis/BA

Fonte: PISA, 2018

8.1.2 Ligações prediais

As ligações prediais de esgoto sanitário são o trecho do coletor predial situado entre o
limite da casa e a rede coletora (coletor público). Em campo, não foi verificado no município
estruturas que possibilitem a manutenção das ligações prediais.

8.1.3 Estações elevatórias

As estações elevatórias de esgoto (EEE) são estruturas que objetivam o transporte do
esgoto de uma cota baixa para um ponto com cota mais elevada, permitindo a continuação do
transporte por gravidade, ou seja, são implantadas quando a declividade do terreno não é
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suficiente para o transporte por gravidade, e a rede coletora atinge uma profundidade acima de
seis metros. Em Heliópolis, não existe Estação de Elevatória de Esgoto.

8.1.4 Interceptores

Os interceptores em geral, situam-se nos fundos de vale e possuem diâmetros maiores
que o coletor tronco ou rede coletora, por reunir várias vazões de transporte. Essas vazões são
oriundas de rede coletoras de diversos traçados, gerados nas bacias de contribuições, evitando
que os esgotos sejam despejados indevidamente. No município de Heliópolis, apesar da
existência de rede coletora de esgoto, não há dados que demonstre a existência de
interceptores.

8.1.5 Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)

A unidade de tratamento de esgoto constitui as instalações destinadas à depuração dos
esgotos, antes do seu lançamento no meio ambiente. Os esgotos domésticos coletados e
transportados até o tratamento apresentam uma carga orgânica, com sólidos e microrganismos
patogênicos, o que torna necessário tratá-lo, para mitigar ou anular a poluição e contaminação
dos cursos d’água, que receberiam esses dejetos in natura. O município não possui estruturas
de tratamento de esgoto, sendo o esgoto gerado destinado diretamente para o Rio Real e para
o Riacho do Saco.

8.1.6 Emissários

Os emissários são estrutura de transporte que objetiva a condução dos esgotos a um
destino conveniente, antes ou após o tratamento dos esgotos, sem receber contribuições ao
longo do seu percurso. (Funasa, 2015)
No município de Heliópolis não existem emissários.
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8.2 Identificação e Análise das Principais Deficiências do Serviço de Esgotamento
Sanitário
Nesse item é possívelapresentar e identificar os problemas operacionais e de
manutenção do sistema coletivo e das soluções individuais existentes no município. Além de
toda uma pesquisa de dados, literatura e visita de campo, foram realizados quatro eventos
setoriais, os quais os representantes sociais das comunidades urbanas e rurais puderam relatar
os atuais problemas.
Existem diversos tipos de problemas que podem ser apresentados na operação dos
sistemas coletivos de esgotamento sanitário, a exemplo da recorrência de entupimentos e,
consequentemente, o extravasamento de esgoto. O surgimento de problema de entupimento
deve ser resolvido o mais rápido possível, para diminuir os transtornos que causa a população,
sendo uma das possíveis soluções a serem adotadas a limpeza dos canais e tubulações que
transportam o esgoto sanitário com o uso de equipamentos adequados ou de maneira manual
Além disso, vale ressaltar que a integração das componentes do saneamento básico,
especificamente Resíduos Sólidos, nesse caso é extremamente relevante, já que com uma
coleta não eficiente ou com hábitos da população (como a disposição incorreta dos resíduos
gerados), pode agravar essa situação.
Dessa forma, como estratégias para o problema de entupimento nas tubulações são
previstas ações de educação ambiental e a diminuição da geração dos resíduos, bem como o
planejamento para o atendimento adequado e regular da coleta dos resíduos da população.
Em Heliópolis, a responsabilidade da manutenção das redes coletoras é da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a qual não possui uma equipe preparada para
ser acionada e resolver o mais rápido possível essa situação, mesmo com registros recorrentes
de entupimentos e extravasamento esgoto.
Relatos feitos pelos participantes das reuniões setoriais indicam o constante
direcionamento do efluente para o açude da cidade, contaminando-o gradativamente e
inviabilizando seu uso. Foi relatado ainda pelos Agentes de Saúde do município que alguns
moradores se mudaram de suas antigas residências, as quais estavam localizadas perto do
açude, devido principalmente aos entupimentos da rede de esgoto, o que ocasionava o
extravasamento perto de suas casas, e consequentemente desconforto com mau cheiro.
O lançamento de esgotos na rede de drenagem caracteriza outra ação recorrente nos
municípios, principalmente aquelas que não têm rede coletora de esgoto, o que ocasiona mau

173

174
cheiro nos dispositivos de captação de água de chuva. Em Heliópolis o lançamento de esgoto
no sistema de drenagem, de forma irregular, ocorre na Rod. P/Ribeira do Amparo, Avenida
Sete de Setembro, Av. P/Lavanderia Municipal. Algumas casas que margeiam o canal de
drenagem despejam tubulações provenientes de pias e lavagem de área dentro do canal.
O tratamento dos esgotos é uma etapa muito importante para ser executada, visando o
cumprimento de sistema coletivo. A unidade de tratamento tem que obedecer aos parâmetros
estabelecidos em normas para a eficiência do processo. Não existe no município de Heliópolis
qualquer tipo de tratamento de esgoto do sistema coletivo, remetendo ao lançamento do
esgoto, in natura, sem tratamento, para um canal natural, implicando em mau cheiro,
proliferação de vetores, entre outras questões que são consideradas como incômodos e risco a
saúde para a população em seu entorno.
As fossas absorventes são as principais soluções individuais utilizadas na zona rural e
nas áreas urbanas onde não tem a cobertura de rede coletora. Essas unidades são implantadas
dentro dos lotes e são usadascomosolução por requerer pouca áreapara ser implantada, já que
tem apenas uma câmara de tratamento, situação encontrada na maioria dos lotes urbanos,
enquanto que o baixo custo seria a justificativa para os lotes rurais, já que os lotes são
maiores, com área para implantação de outras soluções para o tratamento de esgoto. Esse tipo
de fossas tem o objetivo de permitir a absorção dos esgotos primário e/ou secundário pelo
solo, tanto na parede lateral através de fresta, quanto no fundo da estrutura por ser vazado, ao
mesmo tempo em que o processo de depuração ocorre dentro da estrutura. Essa solução tem
baixa eficiência no tratamento, além do alto nível e risco de contaminação do solo e de
mananciais subterrâneos.
Quanto à utilização de fossas, quando sépticas, apesarem de sua concepção ser
adequada, na prática, as fossas ainda não recebem a devida manutenção, limpeza e
impermeabilização por parte dos moradores que as possuem, o que pode gerar a contaminação
do solo superficial, o extravasamento do esgoto das fossas e a aproximação das pessoas com o
esgoto in natura. Como se pode ver esse tipo de fossa geralmente é implantada fora das
normas técnicas, bem como em locais inadequados como vias públicas, a exemplo do relato
por moradores das comunidades de Calombi, Saco Grande, Tamburil, Tanque das Vargens,
Viuveira, Caboré, Pau Ferro, Sapé, Queimada do Miguel, Terra Preta, Farmácia, Barreira
Grande, Serra dos Correias e Tijuco.
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O município passa por grande carência na gestão do serviço esgotamento sanitário.
Como visto, existem investimentos previstos no Plano Plurianual 2018-2021 do município
para a ampliação da rede de esgotamento sanitário, não sendo previsto quaisquer
investimentos para a projeção de novo ou ampliação e manutenção das etapas de tratamento
de esgoto. Além disso, não existe previsão de projetos e ações para a definição de tecnologias
adequadas, com maior eficiência e que atendam a realidade local, a exemplo da substituição
gradual da fossa de absorção por fossa séptica, ou de melhoria na eficiência da lagoa de
estabilização existente.
A falta de um ente regulador na definição de parâmetros e normas para estabelecer,
por exemplo da manutenção e reparos no sistema (tempo para atendimento a partir da
reclamação do usuário), reflete a deficiência na gestão desses serviços. A falta de canal de
comunicação da população com o prestador e o gestor do serviço, também caracteriza um
problema a ser solucionado de imediato.
Os agentes de saúde do município ainda relatam que na comunidade de Tijuco quatro
residências lançam esgoto in natura na avenida principal da cidade. Ainda ressaltam que é
constante os casos de verminose e micose na comunidade. Ainda na comunidade de Tijuco foi
relatado pelos agentes que o carro limpa-fossa pega os dejetos das casas e lança no alto da
serra, sem qualquer tipo de proteção e tratamento.
Alguns dos principais problemas passíveis de afetar o sistema de esgotamento e a
frequência com que ocorrem são listados em seguida, levantados pelo PEMAPES (2011).
•

Problema na Rede Coletora (Ocasionalmente);

•

Sobrecarga da rede decorrente do aumento de vazão na época de chuvas (Não
ocorre);

•

Transbordamento de fossas (Ocasionalmente);

•

Reclamação de mau cheiro da vizinhança da rede (Não ocorre).

8.3 Indicação das Áreas de Risco de Contaminação e das Fontes Pontuais de Poluição
por Esgotos no Município
O município, apesar de possuir empreendimentos que executam atividades geradoras a
nível de atividades de laticínios, matadouro, ou granjas, o mesmo não realiza tratamento
diferenciado para esse tipo de efluente. Dessa maneira, esse efluente especial é destinado em
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conjunto com o esgoto doméstico e hospitalar gerados, sendo encaminhados para a mesma
destinação final, como visto anteriormente. Com estruturas não adequadas de sistema de
tratamento de esgoto, as áreas e vias mais baixas a sua localização ficam susceptíveis a risco
de contaminação pelo esgoto, como é o caso da área que compreende o açude, o qual algumas
vezes extravasa e possibilita o contato direto do esgoto, sem um tratamento adequado com a
região local, indicado na figura a seguir.
Figura 46- Área de risco de contaminação por esgotamento no município de Heliópolis/BA

Fonte: PISA adaptado do Google Earth Pro, 2018

8.4 Análise do Plano Diretor de Esgotamento Sanitário
O município de Heliópolis não possui Plano Diretor para componente esgotamento
sanitário, porém, no âmbito estadual foi realizado o Plano Estadual de Manejo Pluviais e
Esgotamento Sanitário (BAHIA, 2011) que apresentar um planejamento para as ações
estruturais compreendidas, como: “obras de engenharia urbana para intervenção direta na
infraestrutura e a implantação de dispositivos hidráulicos para promover a adequada condução
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das águas residuárias, estruturas em geral destinadas à melhoria e à expansão racional dos
serviços”. Dentre das ações estruturais definidas no Plano, estão:
•

Implantação de Sistema separador do tipo convencional: corresponde à
implantação de sistema público de esgotamento sanitário em cidades ou setores
urbanos carentes da benfeitoria;

•

Recondicionamento da rede mista: representa o aproveitamento da rede
existente e gradual recuperação das estruturas, interceptação de pontos de
lançamento bruto e implantação de estação de tratamento e possível reversão
do esgoto coletado do sistema misto informal para sistema separador existente;

•

Recondicionamento das fossas existentes: compreende a implantação de
tanques sépticos precedendo câmaras de absorção e programa de manutenção
frequente para limpeza das fossas na sede e implantação de estação de
tratamento do efluente proveniente de caminhões limpa-fossa.

8.5 Identificação de Principais Fundos de Vale, Corpos D´Água Receptores e Possíveis
Áreas para Locação de ETE
Esta localidade está assentada sobre terrenos cuja topografia é caracterizada por
inclinações médias na maior parte da sua extensão.
Segundo Oliveira (2004) a escolha do tratamento depende das condições mínimas
estabelecidas para a qualidade da água dos mananciais receptores, função de sua utilização.
Em qualquer projeto é fundamental o estudo das características do esgoto a ser tratado e da
qualidade do efluente que se deseja lançar no corpo receptor. Os principais aspectos a serem
estudados são vazão, pH e temperatura, demanda bioquímica de oxigênio - DBO, demanda
química de oxigênio - DQO, toxicidade e teor de sólidos em suspensão ou sólidos suspensos
totais SST.
Ao definir um processo deve-se considerar sua eficiência na remoção de DBO e
coliformes, a disponibilidade de área para sua instalação, os custos operacionais,
especialmente energia elétrica, e a quantidade de lodo gerado.
Alguns processos exigem maior escala (maior população atendida) para apresentarem
custos per capita compatíveis. Na implantação de um sistema de esgotamento sanitário,
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compreendendo também a rede coletora, a estação de tratamento representa cerca de 20% do
custo total.
Sugere-se a implantação da ETE em um local em que os impactos ambientais locais
inerentes da implantação da estrutura de tratamento sejam minimizados, de forma que
qualquer tipo de geração de odor, proliferação de vetores ou ruídos (resultados do processo)
não afete a população e o meio ambiente de maneira que traga consequências negativas para
os mesmos.
A partir do estudo de esgotamento sanitário proposto no municípiopela Funasa,
algumas informações foram disponibilizadas de modo a complementar as lacunas no presente
documento.
No estudo em questão, na escolha da melhor alternativa locacional para implantação
da Estação de Tratamento de Esgotos, além do corpo receptor que neste caso era o mesmo
para todas as alternativas: riacho do Saco afluente do rio Real, diversos fatores foram
considerados, tais como: disponibilidade de área, distância em relação ao núcleo urbano,
direção dos ventos, disponibilidade de energia elétrica, características do solo na área, e
vegetação existente. Para escolha da alternativa locacional mais adequada as opções estudadas
foram avaliadas do ponto de vista não só econômico, mas também técnico, ambiental e social.
O método utilizado para avaliação foi a construção de uma matriz de confronto onde
os impactos foram ponderados e comparados, permitindo-se identificar as diferenças em
relação aos fatores técnicos, econômicos e ambientais. A área escolhida apresenta topografia
praticamente plana e adequada a implantação da ETE, possui energia elétrica próxima a área,
o emissário será por gravidade e com menor extensão se comparado as demais alternativas, o
valor das terras apresenta valor médio para o mercado local e pertence totalmente a um
mesmo proprietário, não possui cobertura vegetal nativa, é utilizada apenas como pasto e tem
médio potencial agrícola, o lançamento dos efluentes será a jusante do município, a direção
dos ventos é favorável e a área apesar de não ter sido a mais afastada do núcleo urbano entre
as alternativas estudadas está a mais de 1,5km da sede.
Em Heliópolis todas as alternativas locacionais indicaram o mesmo corpo receptor que
é um riacho intermitente. Com isso, a qualidade final do efluente foi requisito básico para o
dimensionamento das alternativas de concepção de tratamento e as alternativas tiveram que
atingir parâmetros de DBO, e coliformes compatíveis com rios classe 2. Portanto, neste caso,
os aspectos técnicos e ambientais não foram considerados uma vez que as soluções estudadas
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tiveram a mesma eficiência final, requerida em função do corpo receptor e a escolha baseouse em critérios de custo de implantação, manutenção e energia ao longo dos anos, sendo que a
escolha recaiu no sistema de lagoas de estabilização precedidas por digestores anaeróbios.
O Município de Heliópolis está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Real. Haverá
lançamento dos efluentes do tratamento no riacho do Saco, intermitente, afluente do rio Real.
Tanto o riacho do Saco como o rio Real não estão enquadrados, sendo, portanto,
automaticamente classificados como classe 2 pela Resolução CONAMA nº 357/05, que
determina parâmetros rigorosos de qualidade para suas águas após o lançamento de afluentes
tratados. A qualidade do efluente, por sua vez, não poderá estar condicionada à diluição no
corpo receptor, pelo fato deste ser intermitente, estando somente vinculada à qualidade do
tratamento. Como consequências de lançamento de efluentes em rios intermitentes, tem-se a
questão do comprometimento da capacidade de diluição e depuração do manancial receptor,
além da possibilidade de contaminação da possibilidade de contaminação do solo e do lençol,
por percolação do efluente e seus contaminantes.
Figura 47 – Área para locação da ETE – Heliópolis/BA

Área para
locação da
ETE

Fonte: PISA, adaptado do Google Earth Pro, 2018
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8.6 Análise da Geração de Esgoto no Município
A estrutura de produção de esgoto sanitário do município é dimensionada a partir dos
números de domicílios e a densidade domiciliar da população, distinguindo a zona urbana, da
zona rural. Os valores encontrados nortearão uma análise da geração de esgoto doméstico no
município de Heliópolis. A quantidade de esgoto doméstico depende diretamente do consumo
de água pela população, e esse consumo consequentemente da produção de esgoto que varia
ao longo do dia (variações horárias) e ao longo da semana (variações diárias).
De acordo com a Embasa, atualmente cada habitante abastecido com o SIAA
consome em média 77,1 litros de água por dia, bem abaixo da média do estado que é acima de
111 litros para cada habitante por dia. Para o cálculo estimado da quantidade de esgoto, utiliza
o coeficiente de retorno, que é a relação entre o volume de esgotos coletado e o volume de
água fornecido. Em geral o valor desse coeficiente está entre 0,5 e 0,9, considerando o menor
valor para área dispersa, como por exemplo, a zona rural, e o maior valor, para áreas mais
adensadas.
Acompanhando a recomendação de normas técnicas nacionais, adota-se o valor de 0,8
para o coeficiente de retorno, no cálculo de estimativa de vazão de esgoto doméstico
produzido. Considerando o consumo médio per capita de 77,1 l/hab./dia, fornecido pela
Embasa, a taxa de retorno de esgoto normatizada de 0,8, os parâmetros do coeficiente de
máxima vazão diária (k1) de 1,2, e para a vazão máxima horária (k2) de 1,5, e a população
estimada pelo IBGE para o ano de 2018, de 13.718 habitantes, foram estimadas as vazões
média e máxima de esgoto, tanto para a sede municipal (zona urbana), como para todo
município (urbana e rural). A taxa de urbanização é de 41,14%, com uma população urbana
de 5.644 habitantes. A Tabela 60 apresenta as vazões médias e máximas de esgoto estimadas
para o município.
Tabela 60–Contribuições média e máxima de esgoto – Heliópolis/BA
Vazão
Vazão
Vazão
Contribuição Contribuição
Contribuição
População média
máxima
máxima
máxima
máxima
média (l/s)
(l/s)
diária (l/s) horária (l/s)
diária (l/s) horária (l/s)
Município 13.718
9,7
11,64
17,46
12,24
14,69
22,03
Urbana
5.644
4,03
4,84
7,25
5,04
6,05
9,07
Rural
8.074
5,67
6,8
10,21
7,2
9,65
12,96
Fonte: PISA, 2018
Nota: Coeficiente de vazão máxima diária k1 = 1,2 e coeficiente de vazão máxima horária k2=1,5 e coeficiente de retorno 0,8
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Existe a necessidade imediata de promover a implantação adequada do sistema de
esgotamento sanitário, visando à abrangência total na zona urbana, com rede coletora,
tratamento e destinação final adequada do efluente tratado, proporcionando a proteção ao
meio ambiente, especialmente aos recursos hídricos e a saúde pública da população.
Além dos esgotos domésticos, há de se considerar a geração de efluentes com
características específicas e que podem necessitar de tratamento diferenciado, como por
exemplo, os esgotos gerados em estabelecimentos hospitalares, postos de abastecimento de
combustível, lavagem de veículos e oficinas mecânicas.

8.7 Verificação da Existência de Ligações Clandestinas de Águas Pluviais ao Sistema de
Esgotamento Sanitário

Segundo técnicos da Prefeitura Municipal e habitantes de Heliópolis, o sistema de
esgotamento sanitário é do tipo unitário. Existe lançamento de esgoto no sistema de drenagem
do município.
Em Heliópolis o lançamento de esgoto no sistema de drenagem, de forma irregular,
ocorre na Rod. P/Ribeira do Amparo, Avenida Sete de Setembro, Av. P/Lavanderia
Municipal. Algumas casas que margeiam o canal de drenagem despejam tubulações
provenientes de pias e lavagem de área dentro do canal.
8.8 Estrutura Organizacional do Serviço de Esgotamento Sanitário
A realidade da maioria dos municípios do país é prestar diretamente o serviço de
esgotamento sanitário, apesar de existir delegações para prestar esses serviços, juntamente
com abastecimento de água pelas companhias estaduais de saneamento. A oferta dos serviços
de esgotamento sanitário a população, não se restringe apenas, a uma rede coletora em uma
parte do município, como ocorre no município de Heliópolis. ALei nº 11.445/07institui como
um dos princípios básicos para o saneamento básico a integralidade dos serviços, fazendo
necessária a correção deste tipo de situação. De acordo com a Embasa, não existe um
planejamento para iniciar uma prestação de esgotamento sanitário que abranja toda a área
urbana do município, e contemple também com um tratamento adequado.
A identificação de como é organizado o serviço de esgotamento sanitário passa pelo
gestor do serviço, que no caso de Heliópolis é a Secretaria Municipal de Infraestrutura e
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Serviços Públicos, porém a função de planejar não é realizada. A Secretaria realiza apenas a
manutenção corretiva quando ocorre algum problema no sistema.
A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, segundo a Lei da Estrutura
Administrativa do Município de 2008, descrita no Item 6.1.3dispõe de uma estrutura
organizacional alicerçada diferentes departamentos: Infraestrutura e Serviços Públicos, sendo
o último dividido em: Gerência de Administração de Serviços, de Transportes e de Limpeza
Pública, Parques e Jardins, somando um total de 58funcionários (cargos comissionados).O
organograma é a representação gráfica da estrutura organizacional, revelando as unidades
componentes e as relações de interdependência entre elas. Abaixo, segue o organograma
correspondente à estrutura organizacional fornecida.

Figura 48 - Organograma da Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos para o serviço de
esgotamento

Fonte: Prefeitura de Heliópolis, 2018

8.9 Análise da Situação Econômico-Financeira do Serviço de Esgotamento Sanitário
Apesar da legislação estabelecer a sustentabilidade econômica na prestação dos
serviços de esgotamento sanitário, na promoção do equilíbrio econômico-financeiro, o
município de Heliópolis não cobra taxa para população que utiliza o sistema de coleta de
esgoto implantado pelo poder público local. A falta de geração de receita para o custeio de
operação, de manutenção e de investimento, impossibilita a melhora da qualidade de vida da
população, através da eficiência da prestação desse serviço.
A responsabilidade da operação do sistema de coleta de esgoto existente no município
é da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. A equipe alocada na
Secretaria atua nas atividades das obras civis de maneira geral, dificultando assim, de acordo
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com o órgão, o levantamento dos gastos com pessoal para as manutenções eventuais que
ocorrem no sistema de esgotamento sanitário ao longo do ano. A falta de informações impede
um balanço econômico-financeiro do sistema de esgotamento sanitário implantado no
município de Heliópolis.

8.10 Indicadores da Prestação do Serviço de Esgotamento Sanitário
A caracterização da prestação dos serviços de esgotamento sanitário passa também por
apresentar indicadores econômico-financeiros, administrativos, operacionais e de qualidade.
Uma base de consulta para esses indicadores é o Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento (SNIS), porém não foi possível encontrar dados.
Para que se tenha uma base para os estudos e próximos produtos do PMSB, foram
obtidos dados a partir do Atlas Esgoto (ANA, 2016). Os dados mais atuais para o município
de Heliópolis foram do ano de 2013, podendo ressaltar o índice sem atendimento e sem coleta
do município.
Quadro 24 - Indicadores de Esgotamento Sanitário consultados no Atlas Esgoto da ANA
Indicador
Unidade
Valor em 2013
Índice sem Atendimento – sem
%
85
coleta e sem tratamento
Índice de atendimento por
%
8,5
solução individual
Índice de atendimento com
%
6,5
coleta e sem tratamento
Vazão sem coleta e sem
L/s
3,7
tratamento
Carga Total lançada
Kg DBO/dia
291,2
Fonte: ANA, 2016

Além disso, foi possível verificar, a partir do Sistema de Informação da Atenção
Básica (SIAB) do Ministério da Saúde (SIAB, 2014) que o município de Heliópolis, em 2013,
possuía somente 1,25% dos seus domicílios com rede pública de esgoto (O Brasil tinha média
de 41,93%).Dessa forma, verifica-se a necessidade de uma melhor gestão do prestador do
serviço de Esgotamento Sanitário quanto ao estudo do seu sistema e a elaboração dos
principais indicadores operacionais e de qualidade do sistema.
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9

SERVIÇO DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
Esse capítulo do diagnostico técnico-participativo, objetiva a apresentação das

informações gerais do componente manejo de águas pluviais e drenagem, entre elas: descrição
geral do serviço existente; existência de plano diretor municipal e plano de drenagem urbana;
análise da legislação de uso e ocupação do solo; rotina operacional e de manutenção do
serviço; análise do sistema misto ou separador absoluto; principais problemas detectados;
desastres naturais relacionados com o serviço; órgãos responsáveis pelo serviço;
sustentabilidade econômico-financeira; e, indicadores da prestação do serviço.

9.1 Descrição Geral dos Serviços de Manejo de Águas Pluviais
Nos termos da Lei n° 13.308/2016, que altera a Lei nº 11.445/2007, considera o
manejo de águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas
como:
Conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de
drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para
o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas
pluviais drenadas nas áreas urbanas. (BRASIL, 2016)

O manejo de águas pluviais não se limita a existência do serviço de drenagem, com o
sistema convencional urbano composto de dispositivos de micro e macrodrenagem, como
sarjetas, calhas, galerias, boca de lobo, bueiros e canais. Esse sistema tem a finalidade de fluir
o escoamento rápido das águas pluviais sem preocupações adequadas com a transferência de
risco de inundação para outras áreas.
Porém faz-se necessário o controle do escoamento na fonte, com a redução do nível de
impermeabilização do solo, da desocupação e revitalização de fundos de vale, bem como do
aproveitamento da água de chuva. Ressalta-se que os componentes do saneamento básico não
atuam isoladamente, é perceptível a interação entre eles, assim como a interação deles com a
saúde pública.
As informações e dados referentes ao manejo de águas pluviais ficam restritas aos
cadastros e mapeamentos da administração pública local, responsável direto por essa
prestação de serviço. Dessa maneira, não se mantém um acervo com os projetos executados
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na área urbana do município, dificultando ainda mais o preenchimento de dados em sites
oficiais do Poder Público.
Os princípios norteadores para dimensionar sistemas de drenagem urbana são: controle
permanente de uso do solo e áreas de risco; não favorecer a cheias naturais; não transpor os
impactos para área a jusante; e, propor medidas de controle para o conjunto da bacia. As
legislações que ordenam a ocupação e uso do solo, também norteiam os projetos de
drenagem, além de proporcionar o controle, a orientação e a constante atualização do
planejamento por estudo de horizontes de expansão.
O arcabouço jurídico do município de Heliópolis não mantém em seu acervo, normas
ou legislações para o uso e ocupação do solo. A Ausência de dispositivos jurídicos para esse
fim favorece a ocupação desordenada do tecido urbano, alterando parâmetros favoráveis para
o manejo das águas pluviais, através de sistema de drenagem, que resultam em transtornos e
risco para a população.
O Plano Diretor Urbano (PDDU) é um instrumento que poderia normatizar a
ordenação da ocupação e uso do solo, porém esse instrumento pelo Estatuto da Cidade (Lei
Federal nº 10.257/2011), só tem obrigatoriedade de elaboração os municípios que possui
população maior de 20mil habitantes, o que não se aplica a Heliópolis que tem um pouco
mais de 13 mil, e não tem o seu PDDU elaborado.
A drenagem urbana e manejo de água pluviais é condicionada por características de
geomorfologia, relevo e precipitação. As estruturas iniciais de drenagem ou elementos de
microdrenagem absorvem vazões para um período de retorno de 2 a 10 anos, considerado
pequeno comparado, com a macrodrenagem. As áreas pavimentadas, guias e sarjetas, bocas
de lobo, rede, galerias de águas pluviais e, também canais de pequenas dimensões, fazem
parte dessa estrutura e elementos da microdrenagem. A macrodrenagem tem uma estrutura
básica constituída normalmente por canais naturais ou construídos (abertos ou fechados). Essa
estrutura necessita de grandes capacidades para vazões com períodos de ocorrências de 25 a
100 anos.
A Prefeitura de Heliópolis realiza a emissão de licença ambiental para construção de
novos loteamentos no município. A licença se constitui num ato administrativo pelo qual o
poder público local estabelece as condições, restrições, e as medidas de controle de impactos
que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica para localizar,
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instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades consideradas efetivas ou
potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma possam causar algum tipo de
degradação. Destaca-se entre as condições para obtenção da licença de implantação e
construção do empreendimento, a apresentação dos projetos dos sistemas de drenagem e de
esgotamento sanitário.
Sendo obrigatória a implantação de dispositivos de drenagem quando se pavimenta
uma via, são raros os dispositivos de drenagem presentes em vias do município de Heliópolis,
ressalta-se ainda que não existecadastro técnico de redes de drenagem de águas pluviais.
De acordo com o Plano Estadual de Manejo de Águas Pluviais e Esgotamento
Sanitário – PEMAPES (BAHIA, 2011), o município de Heliópolis se encontra em uma
situação que requer atenção para a estrutura municipal que trata a questão do manejo de águas
pluviais, em uma escala de 0 a 5, obteve o índice de 3,7. No parâmetro produção de
escoamento superficial que considera intensidade das chuvas locais, ocupação urbana e
manejo sustentável, continuou com a classificação de “Baixo” com o índice 2,2.
Quanto aos aspectos gerais da topografia urbana: Esta localidade está assentada sobre
terrenos cuja topografia é caracterizada por inclinações médias na maior parte da sua
extensão.
O traçado urbano das vias mostra uma característica que pode ser descrita como um
sistema de arruamentosseparados por quarteirões com extensões médias (entre 70m e 100m
entre duas ruas), com vias de largura média (de 3 a 5 metros de largura) e passeios de média
largura (com cerca de 1,5 a 2 metros de largura). Nas áreas mais centrais desta localidade, as
vias possuem algumas árvores e é possível encontrar algumas áreas verdes ou praças.
Observando-se os lotes urbanos nas áreas mais densamente ocupadas temos que a área
construída ocupa a maior percentagem dos lotes, mas não a totalidade deles. No que se refere
às ruas, é possível constatar que o caimento das vias na direção das sarjetas localizadas em
suas bordas é bem definido, mas suave. Nas sarjetas, nos dias sem chuva, podem ser
encontrados filetes de águas servidas escoando.
No que se refere à expansão dos terrenos urbanizados, pode-se observar que as áreas
mais antigas e mais centrais foram construídas em terrenos mais elevados e que o crescimento
da urbanização está se dando em áreas vizinhas mais baixas.
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Ainda segundo o mesmo documento, é possível destrinchar as principais
características da área urbana do município.
Quanto ao manejo de águas pluviais, o município não possui captação e coleta de
águas pluviais por tubulações/manilhas, somente sarjetas. Segundo o PEMAPES (2011), o
município de Heliópolis tem 55% de suas vias pavimentadas e 100% das ruas pavimentadas
com sarjetas e sem dispositivo de microdrenagem.

9.1.1 Sistema de macrodrenagem
De acordo com o Manual de Saneamento da Funasa (BRASIL, 2004), a infraestrutura
da macrodrenagem é composta principalmente de fundo de vale (talvegues), ou seja, canais
naturais ou artificiais (construídos), que estejam localizados em áreas urbanizadas, ou não.
Esses talvegues são os caminhos naturais das águas pluviais. Sendo assim, a drenagem natural
do território, antes de ser ocupado e se transformar em área urbana, que vem a ser
macrodrenagem. Em Heliópolis não há estruturas de macrodrenagem.

9.1.2 Sistema de microdrenagem
O Manual de Saneamento da Funasa apresenta como infraestrutura da microdrenagem
os pavimentos das ruas, guias e sarjetas, bocas de lobo, poços de visita e galerias de águas
pluviais e também canais de pequenas dimensões. Portanto, a microdrenagem pode ser
denominada por sistema de drenagem inicial, ou sistema coletor de águas pluviais.
O município não possui dispositivos de sistema de microdrenagem, nem infraestrutura
no município que capte e encaminhe essas águas pluviais, apenas existem dois pontos que são
colocados manilhas (Cortando a BA-393 que passa pelo município), as quais fazem o
processo de encaminhamento de água para outros terrenos.

9.2 Análise do Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais
O município de Heliópolis não possui um Plano Diretor para componente manejo de
águas pluviais.
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Porém, no âmbito estadual foi realizado o Plano Estadual de Manejo Pluvial e
Esgotamento Sanitário (PEMAPES), que apresenta um planejamento para as ações estruturais
compreendidas, como: “obras de drenagem, visando implantação de infraestrutura para o
disciplinamento do escoamento do fluxo das águas pluviais na área urbana”. (BAHIA, 2011)

9.3 Legislação de Uso e Ocupação do Solo
O município de Heliópolis não possui o instrumento normativo da Lei de Uso e
Ocupação do Solo.
A elaboração do PMSB oportuna o poder público local, analisar e propor a legislação
de uso e ocupação do solo para auxiliar no manejo de águas pluviais. Essa legislação é
fundamental para a prevenção da proliferação de loteamentos executados sem condições
técnicas adequadas, da ocupação de áreas impróprias (principalmente várzeas de inundação e
cabeceiras íngremes), adensamento de assentamentos precários e ocupação inadequada das
áreas de armazenamento.

9.4 Rotina Operacional de Manutenção e Limpeza da Rede de Drenagem Natural e
Artificial
O município não apresenta uma rotina operacional ou manutenção de alguma
infraestrutura do sistema de manejo de águas pluviais, ficando a cargo da equipe da prefeitura
alocada na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, intervenções
esporádicas de acordo com a necessidade dos serviços.

9.5 Tipo de Sistema Existente no Município
No município não foge à regra da maioria dos pequenos municípios do Estado, com a
existência de utilização de sistema de drenagem para receber e transportar esgoto
sanitário(sistema separador unitário). Em Heliópolis existe um canal de drenagem que recebe,
de forma irregular, as contribuições de esgoto das casas que ocupam a margem desse canal.
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9.6 Principais Problemas Relacionados ao Serviço de Manejo de Águas Pluviais
No município de Heliópolis existem alguns pontos críticos que causam transtornos à
população e, consequentemente, ao poder público local, na ocorrência de chuvas intensas, os
principais problemas quanto a:
• Ocorrência de rompimento de tubulações, causando extravasamentos e exposição dos
moradores à proliferação de vetores;
• Presença de pontos de acúmulo de água e alagamento, em alguns locais do município
a probabilidade desse evento é maior, a exemplo de: Cruzamento da Rua 2 de Julho com Rua
Catarino José dos Santos, Cruzamento da Rua Isabel com a Rua Regis Pacheco (declividade
acentuada), final da Rua da Mangabeira.
A figura a seguir ilustra alguns cenários desses problemas.
Figuras 49 - Pontos com problemas de acúmulo de água ou alagamento

Fonte: PISA, 2018

Os agentes de saúde em reunião com o Comitê Executivo do PMSB relataram ainda
que a maioria das comunidades pertencentesà Heliópolis sofre com alagamento das estradas
de acesso e que não possuem acessórios para o escoamento das chuvas nas vias como bueiros.
Nas reuniões setoriais executadas, os moradores da Sede Municipal relataram que já
existiram alguns deslizamentos de terra na região.
Além disso, os moradores das comunidades de Tijuco, Sapé, Pau Ferro,
Massaranduba, Viuveira e Queimada do Miguel relataram que em alguns pontos dos seus
territórios os sistemas de drenagem e de esgoto são juntos, sugerindo a contaminação dos
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mananciais superficiais, como abordado anteriormente na componente de Esgotamento
Sanitário.

9.7 Ocorrência de Desastres Naturais no Município Relacionado com o Serviço de
Manejo de Águas Pluviais

No Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, para o município deHeliópolis, a ocorrência
registrada no período de 2011 a 2016 foi apenas de estiagem noano de 2012, como mostra o
Quadro 25.O município nunca declarou estado de emergência por conta de inundações, além
disso, não existem registros sistemáticos dos desastres naturais das precipitações hídricas e
das inundações em Heliópolis. O que direciona erroneamente omunicípio a não ter um estudo
com mapeamento das áreas de riscos das inundações até hoje, apesar de ter registros
fotográficos e relatos das principais ruas que existe algum tipo de problema relacionado com
esse serviço.

ANO
2012

Quadro 25 -Desastres Naturais do município de Heliópolis/BA
Nº do
Data do
Nº da
Data da
Nº do
Município
Desastre
Decreto Decreto
Portaria Portaria D.O.U.
Heliópolis
025/12 23/02/12 ESTIAGEM
181
04/05/12
087

Data do
D.O.U.
07/05/12

Fonte:Secretaria Nacional de Defesa Civil

9.8 Responsável pelo Serviço de Manejo de Águas Pluviais
A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicosde Heliópolis que é a
responsável pela prestação do serviço de Manejo de Água Pluvial. Para essa prestação tem
alocado na secretaria uma parte de seus funcionários, os quais compartilham com as outras
atividades de obras que o órgão executa, de acordo com o SNIS (2016), cinco funcionários
são alocados para esse serviço, nenhum desses terceirizado.
Segundo a Lei da Estrutura Administrativa do Município de 2008, descrita no Item
6.1.3dispõe

de uma estrutura organizacional

alicerçada

diferentes

departamentos:

Infraestrutura e Serviços Públicos, sendo o último dividido em: Gerência de Administração de
Serviços, de Transportes e de Limpeza Pública, Parques e Jardins, somando um total de 58
funcionários (cargos comissionados).O organograma é a representação gráfica da estrutura
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organizacional, revelando as unidades componentes e as relações de interdependência entre
elas, ilustrada na Figura 48.
No município há atuação do órgão da Defesa Civil Municipal e este funciona
normalmente.

9.9 Análise da Situação Econômico-Financeira do Serviço Manejo de Águas Pluviais
No município não existe cobrança de taxa que possibilite intervenções necessária para
o manejo das águas pluviais. O custo da mão de obra e das poucas intervenções são rateados
pelo orçamento geral da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. O SNIS
(2016) apresenta alguns valores financeiros no ano de estudo. A receita do município no ano
foi de R$ 27.812.000,00. Quanto às despesas com os serviços de Drenagem e Águas pluviais,
tem-se uma despesa total de R$ 10.422,00 no ano.

9.10 Caracterização da Prestação do Serviço de Manejo de Águas Pluviais Segundo
Indicadores
A insipiência da capacidade na produção de dados e informações acerca do serviço de
manejo de águas pluviais, também está presente no município de Heliópolis, não sendo
possível analisar quaisquer indicadores por falta de dados na fonte consultada (SNIS, 2017).
Dessa forma, para que o município disponha de alguma informação sobre essa
componente foram feitas as seguintes análises:
Das ruas existentes no município, ficou evidente nas visitas de campo que o
Cruzamento da Avenida 2 de Julho com Rua Catarino José dos Santos, Cruzamento da Rua
Isabel com a Rua Regis Pacheco (declividade acentuada), final da Rua da Mangabeira, na
zona urbana são pontos recorrentes de acúmulo de água e consequentes alagamentos em
épocas de chuva.
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Figura 50 - Principais avenidas e ruas que sofrem com alagamentos na zona urbana do município de
Heliópolis/BA

Fonte: PISA adaptado do Google, 2018

Segundo (BAHIA, 2011), o município de Heliópolis não possuía dispositivos de
microdrenagem e que 55% das vias da zona urbana eram pavimentadas naquele período
(BAHIA, 2011). Além disso, os solos da zona urbana são aptos a infiltração da água de chuva
em toda sua extensão. Ressalta-se ainda que as edificações do município dispõem de espaço
para implantação de reservatórios individuais de amortecimento nas áreas críticas.
Fica evidente, como falado nas componentes anteriores, que o Poder Público deve
investir não somente na construção, ampliação e manutenção dos sistemas de drenagem de
águas pluviais, mas também deve voltar seus esforços para avaliar a qualidade da prestação
dos seus serviços por meio do uso de indicadores, projetando metas de melhoria que
refletiram na qualidade de vida dos moradores.
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SERVIÇO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Esse capítulo do diagnostico técnico-participativo, objetiva a apresentação das
informações gerais do componente resíduos sólidos, entre elas: descrição da situação atual
dos resíduos sólidos, organizada por tipo de resíduo e segundo as etapas do manejo; análise de
planos municipais existentes para a área de resíduos sólidos; principais problemas
identificados; carência do poder público no atendimento à população; áreas favoráveis para
disposição final adequada dos rejeitos; estrutura organizacional do serviço; programas
especiais em manejo de resíduos sólidos; passivos ambientais relacionados a resíduos sólidos;
soluções consorciadas; sustentabilidade econômico-financeira do serviço; indicadores.
A conservação das áreas urbanas e a limpeza pública são fatores essenciais da vida
cotidiana de um território. O manejo adequado dos resíduos sólidos urbanos são ações que
promove a saúde através da prevenção, ao mesmo tempo em que protege o meio ambiente.

10.1 Descrição da Situação atual dos Resíduos Sólidos
A gestão dos resíduos sólidos no município de Heliópolis é de responsabilidade da
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, e se assemelha a maior parte das
cidades brasileiras de pequeno porte, que não tem uma estrutura apropriada para a gestão e
consequentemente para prestação dos serviços. A falta de planejamento agrava ainda mais a
situação da oferta desse serviço para a população.
A prestação do serviço de limpeza pública no município é terceirizada, pela empresa
MAM CONSTRUCOES LTDA, vencedora do processo licitatório de contrato de prestação de
serviço nº 061/2018, decorrente do pregão nº 003/2018.
Quanto ao valor do contrato, tem-se a importância global de R$ 1.064.148,80 (Um
milhão sessenta e quatro mil centos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) para a execução
integral dos serviços pela contratada, ficando destinado um valor de R$ 425.659,53
(Quatrocentos e vinte e cinco mil seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois
centavos) a mão de obra.
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O contrato tem o objetivo a contratação da empresa o fornecimento parcelado de
conservação e limpeza das vias públicas da secretária municipal de Infraestrutura e Serviços
Públicos do Município de Heliópolis.
O contrato entre a empresa e o município é apresentado na seção de anexo(Anexo I)
do presente documento.
A geração de resíduos sólidos em um município depende de alguns fatores, entre eles
estão: o número de habitantes, o nível de educação e as condições sociais, econômicas e
ambientais da população. Nas diferentes atividades produtivas gera-se tipos de resíduos
sólidos específicos, entre as principais categorias definidas pela Lei Federal nº 12.305/2010,
podemos citar:
•

Resíduos Sólidos Domiciliares/Comerciais - RSD;

•

Resíduos da Limpeza Pública;

•

Resíduos da Construção Civil e Demolição - RCC;

•

Resíduos de Serviços de Saúde - RSS;

•

Resíduos Volumosos;

•

Resíduos com Logística Reversa Obrigatória;

•

Resíduos Industriais;

•

Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento;

•

Resíduos Sólidos Cemiteriais;

•

Resíduos de Óleos Comestíveis;

•

Resíduos Verdes; e

•

Resíduos Agrosilvopastoris.

A destinação final dos resíduos atualmente é feita de forma inadequada, em um
vazadouro a céu aberto (lixão), a uma distância de aproximadamente 2 km da sede do
município. As coordenadas que localizam a área de descarte são latitude: 10°41'47.66"S e
longitude: 38°16'43.95"O, em área do próprio município de Heliópolis, como mostra a
imagem abaixo. Além disso, é ilustrada abaixo a forma de disposição e destinação de resíduos
sólidos no município.

194

195
Figura 51 - Lixão de Heliópolis/BA

Fonte: PISA/BA
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Figura 52 – Serviço de Coleta e forma de destinação dos resíduos sólidos em Heliópolis/BA

Fonte: PISA, 2019.
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10.1.1 Geração e Composição gravimétrica
A caracterização dos resíduos sólidos mostra-se fundamental para o planejamento e
consequentemente a prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos incluindo o serviço
de limpeza pública urbana.
A partir do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Brasil, 2011) foi possível identificar
a composição dos resíduos sólidos no país, a qual se encontra abaixo. Além disso, para que se
tenha dados mais característicos da região onde o município está localizado, preferiu-se
analisar também a composição do Estado da Bahia, segundo artigo técnico-científico (Freitas
e Filho, 2009).
Quadro 26 - Composição dos resíduos sólidos Brasil x Bahia
Componentes
% Brasil (2008)1
% Bahia (2009)2
Matéria Orgânica
51,4
54,1
Material Reciclado
31,9
22,6
Rejeito
16,7
23,2
Total
100
100
Fonte: (BRASIL, 2011); (Freitas,L.F. da Silva; de Oliveira, J.D. Filho; 2009) 2

A partir disso, foi possível verificar no Estudo de Regionalização da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia que o município de Heliópolis, localizado na
Região de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Semi-árido Nordeste II/Itaparica, possui a
seguinte projeção em relação à geração de resíduos e sua caracterização.
Quadro 27 - Composição dos resíduos sólidos de Heliópolis, segundo Estudo de Regionalização da
SEDUR/BA
Município Geração
Total

Geração

Domiciliar (20% - kg)

Heliópolis

3.684

Geração

Geração

Recicláveis Rejeito

domiciliar Total

Domiciliar (20%

para

2033

Total 2033 Kg)

para

2015

Aterro

(kg/dia)

(Kg/dia)

aterro

(Kg/dia)

(kg)

em 2015 Total
(kg)

Recicláveis Rejeito

2.456

em

491

3.193

- total

(kg)
5.749

3.833

767

3.708

Fonte: BAHIA, 2014
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Em Heliópolis não foi identificado o registro da composição gravimétrica dos resíduos
sólidos urbanos, por isso, foi estimada a sua composição, com base em dados secundários de
outros municípios baianos que já possuem essas informações e que fazem parte da mesma
Região de Desenvolvimento Sustentável (RDS) de Heliópolis – RDS Semiárido Nordeste
II/Itaparica. Apresentam-se, no quadro,a referência sobre a composição física, dos resíduos.
Vale ressaltar que a classificação se dá por Classe de Renda sendo: A- 10 ou mais salários
mínimos; B- 3 a 10 salários mínimos;C- 0 a 3 salários mínimos (SEDUR, 2011)
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Quadro 28 - Composição física e gravimétrica dos resíduos domiciliares por classe de renda em Abaré/BA
Média
Faixa de Renda
A+B
C
Ponderada
Peso
Peso
Peso
Componentes
%
%
%
Médio(kg)
Médio(kg)
(kg)
Matéria orgânica
20,05
68,81%
12,47
42,09% 12,75
43,09%
Papel / papelão
1,31
4,51%
0,78
2,63%
0,80
2,70%
Plástico mole
1,82
6,24%
1,32
4,47%
1,34
4,54%
Plástico duro
0,81
2,76%
0,48
1,61%
0,49
1,66%
Metal não ferroso
0,05
0,17%
0,03
0,12%
0,03
0,12%
Metal Ferroso
0,19
0,66%
0,25
0,84%
0,25
0,84%
Vidro
0,64
2,20%
0,61
2,07%
0,62
2,08%
Trapo / couro
0,67
2,31%
0,75
2,54%
0,75
2,53%
Isopor
0,04
0,15%
0,04
0,13%
0,04
0,13%
Espuma
0,00
0,01%
0,04
0,14%
0,04
0,14%
Fraldas/ Papel higiênico /
2,80
9,62%
1,87
6,32%
1,91
6,45%
absorventes
Borracha
0,02
0,05%
0,28
0,94%
0,27
0,91%
Terra
0,00
8,70
29,37% 8,37
28,27%
Madeira
0,06
0,21%
0,15
0,50%
0,14
0,48%
Resíduo de Construção
0,03
0,09%
0,94
3,16%
0,90
3,05%
Lixa
0,00
0,01%
0,00
0,00
0,00%
PET
0,02
0,06%
0,03
0,10%
0,03
0,10%
Pilha
0,00
0,03
0,09%
0,03
0,09%
Contaminante químico¹
0,15
0,52%
0,03
0,11%
0,04
0,12%
Inerte
0,33
1,15%
0,66
2,23%
0,65
2,19%
Laminado
0,08
0,29%
0,08
0,26%
0,08
0,26%
Tetra Pak
0,02
0,08%
0,00
0,01%
0,00
0,01%
Outros materiais²
0,03
0,10%
0,08
0,26%
0,07
0,25%
Total
29,14
100%
29,62
100%
29,60
100%
Fonte: SEDUR, 2012
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Quadro 29 - Composição Gravimétrica dos resíduos domiciliares por classe de renda em Paulo Afonso/BA
Faixa de Renda

A

B

Média
Ponderada

C

Componentes

Peso
Médio
(kg)

%

Peso
Médio
(kg)

%

Peso
Médio
(kg)

Matéria Orgânica

16,00

77,55%

11,10

59,57%

16,97

Papel / papelão

0,73

3,56%

1,02

5,46%

14,99

Vidro

0,45

2,18%

0,75

4,01%

15,91

Plástico Duro

0,61

2,93%

0,57

3,08%

0,55

Plástico Mole

0,81

3,94%

1,91

10,26%

1,28

Metal Ferroso

0,22

1,05%

0,07

0,39%

0,04

Metal não Ferroso

0,10

0,48%

0,05

0,27%

0,04

Trapo / couro

0,16

0,76%

0,16

0,86%

1,36

Isopor

0,03

0,13%

0,07

0,38%

0,04

Inerte

0,00

0,00%

0,05

0,29%

0,08

Espuma

0,03

0,16%

0,01

0,04%

0,00

Papel Higiênico/ Fraldas/
Absorventes

0,98

4,74%

2,09

11,23%

2,14

Contaminante químico¹

0,06

0,29%

0,13

0,69%

0,01

%
29,98
%
26,49
%
28,10
%
0,98
%
2,25
%
0,07
%
0,06
%
2,40
%
0,07
%
0,15
%
0,00
%
3,78
%
0,01
%

Peso
(kg)
16,39
13,40
14,17

%
31,33
%
25,61
%
27,09
%

0,56

1,06%

1,33

2,54%

0,04

0,09%

0,04

0,07%

1,22

2,34%

0,04

0,08%

0,08

0,15%

0,00

0,01%

2,11

4,04%

0,02

0,04%
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Faixa de Renda

A

B

Média
Ponderada

C

Borracha

0,04

0,19%

0,05

0,28%

0,16

Madeira

0,02

0,09%

0,11

0,61%

0,13

Resíduo de Construção

0,04

0,22%

0,17

0,89%

0,47

Lixa

0,00

0,01%

0,00

0,00%

0,00

Laminado

0,06

0,30%

0,09

0,46%

0,07

PVC

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,01

PET

0,14

0,66%

0,13

0,70%

0,10

Tetra Pak

0,08

0,40%

0,08

0,43%

0,03

Terra

0,00

0,00%

0,00

0,00%

2,20

Pilha

0,03

0,15%

0,00

0,02%

0,00

Outros Materiais²

0,04

0,21%

0,02

0,09%

0,02

Total

20,63

100%

18,63

100%

56,60

0,28
%
0,24
%
0,83
%
0,00
%
0,12
%
0,02
%
0,17
%
0,06
%
3,88
%
0,01
%
0,04
%
100
%

0,15

0,28%

0,13

0,25%

0,43

0,83%

0,00

0,00%

0,07

0,13%

0,01

0,02%

0,10

0,20%

0,04

0,08%

1,95

3,72%

0,00

0,01%

0,02

0,04%

52,31

100%

Fonte: SEDUR, 2012
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Os indicadores de geração e densidade dos resíduos são alcançados a partir do índice
per capita e do peso específico aparente, conforme pode ser visto no quadro a seguir.
Pode-se comparar os valores acima com o “Banco de Dados do Sistema de Limpeza
Urbana e Caracterização do Destino Final de Resíduos Sólidos de 96 municípios da Bahia”,
elaborado em 2004 e que constam as médias de produção per-capita de resíduos de acordo
com a população do município.
Quadro 30- Índice per capita por faixa habitacional na Bahia, segundo estudo da Companhia de
Desenvolvimento e Ação Regional
Faixa Populacional (hab)
Produção
per
capita Produção per capita total
domiciliar (kg/hab.dia)
(kg/hab.dia)
Até 20.000
0,4
0,6
De 20.001 até 50.000
0,5
0,7
De 50.001 até 100.000
0,6
0,8
Acima de 100.000
0,7
1,00
Fonte: Banco de Dados do Sistema de Limpeza Urbana e Caracterização do Destino Final de Resíduos Sólidos de 96 Municípios da Bahia”
elaborado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR (2004); apud SEDUR (2008).

Já na tabela a seguir são apresentados outros resultados obtidos em pesquisas de
campo sobre a tratabilidade dos resíduos domiciliares de algumas cidades baianas.
Tratabilidade dos resíduos no município de Paulo Afonso e de Abaré que fazem parte
da mesma RDS de Heliópolis.
Quadro 31 - Tratabilidade dos resíduos no município de Abaré/BA
Características
Classe de Renda
Média
dos
Ponderada entre
Classe A+B (%) Classe C (%)
Componentes
classes (%)
Biodegradável
68,8
42,1
43,1
Reciclável
16,9
13,3
13,4
Rejeito
14,33
44,63
43,5
Total
100
100
100
Fonte: BAHIA, 2012

Quadro 32 - Tratabilidade dos resíduos no município de Paulo Afonso/BA
Características
Classe de Renda
Média
dos
Classe A (%)
Classe B
Classe C (%) Ponderada
Componentes
entre classes
(%)
(%)
Biodegradável
77,6.
59,6
30
31,3
Reciclável
15,4
27,7
61
59,5
Rejeito
7,0
14,7
9
9,2
Total
100
100
100
100
Fonte: BAHIA, 2012
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Para a caracterização dos tipos de resíduos e as respectivas estimativas de massa, temse o quadro abaixo. Os valores encontrados foram resultado do produto entre a população
correspondente à zona urbana ou população total do município pela massa coletada per capita
correspondente.Segundo o SNIS (2011), a massa coletada per capita é para a parte urbana é
de 0,82 kg/hab.dia e 0,64 kg/hab.dia para o todo o município. Sabe-se ainda que a população
da parte urbana é de 5.409 habitante e de todo município é de 13.145 habitantes para o mesmo
ano, dessa forma, encontra-se os valores apresentados abaixo.
O quadro abaixo apresenta os valores estimados para a massa de resíduospara situação
urbana e situação total do município.
Quadro 33 - Tipo e massa dos resíduos gerados em Heliópolis/BA
Massa estimada pelo per
Tipo de Resíduos
capita do SNIS, 2011(kg)
RDO+RPU (Urbana)
4.435
RDO+RPU (Total)
8.413
Fonte: PISA, 2018

O serviço de coleta engloba em exercer o trabalho porta-a-porta, além decoletar a
produção da equipe de varrição.
Sobre a frequência de coleta, tal intervalo dependerá da região em que a coleta é feita,
caso seja na zona urbana, sua frequência será de 4 (quatro) vezes na semana, caso seja na zona
rural, será feita apenas 2 (duas) vezes na semana.
A coleta de Resíduos da Construção Civil (RCC) é realizada pela prefeitura de acordo
com a demanda, sem nenhuma programação. É comum materiais desse tipo no município
serem reutilizados por outros moradores. Além dos motoristas a execução é feita com o
auxílio de dois coleteiros.
A coleta dos resíduos dos serviços de capinação, roçagem, podas e jardinagens é feita
por um caminhão carroceriacom um motorista e três auxiliares.
O serviço de varrição é realizado com frequência alternada tanto na zona urbana, como
na rural. Os resíduos oriundos desse serviço são recolhidos pela coleta regular.
A limpeza de feiras e mercados é realizada a partir de coleta da empresa responsável
pelo serviço. A feira livre do centro de abastecimento domunicípio normalmente ocorre aos
sábados, prolongando-se até o final do turno vespertino, e a sua limpeza ocorre no dia
seguinte.
A coleta dos resíduos de serviços de saúde é realizada pela empresa EMTRES
EMPRESA TRANSPORTE E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME contratada
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pela prefeitura, por meio do contrato administrativo de prestação de serviços nº 089/2017. O
contrato tem o objetivo da contratação de empresa especializada para realização de coleta,
transporte, tratamento e destino final dos resíduos dogrupo A, B e E dos serviços de saúde do
município de Heliópolis.
O valor acordado para a execução dos serviços foi de R$ 7.800,00 (sete mil oitocentos
reais). O contrato é apresentado na parte de anexo(anexo II) do presente documento.
Não existe uma articulação nos setores da prefeitura para promover ação educativa
junto à população, com o objetivo de orientar sobre os roteiros de coleta e os horários para a
disposição dos resíduos a ser coletado porta a porta. Outra ação que precisa de um processo de
sensibilização e orientação é o uso das cestas de pedestres. Também é necessário coibir o
descarte aleatório dos resíduos da construção civil e da limpeza de quintais em logradouros
públicos, através de campanhas educativas, e de uma regulamentação para a gestão desse tipo
de resíduo. Não existem registros recentes de ações de educação ambiental no município.

10.1.2 Resíduos Sólidos Domiciliares/Comerciais - RSD

Os RSD são responsáveis pela maior parte da geração diária de resíduos dos
municípios brasileiros de pequeno porte, característica do território em estudo.
A forma de dispor os resíduos para a coleta pode dar início aos problemas, ou mesmo
as primeiras soluções, para os serviços de limpeza urbana de um município. É possível definir
o tipo de acondicionamento tecnicamente mais adequado para cada situação e tipo de resíduo,
mas por se tratar de uma atribuição de cada usuário, é necessária uma ação planejada do setor
para estabelecer parâmetros e principalmente uma estratégia de sensibilização para sua
adoção.
Os parâmetros técnicos para a adoção desses recipientes vão desde: as boas condições
sanitárias, incluindo local de armazenagem; a capacidade volumétrica suficiente para
armazenar os resíduos nos intervalos de coleta; facilitar o manuseio para permitir celeridade
na operação de coleta, aumentado assim a produtividade dos serviços; e a manipulação segura
dos profissionais que realizam o serviço.
A observação de campo permitiu a verificação das formas variadas do
acondicionamento dos resíduos a serem coletados no município. Para os RSD a população
utiliza preferencialmente sacos plásticos e em alguns casos vasilhames diversos. No centro da
cidade a população residente utiliza preferencialmente sacos plásticos, além de baldes; já a
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população dos bairros costuma utilizar vasilhames plásticos, latas, caixas de papelão e sacolas
plásticas de supermercados.
É comum observar, principalmente em áreas rurais, a disposição desses utensilios
(quando possivel), em posições com considerável altura, presos em cercas ou muros, essa
prática é comum, pois existe uma grande quantidade de animais que circudam as áreas rurais
de forma livre, em sua maioria cachorros, os quais muitas vezes reviram o saco com os
resíduos a procura de alimento, desfazendo seu acondicionamento e os espalhando.

Figura 53 - Imagem de coleta dos resíduos acondicionados

Fonte: PISA, 2018

No que diz respeito a geração de resíduos, o valor médio do indicador (I021), Massa
coletada (Resíduos Domiciliares - RDO + Resíduos Públicos -RPU) per capita em relação à
população urbana, SNIS (2017), variou de 0,81 kg/hab./dia na região sul até 1,08 kg/hab./dia
na região nordeste, como mostra aTabela 61do SNIS (2017), a seguir.
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Tabela 61 - Massa coletada (RDO+RPU) per capita dos municípios participantes do SNIS-RS 2014,
em relação à população urbana (indicador I021), segundo região geográfica.
Massa coletada per capita (I021)
Quantidade de
Mínimo
Máximo
Indicadormédio
Região
municípios
(Kg/hab./dia)
Norte

200

0,10

2,74

1,08

Nordeste

748

0,10

2,77

1,08

Sudeste

1.245

0,10

2,76

0,91

Sul

960

0,10

2,76

0,81

Centro-oeste

279

0,12

2,75

1,12

Total – 2017

3.432

0,10

2,77

0,95

Total – 2016

3.538

0,10

2,76

0,94

Total - 2015

3.396

0,10

2,83

1,00

Fonte: SNIS, 2017

Na Bahia, em 2017, 179 municípios forneceram informações ao SNIS e o indicador
(I021) atingiu o valor médio de 1,00 kg/hab./dia, variando 0,7% do ano de 2016 (0,99
kg/hab.dia) (BRASIL, 2017).
Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a quantidade de
resíduo gerado nomunicípio de Heliópolis foi de quase 1.500 toneladas/ano, sendo 100%
desses caracterizados como resíduos do tipo domiciliar ou público.
O SNIS não apresentou informações de resíduos referentes ao município de
Heliópolis, dessa forma não foi possível levantar respostas a partir dessa fonte quanto à
questão da taxa de cobertura de coleta, bem como a massa coletada per capita em relação à
população urbana ou em relação à população total do município. Dessa forma, não foi
possível também, determinar a média de resíduos gerados no município, apenas a informação
de quantidade descartada (4 toneladas/dia).

10.1.2.1

Coleta e Transporte - RSD

A coleta dos resíduos sólidos produzidos em Heliópolis é executada sem distinção dos
tipos de resíduos existentes, ou seja, na passagem do equipamento de coleta, o que estiver a
disposição e for acessível para o transporte de acordo com a capacidade desse equipamento, é
coletado.Desta forma, o mesmo veículo que faz a coleta domiciliar recolhe simultaneamente
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os resíduos dos estabelecimentos comerciais, da varrição, com exceção dos resíduos da feira,
o qual é recolhido no dia seguinte.
Quanto ao volume de resíduo coletado no município, o Quadro 34 descreve as
informações de dia, volume e região.

Quadro 34 - Volume de resíduos coletados por região do município de Heliópolis/BA
DIA

Segunda

Quarta

Sexta

Sábado

VOLUME
6 Caçambas de
aproximadamente
6,0 m³
4 Caçambas de
aproximadamente
6,0 m³
4 Caçambas de
aproximadamente
6,0 m³
6 Caçambas de
aproximadamente
6,0 m³

REGIÃO
Urbana: 4
Rural: 2
Urbana: 4
Rural: 0
Urbana: 4
Rural: 0
Urbana: 1 (Feira)
Rural: 1

Fonte: PISA,2018

Quanto ao número total de funcionários para esse serviço, tem-se um total de 11,
sendo 2 motoristas, 6 coletores , 1 diretor e 2 coordenadores.

Propriedade

Tipo

Empresa
Privada

Caminhão
Carroceria

Tabela 62- Características dos veículos
Quantidade Capacidade
Marca
(m³)
dochassis
2

8

VW

Ano de
Fabricação

Estado de
Conservação

2010

Razoável

Fonte: PISA, 2018

O serviço do transporte de coleta domiciliar é executado por 2 veículos, um dos
caminhões é mostrado na figura a seguir. O veículo possui uma capacidade útil de
aproximadamente 6,5 m³ (altura: 0,75m; comprimento: 3,90m; largura: 2,20m).
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Figura54 - Caminhão do serviço de coleta

Fonte: PISA, 2018

Sobre a frequência de coleta, tal intervalo dependerá da região em que a coleta é feita,
caso seja na zona urbana, sua frequência será de 4 (quatro) vezes na semana (segunda, quarta,
sexta e sábado), caso seja na zona rural, será feita apenas 2 (duas) vezes na semana (segunda e
sábado). Os dias previamente estabelecidos para esse serviço vão depender da região que será
feito o serviço. As localidades rurais atendidas pela coleta de resíduo são: Cajazeiras,
Massaranduba, Serra dos Correios, Farmácia, Tijuco, Viuveira, Caboré e Tanque Novo.

Figura 55- Coleta de resíduos na sede de Heliópolis/BA

Fonte: PISA, 2018

Quanto ao sistema de rotas de coleta no município, a divisão é feita por duas principais
rotas, conforme apresentado na figura a seguir. A área de coleta que a rota do lado esquerdo
faz é feita pelo caminhão- caçamba de cor vermelha, enquanto a do lado direito é feita pelo
caminhão- caçamba de cor azul.
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Figura 56- Setor de coleta de Heliópolis/BA

Fonte: PISA adaptado do Google Earth Pro (2018)

O pessoal alocado no serviço de coleta consiste de coletores, de motoristas,
coordenadores e diretor. O número de trabalhadores locados nos serviços de coleta regular, de
acordo com os levantamentos de campo é de 6 (seis) coletores (3 para sede municipal e 3 para
os povoados rurais) e 02 (dois) motoristas (1 para sede municipal e 1 para os povoados
rurais). Conforme apresentado no Quadro 35.
Quadro 35 - Distribuição dos funcionários do serviço de coleta
Atividade/
Função

Quantidade

Forma de
contratação
Administração

Diretor

1

Coordenadores de
Área/Fiscal

1

-

Área de atuação
Todo o
município
Sede municipal

Nomeação
1

Povoados Rurais
Coleta

1

-

Sede municipal

1

-

Povoados Rurais

3

-

Sede municipal

3

-

Povoados Rurais

-

-

Sede municipal

-

-

Povoados Rurais

Motorista

Coleteiro

Carroceiro
Fonte: PISA, 2018
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No que se refere ao fardamento, os trabalhadores da coleta regular são fardados e
utilizam EPI’s.
De acordo com a Prefeitura Municipal, o serviço de coleta regular é organizado em um
roteiro fixo, com frequência de quatro vezes por semana na área central domunicípioe com
duas vezes por semana na zona rural, utilizando os caminhões de carroceria.
A rotina operacional do serviço de coleta regular constitui-se em:
a) Apresentação das guarnições às 06h:15 no espaço onde o veículo fica guardado
(Galpão);
b) Às 6h:30 distribuição do café da manhã;
c) Às 7h:00 a guarnição recebe instruções do Coordenador;
d) Saída do veículo com a sua guarnição (01 motorista e 03 coleteiros);
e) Abastecimento de combustível do veículo (geralmente dias alternados no Posto
localizado na Avenida Helvécio Pereira e Santana);
f) Desenvolvimento dos serviços no roteiro. Toda guarnição acompanha o veículo até
o vazadouro (lixão), a cada viagem;
g) Descarga no lixão;
h) Após realizar a última descarga o motorista leva o veículo de volta ao galpão.
Qualquer orientação extra a respeito de áreas ou serviços a serem complementados, é
dada pelo supervisor geral (exercido sob cargo de confiança), o qual se responsabiliza pela
fiscalização, liberação e orientação sobre o roteiro diário de coleta.
A metodologia adotada para a coleta consiste na remoção dos acondicionadores e de
pequenos pontos de resíduos ao longo das vias, de acordo com a guarnição de cada
equipamento.

10.1.3 Resíduos de Limpeza Pública

De acordo com o guia do Ministério de Meio Ambiente (MMA) para a elaboração dos
instrumentos de planejamento para o manejo de resíduos sólidos, entre outras atividades
fazem parte da limpeza pública à varrição; limpeza de sanitários públicos; raspagem e
remoção de terra e areia em logradouros públicos; desobstrução e limpeza de bueiros, bocas
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de lobo e correlatos; e limpeza dos resíduos de feiras públicas e eventos de acesso aberto ao
público.
No serviço deLimpeza Pública, existe um total de 51funcionários, conforme ilustrado
e detalhado na Quadro 36.

Quadro 36 - Quadro de funcionários de Limpeza Pública
Varrição
Varredor

11

Contrato

18

Contrato

Sede municipal
Povoados
Rurais

Serviços Congêneres
3
Capina/roçagem

6

Contrato

Sede municipal
Povoados
Rurais
Sede/ Povoados
Rurais

Poda/Jardim

1
2

Contrato

Tiragem de terra

5

Contrato

Sede municipal

2

Contrato

Sede municipal

2

Contrato

Sede municipal

1

Contrato

Sede Municipal

Limpeza de
Sanitários
Públicos
Limpeza do
açougue
Limpeza de
Cemitério
Total

51

Fonte: PISA, 2018

10.1.3.1

Resíduos da Varrição

Os resíduos da varrição são constituídos por materiais de pequenas dimensões,
principalmente os carreados pelo vento ou oriundos da presença humana nos espaços urbanos.
É comum a presença de areias e terra, folhas, pequenas embalagens e pedaços soltos, fezes de
animais e outros.
Os serviços de varrição são executados de forma manual por varredor. As vias
pavimentadas são atendidas regularmente com frequência diária na área central do município,
e uma vez por semana na zona rural.
Quanto aos serviços de limpeza pública, o SNIS (2017) não apresentou informações
suficientes para análise desse serviço. Nas áreas rurais, o serviço é feito duas vezes na semana
(terça-feira e quinta), enquanto na área urbana o serviço é feito diariamente, normalmente no
turno diurno no período matutino e vespertino.
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A varrição é executada de forma manual e conta com o número de 29 funcionários
(não exclusivos deste serviço), na limpeza pública, não existem rotas pré-definidas, mas o
planejamento contempla o retorno aos locais de varrição de forma periódica ou de acordo com
demanda.
A metodologia de execução consiste da distribuição do varredor por setor, que varre e
apanha com o carro-de-mão, munido de pá e vassoura. Os resíduos de Limpeza Pública do
municípiode Heliópolis, assim como outros municípios de porte semelhante, não possuem
acondicionares – equipamento que são utilizados para que os resíduos sejam alocados até a
transferência para outro local, nessa situação são verificados acúmulos de volumes de
resíduos, os quais são recolhidos via coleta, a exemplo dos resíduos da feira, podas e jardins.
Constatou-se a falta de EPI’s pelos funcionários e falta de uniforme da empresa, detectando
até mesmo uniforme da empresa responsável pelo serviço no contrato passado.

Figura57- Varrição na sede municipal de Heliópolis

Fonte: PISA, 2018

10.1.3.2

Limpeza de feira e mercados

Em Heliópolis, semanalmente aos sábados, acontece a feira livre local. Trata-se de um
evento, pois existe uma maior transação de produtos quando comparado nos dias comuns. Isso
influencia de forma direta no gerenciamento dos resíduos, pois grande parcela desses produtos
são resíduos orgânicos, desta forma, implicará em uma maior quantidade gerada.
O recolhimento dos resíduos decorrentes da feira é feito no dia posterior ao término do
evento, no qual a caçamba passa no local e recolhe diretamente os montes de resíduos
dispostos.
O quadro a seguir apresenta o cadastro das feiras e um resumo das suas características.
O grupo de funcionários responsáveis pela varrição da feira é composto de pessoas
destinadas a esse serviço, bem como pessoas que varrem em outro lugar, mas que aparece
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para complementação do trabalho de varrição do local. Os materiais utilizados para esse
serviço são: Carro de Mão (10), Pá (5), Vassoura (11) e Saco Plástico (15 de 100
litros).Estima-se que seja gerado um valor de 4,5 m³ de resíduos do mercado e feira-livre.
.
Quadro 37 - Cadastro das Feiras Livres – Heliópolis/BA
Localização

Tipo

Dia
Fixa

Praça Regis
Pacheco

Sábado

Móvel
X

Tipo de
Pavimentação
Paralelepípedo

Horário (h)
Início

Término

06h:00

16h:30

Necessidade de
Lavagem
Sim
Não
X

Fonte: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, 2018

10.1.4 Resíduos da Construção Civil e Demolição – RCC

Os RCC têm duas classificações: a Classe (A) que compõe a maior parte desses
resíduos (80%), como: resto de alvenaria, solo, concreto, argamassa e outros agregados; e a
Classe (B), como: resto de madeira, na sua grande parte, além de embalagens, tubos, fiação,
gesso e outros. Além disso, os RCC também têm uma parcela muita pequena de resíduos
perigosos, entre eles restos de tintas e solventes (CONAMA nº 307/2002).
Esses resíduos são dispostos nos logradouros pela população sem nenhum critério ou
mesmo solicitar a sua coleta por parte do poder público, prestador do serviço. A coleta
funciona por demanda quando se verifica a disposição inadequada nos logradouros do
município. Esse tipo de serviço, denominada de coleta concentrada, não possui roteiro
definido, sendo realizadas de acordo com a demanda e prioridade dos serviços.
A metodologia adotada para a coleta concentrada consiste na remoção manual através
do uso de pás e gadanhos pelos coletores. E a rotina operacional obedece ao mesmo
procedimento da coleta regular. A distribuição de equipamentos e ferramentas, bem como o
procedimento de substituição também obedece ao mesmo procedimento descrito na coleta de
RSD.

10.1.5 Resíduos do Serviço de Saúde – RSS

Quanto aos resíduos do serviço de saúde, sabe-se que são recolhidos e encaminhados
para a unidade básica de saúde, localizada na sede municipal.

Na etapa seguinte, uma

empresa terceirizada entra no processo, ficando essa responsável pelo recolhimento de todo o
montante de resíduo de saúde. A atual empresa que presta esse serviço é a EMTRES
213

214
EMPRESA DE TRANSPORTE E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA -ME. O
Contrato nº 089/2017foi lavrado entre a prefeitura municipal, representada pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, e a empresa privada. Os serviços realizados
são: coleta, transporte e tratamento dos RSS.

Figura 58- Situação de armazenamento de Resíduos Sólidos e Saúde do município de Heliópolis/BA

Fonte: PISA, 2018

10.1.6 Resíduos Volumosos
Os resíduos volumosos caracterizam-se pela coleta e retirada de grandes objetos sem
mais utilidade para a população, como por exemplo: restos de móveis, eletrodomésticos
velhos, colchões e outros objetos de mesmo porte. Essa disposição irregular favorece ao
acúmulo de outros tipos de resíduos, e permite que a população utilize o local como ponto
frequente de descarte aleatório de resíduos. A coleta é realizada pela prefeitura através da
coleta concentrada, a mesma que coleta os RCC, de acordo com a demanda. Não existe
fiscalização para coibir a disposição inadequada desses resíduos, e também não há cobrança
para realização desses serviços.
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Contudo, quando estes resíduos são dispostos no lixão, os catadores rapidamente
fazem sua coleta para descaracterizá-los e revender as peças ou materiais com valor, como por
exemplo, o material ferroso.

10.1.7 Resíduos de Óleos Comestíveis

Os óleos vegetais comestíveis compreendem os óleos mistos servidos e gerados em
cozinhas domiciliares, de comercio de alimentos e industriais. Para esse tipo de resíduos a sua
seleção e posterior coleta servem de subsídio para cooperativas de transformação ou indústria
de biodiesel, ou mesmo em pequena quantidade para produção de sabão.
No município de Heliópolis não tem nenhuma ação para uma coleta e destinação final
adequada para esses resíduos, nem por parte do poder público local, e nem por iniciativa de
outras entidades. De acordo com os técnicos da prefeitura, essa produção tem como destino a
rede coletora de esgoto, ou mesmo em recipientes coletados pela coleta regular.

10.1.8 Resíduos com Logística Reversa Obrigatória

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei Federal nº 12.305/10, os
produtos previstos para a logística reversa são:
I - Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja
embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de
resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do
SISNAMA, do SNVS e do SUASA, ou em normas técnicas;
II - Pilhas e baterias;
III - Pneus;
IV - Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
V - Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;
VI - Produtos eletroeletrônicos e seus componentes.
Ainda que a lei preconize a sua implantação como o prazo já vencido, no município
não existe nenhuma ação para essa logística, e esses resíduos acabam tendo o mesmo destino
dos outros, o lixão do município.
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O município não apresenta ponto algum de entrega para logística reversa, detectando
os potenciais materiais para logística reversa no lixão do município a exemplo de pneus,
produtos eletrônicos e outros materiais. A única exceção deve-se aos remédios vencidos, os
quais são encaminhados como resíduo de saúde.

10.1.9 Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento

O sistema de abastecimento de água do município de Heliópolis tem tratamento
simplificado somente com desinfecção e fluoretação, não produzindo assim, resíduos que
precisam ser coletados e tratados.

10.1.10Resíduos Sólidos Cemiteriais

A limpeza do único cemitério domunicípio é executada por um trabalhador fixo,
executando diariamente serviços de capinação e obras de manutenção, utilizando as seguintes
ferramentas: enxada, ancinho, pá, colher de pedreiro e vassouras.
A manutenção é realizada somente para: os resíduos da construção de jazigos, os
resíduos secos; os resíduos verdes dos arranjos florais e similares; e os resíduos de madeira
provenientes dos esquifes. Não existe nenhum tratamento específico para os resíduos da
decomposição de corpos (ossos e outros) provenientes do processo de exumação.

216

217
Figura 59 - Cemitério do município de Heliópolis/BA

Fonte: PISA, 2018

10.1.11Resíduos Verdes

A coleta dos resíduos gerados pelos serviços de capina, poda e jardinagem não
apresentam uma programação prévia, e sim por demanda de serviço, que se concentra nos
dias que antecede os principais festejos do município. O horário dessa coleta obedece a
demanda do serviço.
Os resíduos verdes gerados são coletados pela mesma empresa que presta o serviço de
coleta convencional.
Os serviços de capina e roçagem não têm periodicidade estabelecida pelo município,
atendendo as áreas de acordo com a necessidade e urgência sendo os serviços executados no
período da manhã.

Para o serviço de capina e roçagem, a equipe é formada por dois

funcionários de contratos temporários, os quais utilizam enxadas, pás, ganchos, carro de mão
e foices.
Os serviços de capina e roçagem não têm periodicidade estabelecida pelo município,
atendendo as áreas de acordo com a necessidade e urgência, sendo realizados no período da
manhã.
No centro do município de Heliópolis, principalmente as ruas residenciais e praças são
arborizadas, demandando assim a prestação continuada dos serviços de podas de árvore e
jardinagem. A equipe de execução é composta por 02 funcionários de contrato temporários
que utiliza como ferramentas e materiais: Machados, facão, corda, escada e luvas de borracha.
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10.1.12Tratamento, destinação e disposição final

No aspecto do descarte final dos resíduos sólidos do município, Heliópolis direciona
seus resíduos sólidos coletados sem tratamento para um vazadouro a céu aberto, o qual não
recebe contribuições de resíduos de outros municípios.

Figura60-Ilustrações do Lixão de Heliópolis/BA

Fonte: PISA, 2018

O local está situado a uma distância de aproximadamente 2 km no entorno
domunicípio. A região que circunda o lixão possui um perímetro aproximado de 933 metros,
com uma área média de 36.000 m².
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Figura 61 - Localização do Lixão de Heliópolis/BA

Fonte: PISA adaptado doGoogle Earth Pro, 2018

1. Caminho para o lixão: O caminho é praticamente todo sem pavimentação e ao longo
deste, principalmente na parte íngreme para o acesso ao lixão, foi constatado
resquícios de resíduos ao longo da trilha, inferindo-se algumas possíveis causas como
a ação do vento, buracos ou devido ao excesso de volume no caminhão transportado.
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Figura 62 - Trecho para chegar ao lixão do município de Heliópolis/BA

Fonte: PISA, 2018

2. Catadores: Foi possível identificar alguns catadores, apesar de não ter até o momento
algum projeto de coleta seletiva ou ponto de entrega de recicláveis na cidade. Os
catadores (total de 6) são responsáveis por uma separação preliminar no próprio lixão,
vendendo parte desses materiais coletados e devidamente separados em macro grupos
(plástico, metal, papelão, etc.) para outras pessoas. As latinhas são encaminhadas para
município de Poço Verde.
Apesar de existirem catadores, o local não possui uma organização formal ou trabalho
social promovido pela prefeitura, além da falta de estruturas adequadas como EPI
(Equipamento de Proteção Individual).
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Figura 63 - Separação dos materiais para posterior venda

Fonte: PISA, 2018

3. Ações

recorrentes

no

lixão:Em

uma

nova

visita

no

lixão

principal

domunicípio(intervalo de um mês), percebeu-se uma diferença no visual do local,
passando uma sensação de menor quantidade de resíduos, esse fato foi possível, graças
a ação de queima dos resíduos no lixão, sendo possível comparar as fotos a seguir com
as fotos apresentadas no início do presente capítulo (fotos da primeira visita).
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Figura64 - Ilustrações do lixão de Heliópolis/BA

Fonte: PISA, 2018

10.2 Análise de Planos Municipais Existentes para a Área de Resíduos Sólidos
Os instrumentos de planejamento na gestão dos serviços de Manejo e Limpeza Urbana
promovem uma prestação eficiente e eficaz. Entre esses instrumentos estão:
•

Plano Diretor de Limpeza Urbana – PDLU;

•

Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos – PGRSU;

•

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS.

O município de Heliópolis não dispõe desses instrumentos citados anteriormente,
ficando inadimplente na obrigatoriedade prevista na Lei nº 12.305/2010 - Política Nacional de
Resíduos Sólidos e seu Decreto regulamentador nº 7.404/2010.
A Lei Federal nº 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
indica em seu art. 45 que o PGIRS poderá ser inserido no PMSB, desde que respeitado o
conteúdo mínimo no art. 19 da Lei nº 12.305, de 2010, ou o disposto no art. 51, conforme o
caso.
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10.3 Principais Problemas Identificados
A prestação dos serviços de limpeza urbana no município apresenta algumas
deficiências técnicas-operacionais, apesar de estabelecer uma sensação de limpeza na sede
municipal. Entre essas deficiências estão a falta de equipamentos adequados, e de uma
estrutura organizacional e financeira. Apesar de algumas falhas, os trabalhos executados
atendem satisfatoriamente, em especial a sede, porém sendo identificadas deficiências no
acondicionamento, coleta, transporte e disposição dos resíduos.
Os agentes de saúde do município relatam ainda que na sede municipal existe o
descarte inadequado dos resíduos em alguns locais, a exemplo das proximidades da Igreja de
Santo Antônio, facilitando a proliferação de vetores de doenças.
Foi possível, através das reuniões setoriais, identificar relatos e opiniões dos
moradores da cidade a respeitos dos mais diversos problemas em relação a essa componente
do saneamento. Desde já, vale inferir que é de comum opinião aos moradores da cidade que é
necessária mais sensibilização em relação ao acondicionamento adequado, aproveitamento e
separação dos resíduos e sua não geração para os diversos setores da cidade.
Nas comunidades de Heliópolis, a exemplo de Sapé, Pau Ferro, Massaranduba,
Viuveira e Queimada do Miguel, os resíduos gerados pela população são queimados e não
possuem uma destinação final adequada, favorecendo, entre outros problemas, a poluição do
ar e a proliferação de vetores de doença.
Há ainda relatos que a periodicidade da coleta de lixo favorece o acúmulo dos resíduos
a céu aberto, favorecendo seu arraste, quando em época de chuva, para os corpos hídricos (ou
entupindo bocas de lobo).
É comum ainda, como falado anteriormente, que em algumas comunidades a exemplo
de Maria Preta, Araticum, Barreira do Tubarão, Arrozal, Velame, Feijão Bravo e Jibóia não
existe coleta de lixo e, muito menos a coleta seletiva, favorecendo a queima e enterramento do
resíduo gerado.
Foi relatado ainda por parte dos moradores da sede municipal que os trabalhadores que
fazem a coleta do resíduo gerado pela cidade não usam os EPI’s constantemente.
Como ocorre quando se presta um serviço sem planejamento de tanta capilaridade e
magnitude para a manutenção da cidade, as deficiências na sua gestão ficam evidentes. De
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forma geral, a diretoria tenta organizar o sistema dentro das suas limitações, mas o mesmo
necessita de soluções estruturantes mais definitivas e de uma melhor estrutura.

10.4 Carência do Poder Público no Atendimento à População
Sistematizados os problemas quanto aos resíduos sólidos e limpeza urbana, desde a
geração excessiva à qualidade do serviço prestado, estes podem estar intrinsecamente ligados
a má atuação do poder público municipal, seja de caráter na infraestrutura ou institucional.
Quanto às carências institucionais, percebe-se a falta de incentivo a medidas de
sensibilização ambiental, de aspectos informativos a população de ações de não geração ou
minimização na geração de resíduos, além do fomento a medidas sustentáveis de reutilização,
reciclagem e compostagem.
Pode-se associar também a uma estrutura de planejamento deficitária, a qual implica
em entraves nos serviços de coletas, seja pela não otimização de rotas, veículos inapropriados
estrutura ineficiente para o serviço ou uma negligência de investimento periódico em
capacitações e treinamentos dos funcionários.
A questão da regulação e fiscalização do serviço é uma pauta que se apresenta como
um obstáculo para a qualidade do serviço prestado, uma vez que não existem instrumentos
regulamentadores e normativos, comprometendo o município em relação às competências do
Poder Público Municipal.

10.5 Áreas Favoráveis para Disposição Final Adequada dos Rejeitos
Com base no Art.47 da Lei nº. 12305/2010, a qual institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, determina quais as formas de destinação ou disposição final de resíduos
sólidos que são proibidas, dentre elas:
•

O lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos (desde que
assegurada a devida impermeabilização, as bacias de decantação de resíduos
ou rejeitos industriais ou de mineração, devidamente licenciadas pelo órgão
competente do SISNAMA, não são consideradas corpos hídricos;

•

Lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;
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•

Queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não
licenciados para essa finalidade (quando decretada emergência sanitária, a
queima de resíduos a céu aberto pode ser realizada, desde que autorizada e
acompanhada pelos órgãos competentes/SISNAMA/SNVS/SUASA, quando
couber);

Além disso, ficam vedadas algumas atividades nesses locais; tais como a utilização
dos rejeitos dispostos como alimentação e a fixação de habitações permanentes ou
temporárias.
Conforme o TR – Termo de Referência da FUNASA (2018), a seleção da área para a
implementação da alternativa da disposição final dos rejeitos, deve levar em conta uma série
de critérios de natureza ambiental, de uso e ocupação do solo e alguns operacionais; tais
como: proximidade a cursos d´água; uso do solo; proximidade a núcleos residenciais;
proximidade a aeroportos; distância de núcleos de baixa renda; vias de acesso com baixa
ocupação; tipo de solo natural; proximidade a jazidas de material de cobertura; condições de
acesso a veículos pesados; distância do centro de coleta; acesso à energia elétrica, etc, sendo
estes estabelecidos em nível preliminar e que podem ser verificados a olho nu em uma visita
de campo.
Já existe um estudo pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do
município da área para desapropriação do presente lixão e implantação de uma estrutura
devidamente adequada para o descarte dos rejeitos gerados pelo município de Heliópolis. A
área está situada na Estrada para o lixão, sem número, Bairro Centro, no município de
Heliópolis, no Estado da Bahia.
O imóvel confronta-se: Frente com uma Estrada para o lixão (via pública); fundo com
terreno particular do Sr. Grilo; Lateral Direita com o terreno da Prefeitura Municipal de
Heliópolis; Lateral Esquerda com o terreno particular do Sr. Grilo.
O Terreno possui as seguintes dimensões: frente com 155,90 m; fundo com 179,19 m;
lateral direita com 156,27 m; lateral esquerda 133,27 m. Possui uma área de 21.780,00 m². A
área de estudo é apresentada na ilustração a seguir.
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Figura 65 - Área para desapropriação do presente lixão de Heliópolis/BA

Fonte: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Heliópolis.

Figura 66 – Localização da nova área para implantação de estrutura adequada para descarte.

Fonte: PISA adaptado do Google Earth, 2019
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Para implantação de um aterro sanitário de pequeno porte (apropriado para o
município, nesse caso) diversos indicadores devem ser avaliados, assim como testes e ensaios
devem ser realizados para garantir as condições mínimas de implantação para este
empreendimento. Além dos critérios observados acima, deve-se analisar: a permeabilidade do
solo local, a profundidade do manancial subterrâneo, declividade do terreno, vida útil do
aterro, ou seja, fatores que exigem uma análise técnica mais específica, já que esse tipo de
empreendimento normalmente tem longa vida útil planejada.
O local escolhido estima condições básicas para implantação dessa estrutura.,
considerando a proximidade com o ainda existente lixão, de modo que pouco altere o roteiro
de coleta/disposição final. Vale ressaltar que essa área considerara critérios técnicos como
distância a corpos d’águas superficiais e núcleos habitacionais (apesar de ter propriedades
particulares em área próxima).

10.6 Estrutura Organizacional do Serviço
O estabelecimento da estrutura organizacional de qualquer serviço de saneamento é de
fundamental importância desde o planejamento, a regulação/fiscalização, a prestação do
serviço e o controle social. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços
Públicosrealiza os trabalhos de manutenções e pequenos reparos de tubulações de águas,
esgotos e poços artesianos, bem como, limpeza e coleta periódicas de resíduos na sede e nos
povoados.
O organograma é a representação gráfica da estrutura organizacional, revelando as
unidades componentes e as relações de interdependência entre elas, conforme ilustrado
anteriormente na Figura 48.
10.7 Programas Especiais em Manejo de Resíduos Sólidos

Como um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a coleta seletiva
é a coleta de resíduos sólidos feita posteriormente a uma segregação, tomando como
referência a sua composição ou constituição. No município de Heliópolis não acontece coleta
seletiva e não existem programas relacionados à coleta seletiva ou resíduos sólidos no Plano
Plurianual 2018-2021 do Poder Público Municipal.
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No Art.18, da Lei nº 12.305/2010 estabelece-se que para o Distrito Federal e
municípios “terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a
empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos,
ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito
ou fomento para tal finalidade”, estes devem elaborar o plano municipal de gestão integrada
de resíduos sólidos; quando o conteúdo deste englobar a coleta seletiva com a participação de
cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, o município será priorizado no acesso
aos recursos da União referidos anteriormente.
Outra tipologia de negócio social relacionada ao manejo de resíduos sólidos refere-se à
compostagem. É um processo biológico que acelera a decomposição do material orgânico,
tendo como produto final o composto orgânico (BRASIL, 2018). Este produto pode ser
utilizado como insumo na agricultura familiar. A arborização urbana, o manejo de resíduos da
construção civil e o aproveitamento energético são outros exemplos destes negócios sociais.
Como ações voltadas para a sustentabilidade, o município de Heliópolis já realizou
uma série de eventos com o objetivo da sensibilização do tema, como reutilização de
materiais, construções de hortas, facilitação de aulas.
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Figura67- Atividades de educação ambiental em Heliópolis/BA

Fonte: PISA, 2018

10.8 Passivos Ambientais Relacionados a Resíduos Sólidos
Elaborado o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, com base na
Lei nº 12.305/2010, este, em seu conteúdo mínimo, deve identificar os passivos ambientais
relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas, e as medidas saneadoras. O
Instituto Brasileiro de Contabilidade (IBRACON) define o passivo ambiental como toda a
agressão que se pratica ou fora praticada contra o meio ambiente. Desse modo, consiste no
valor dos investimentos necessários para reabilitá-lo, bem como multas e indenizações em
potencial. Podem estar associados a existência de lixões ou de aterros controlados ou
sanitários mal operados, e quando identificada a sua ocorrência, medidas devem ser tomadas
para mitigar os efeitos e, se possível, estabelecer a compensação ambiental. Um dos meios
para tal é o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).
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Os passivos ambientais podem também estar associados às áreas contaminadas por
outros tipos de resíduos, como os industriais e os de serviços de saúde, e, neste caso, postos
como reflexo das atividades econômicas sobre o meio ambiente.
O principal passivo ambiental no município de Heliópolis consiste no vazadouro a céu
aberto (lixão), para onde todos os resíduos sólidos urbanos coletados são encaminhados para
serem dispostos.
A disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos gera impactos ambientais
consideráveis, tanto diretamente na área de disposição, quanto no seu entorno. Quando da
ocorrência de chuvas os resíduos são lixiviados, espalhando-se pelas áreas do entorno e
induzindo a proliferação de doenças, por conta das condições apropriadas para
desenvolvimento dos vetores transmissores dessas doenças, como por exemplo, a dengue.
A presença de catadores nesses locais se traduz num alto risco para a saúde dessas
pessoas e também de seus familiares. Ao entrar em contato com o resíduo disposto de forma
inadequada, o catador pode se contaminar com substâncias perigosas e retransmiti-las para
familiares ou pessoas de sua convivência. O local ainda recebe animais domésticos, também
possíveis retransmissores de doenças.
A possibilidade de ocorrer incêndios no lixão também provoca grande impacto local,
sobretudo para o solo, que tende a estar cada vez mais empobrecido e contaminado. A flora e
a fauna na área do lixão se deterioram e se contaminam, precisando, portanto, de um plano de
remediação e recuperação da área, de modo que sejam minimizadas as conseqüências
advindas do uso indiscriminado para disposição ambientalmente inadequada de resíduos.

10.9 Soluções Consorciadas
As alternativas de gestão associada para o serviço de manejo de resíduos sólidos
podem ser aplicáveis para diversas atividades, seja na prestação dos serviços, que pode incluir
a estruturação de uma rede de cooperativas de catadores de materiais recicláveis, ou de um
sistema compartilhado de logística reversa, ou o compartilhamento de aterros sanitários; seja
para atividades gerenciais, como a realização de compras conjuntas, criação de uma entidade
de regulação intermunicipal/regional, capacitação de gestores públicos, técnicos e
conselheiros em política e gestão dos serviços de saneamento básico, compartilhamento de
equipamentos e de pessoal técnico especializado; entre outras.
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O município de Heliópolis possui proximidade com municípios polos dos arranjos
territoriais compartilhados, levantando a proposição de uma alternativa que não seja
individualizada, favorecendo ao encerramento do lixão e a implantação de um aterro sanitário
de pequeno porte (ASPP) associado a uma unidade de compostagem em algum desses
municípios maiores com proximidade.
Segundo estudo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia
(SEDUR, 2012), o município de Heliópolis faz parte da Região de Desenvolvimento
Sustentável (RDS) do Semiárido Nordeste II/Itaparica, à qual é composta por 27 municípios,
sendo eles: Abaré, Adustina, Antas, Banzaê, Chorrochó, Cícero Dantas, Cipó, Coronel João
Sá, Euclides da Cunha, Fátima, Glória, Itapicuru, Jeremoabo, Macururé, Nova Soure, Novo
Triunfo, Olindina, Paripiranga, Paulo Afonso, Pedro Alexandre, Ribeira do Amparo, Ribeira
do Pombal, Rodelas, Santa Brígida, Sítio do Quinto e Tucano.
Foi sugerido, a partir do Estudo de Regionalização, que o município de Heliópolis
possa usar de soluções compartilhadas com os municípios de Cícero Dantas, Fátima, Antas e
Ribeira do Pombal na área de Resíduos Sólidos (SEDUR, 2012), todos a menos de 35 km da
sede de Heliópolis.

10.10 Sustentabilidade econômico-financeira do serviço segundo indicadores
O Decreto nº 7.217/2010, regulamentador da Lei nº. 12.305/2010 considera que com
relação aos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos, “a remuneração pela
prestação de serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos deverá levar em conta a
adequada destinação dos resíduos coletados”, assim como considerar o nível de renda da
população atendida, as características dos lotes urbanos e áreas neles edificadas, o volume
médio gerado por habitante e os mecanismos econômicos de incentivo à minimização da
geração de resíduos e à recuperação dos resíduos gerados.
O SNIS RS apresenta dados que permitem a análise dos serviços de resíduos sólidos
com foco nos indicadores sobre despesas e trabalhadores; indicadores sobre coleta domiciliar
e pública; indicadores sobre coleta seletiva e triagem; indicadores sobre coleta de resíduos de
serviços de saúde; indicadores sobre serviços de varrição, capina e roçada; indicadores sobre
serviços de construção civil, entre outros.
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Foi possível verificar através do Sistema Nacional de Informações de Saneamento
(SNIS) que a incidência das despesas com o manejo de RSU nas despesas correntes da
Prefeitura foi de 2,98%, em 2011.
A despesa per capita com manejo de RSU em relação à população urbana teve o valor
de R$ 82,53 reais/hab, enquanto o custo unitário do serviço de coleta (RDO + RPU) foi de R$
69,75 reais /ton.
10.11 Caracterização da prestação do serviço de Resíduos Sólidos, segundo indicadores
Para a obtenção das informações do município sobre a caracterização da prestação do
serviço de resíduos sólidos, apenas foi encontrado valores no SNIS para o ano de 2011. A
partir da Tabela 63, pode-se notar que 100% da população urbana é com frequência diária.
Outro aspecto importante é que, apesar de existirem catadores no município, esses não
são organizados em cooperativas ou associações.
Ademais, as informações sobre recuperação de resíduos orgânicos ou materiais
recicláveis não foram preenchidas pelo município no SNIS (2011).
Tabela 63 - Indicadores da prestação do serviço de manejo de Resíduos Sólidos – Banzaê/BA
Código
Indicadores
Valor
Unidade
Existem catadores de materiais recicláveis que trabalham
CA004
SIM dispersos no município
Os catadores estão organizados em Cooperativas ou
CA005
NÃO Associações
População urbana atendida no município, abrangendo o
CO050
5.409 habitantes
distrito sede e localidades
CO119 Quantidade de RPO e RPU coletada por todos os agentes
1.625 Toneladas/ano
CO134
CO135
CO136
CO164
CO165

Percentual da população atendida com frequência diária
Percentual da população atendida com frequência de 2 ou
3 vezes na semana
Percentual da população atendida com frequência de 1
vez na semana
População total atendida no município
População urbana atendida com o serviço de coleta direta
domiciliar (porta-a-porta)
Existe coleta seletiva no município?

CS001
IN001_R
Taxa de empregados em relação à população urbana
S
IN002_R Despesa média por empregado alocado nos serviços de
S
manejo de RSU
Incidência das despesas com empresas contratadas para
IN004_R
execução de serviços de manejo de rsu nas despesas de
S
RSU
IN006_R Despesa per capita com manejo de rsu em relação à

100 %
0 %
0 %
6.909 habitantes
- habitantes
SIM Empreg/1000h
7,4
ab
-

R$/empreg

-

%

-

R$/hab
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Código
S
IN023_R
S
IN030_R
S
IN048_R
S
IN018_R
S
IN014_R
S
IN017_R
S
IN025_R
S
IN026_R
S

Indicadores

Valor

Unidade

Custo unitário médio do serviço de coleta (RDO+RPU)

-

R$/ton

Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva porta-aporta em relação à população urbana do município

-

%

Extensão total anual varrida per capita

-

Km/hab.ano

população urbana

Produtividade média dos empregados na coleta em
relação à massa coletada
Taxa de cobertura do serviço de coleta domiciliar direta
(porta-a-porta) da população urbana do município
Taxa de terceirização do serviço de coleta (RPO+RPU)
em relação à quantidade coletada
Incidência de coletores + motoristas na quantidade total
de empregados no manejo de RSU
Taxa de resíduos sólidos da construção civil coletada pela
prefeitura em relação à quantidade total coletada
Massa de resíduos domiciliares e públicos coleta per
IN028_R
capita em relação à população total atendida pelo serviço
S
de coleta

511,18 Kg/empreg.dia
- %
1,54 %
25 %
- %
0,64 kg/hab.dia

Fonte: SNIS, 2017
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PERCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL DOS COMPONENTES DO
SANEAMENTO BÁSICO: RELATÓRIO DE REALIZAÇÃO DOS
EVENTOS SETORIAIS DIAGNÓSTICO/PROGNÓSTICO

11.1 Aspectos gerais da mobilização
O município de Heliópolis foi dividido em quatro setores: Cajzaeiras; Riacho;
Tijuco e Sede. Temos como características gerais do processo de mobilização: algumas
comunidades formadas por poucos moradores e casas dispersas, que dificulta a
participação em eventos deste tipo, que se propõe a pensar as comunidades enquanto
unidade coletiva.Todas as lideranças comunitárias e os presidentes das associações de
produtores rurais foram contatados por meio de convites protocolados, entregue em
mãos pelos membros do comitê. Não houve carro de som disponibilizado pela
prefeitura, por considerarem que a ação porta a porta para estas comunidades surtiria
maior efetividade, o que foi verificado pela ampla participação na maioria dos eventos
setoriais. Devido a problemas financeiros e corte de gastos da prefeitura municipal, não
foi possível confeccionar os cartazes e ocorreu problemas de logística para que o
material do Ifba fosse entregue ao município. Mesmo diante destas ausências que
integram as estratégias de mobilização, os eventos em geral foram bem sucedidos e
contaram com boa representatividade das localidades de cada setor.
11.2 Planejamento didático pedagógico geral
Os eventos setoriais começaram com pouco atraso em relação ao horário
divulgado, sendo uma característica diferenciada em relação aos demais municípios.A
abertura sempre foi realizada por um membro do Comitê que fazia uma fala breve e
apresentava a equipe técnica do IFBA (Técnico social e engenheiro), com uma duração
média de 10 minutos. Em plenárias pequenas, cada participante se apresentou dizendo
nome e localidade onde mora, no caso de plenárias maiores fazíamos a leitura dos
nomes das comunidades do setor e as pessoas levantavam a mão, sendo homenageadas
com uma salva de palmas. Em seguida o técnico social do PISA (Cleber Meneses) fez
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uma fala breve sobre a importância do evento e da participação efetiva de todos os
presentes.
Após esse momento introdutório, o engenheiro do PISA (Sérgio Pessoa) fez sua
apresentação de forma dialogada sobre: o Programa IFBA Saneando a Bahia (PISA); as
principais etapas do Programa; o objetivo do evento; os dados gerais do diagnóstico; as
futuras ações; a política de saneamento, princípios e fazendo a conexão sempre que
possível com a realidade local, que durou aproximadamente 30 minutos.
Em seguida a plenária era dividida em grupos, de acordo a quantidade de
participantes e/ou representatividade das comunidades de cada setor. Nos grupos foram
discutidos os quatro elementos do saneamento com a identificação dos principais
problemas (sinalizados por tarjetas coloridas) e respectivas soluções (sinalizadas por
tarjetas brancas), que contou com uma participação ativa da comunidade, sendo
escolhido dentre os participantes os relatores e as pessoas que iriam apresentar os
resultados, esta dinâmica demorou uma média de 1h. Essa dinâmica foi conduzida por
membros dos comitês que deu sequência com a construção da linha do tempo.
Na dinâmica da linha do tempo os participantes foram estimulados a representar
o passado, presente e futuro, demonstrando um retrato das comunidades em seus
aspectos gerais por meio da memória coletiva (passado e presente) e identificando os
anseios e desejos para obter uma comunidade mais próxima do que os participantes
consideram de cenário ideal (futuro), durando uma média de 30 min.
Após a conclusão das duas dinâmicas todos os grupos apresentaram seus painéis,
o engenheiro do PISA fez suas considerações e reflexões, tirando as dúvidas que
surgiram e o evento foi finalizado com uma fala de agradecimento do membro do
comitê.

11.3 Setor: CAJAZEIRAS
A reunião ocorreu no Ginásio Pedro Rodrigues, dia 27/11/2018 às 14h. Este
setor é formado por 14 comunidades, são elas: Sacaatinga, Boa Sorte, Riachinho,
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Marmelada, Jibóia, Quixabeira, Tanquinho, Mandacaru, João Grande, Curaçá,
Pindobal, Cajazeiras, Cumbanzê e Poço, contando com uma plenária de 51 pessoas,
porém com uma concentração do povoado que estava sediando evento (Cajazeiras) e
participação de representantes de seis comunidades no evento (Marmelada;
Quixabeira; João Grande; Tanquinho; Sacaatinga; Jibóia).

11.3.1 Principais questões surgidas após a apresentação técnica

Alguns tópicos referentes ao assunto foram levantados após a apresentação
técnica desenvolvida, dentre eles, a questão quanto a queima de resíduos nas localidades
que não possuem a coleta, exemplificações de estradas que alagam e reclamações sobre
a falta de água referente à Embasa.

11.3.2 Relato das apresentações e observações gerais em relação aos principais
problemas e soluções encontradas ou previstas pela população em relação ao
saneamento

O grupo 1- Comunidades de Cajazeiras; Sagaatinga; João Grande; Tanquinho
eJibóia
Sobre a componente água, os principais problemas são: falta d'água e
tratamento por parte do município; demora no abastecimento da água pela Embasa
(aproximadamente 15 dias em João Grande e 10 dias em Cajazeiras); vazamento de
água em caixas de distribuição e em registros; falta de reservatórios em algumas
residências; desperdício de água (poços). Foram elencadas como soluções: tratamento e
distribuição da água com maior frequência por parte do município; ampliação do
número de poços por parte da embasa; aumentar frequência de abastecimento (intervalo
de 3 a 4 dias); manutenção de registros e caixa d'água com maior frequência;
conscientizar a população acerca da aquisição de reservatórios e implantação de um
programa de concessão de reservatórios; estabelecer horários e/ou períodos de "soltar"
água; conscientizar população para evitar o desperdício de água.
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Em relação ao componente esgoto, os principais problemas são: esgoto a céu
aberto; fossas inadequadas. E as soluções levantadas foram: implantar rede de esgoto;
construir fossas impermeáveis e sugadoras (fossas sépticas).
Em relação ao componente resíduos sólidos, os principais problemas são:
transporte inadequado para coleta de lixo; falta de coleta seletiva; falta de EPI para os
coletores; falta de lixeiras na praça. Sendo assim, as soluções elencadas foram:
disponibilizar um transporte adequado para compactar o lixo; projetos de
conscientização para a coleta seletiva; aquisição de equipamentos adequados (EPI) para
os coletores; aquisição de lixeiras.
E por fim, sobre o componente manejo de águas de chuva, o principal
problema é: alagamento das estradas vicinais. E a solução seria: manutenção das
estradas.
O grupo 2- Comunidades de Cajazeiras,Marmelada; Quixabeira; João Grande;
Tanquinho; Sacaatinga
Sobre a componente água, os principais problemas são: falta de reservatório em
Marmelada, Mandacaru e Quixabeira; falta de água nos dois sistemas (Embasa e poços);
má distribuição nas comunidades abastecidas por poços artesianos; desperdício. Foram
elencadas como soluções: construção de reservatório em Marmelada, Mandacaru e
Quixabeira; perfuração de poços; levar a informação até a Embasa; investimentos em
reservatórios residenciais; conscientização da população, fiscalização e multa; propor
para a embasa administrar os poços artesianos, cobrando apenas taxas.
Em relação ao componente esgoto, os principais problemas são: esgoto a céu
aberto; fossas inadequadas; esgoto não tratado. E as soluções levantadas foram:
construção de rede de esgoto e fossas adequadas; tratamento de esgoto.
Em relação ao componente resíduos sólidos, os principais problemas são:
queima do lixo (geral) e falta de coleta nos lugares que não são pólos (João Grande,
Marmelada, Quixabeira, Tanquinho e Sacaatinga); falta de separação do lixo. Sendo
assim, as soluções elencadas foram: coletar o lixo uma vez por semana em todas as
comunidades; separar o lixo.
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E por fim, sobre o componente manejo de águas de chuva, o principal
problema é: alagamento de estradas (João Grande e Cumbanzê) e divisa da Bahia com
Sergipe. E a solução seria: construções de manilhas, barragens e boca de lobo.

11.3.3 Sistematização dos trabalhos feitos pelos grupos:
Os quadros a seguir ilustram os principais problemas e soluções levantados pela
população no setor Cajazeiras.
Quadro 38-Problemas e Soluções – Grupo 1 – Setor Cajazeiras
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Fonte: Grupo1 do setor Cajazeiras (2018)
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Quadro 39 – Problemas e Soluções Grupo 2 - Cajazeiras

COMUNIDADES: CAJAZEIRAS; MARMELADA; QUIXABEIRA; JOÃO GRANDE;
TANQUINHO; SACAATINGA
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11.3.4 Relato das apresentações e observações gerais em relação à linha do tempo
O grupo 1- Comunidades de Cajazeiras; Sagaatinga; João Grande; Tanquinho
eJibóia
Em relação ao passado,a mais ou menos 70 anos as casas eram de adobo,
existiam matas e chovia com frequência. A água era carregada em potes a léguas de
distância e as roupas eram lavadas nos tanques/barragens. O banheiro era um buraco no
chão e as paredes de palha de coqueiro e as vassouras eram de pindoba. Os transportes
eram carroças, carro-de-boi, bicicleta, jumento, pau-de-arara, mas a maioria andava à
pé. Existia uma caixa d'água onde hoje é a praça. O único meio de comunicação da
época era o rádio, mas poucos tinham acesso. A primeira escola que surgiu funcionou
em um galpão e em relação à saúde, o tratamento era feito por rezadeiras e quem
precisava ter uma consulta médica precisava ir a Ribeira do Pombal e geralmente iam de
cavalo.
Em relação ao presente, temos: acesso a médicos, água encanada, luz elétrica,
calçamento, internet, transportes automotivos (ônibus, carro, moto) e as casas são de
alvenaria (maioria). A escola se tornou em um pólo com turmas até o 9º ano. Há uma
quadra poliesportiva coberta, que serve para prática de esportes, mas também para
realizar eventos e festas. Há poços e cisternas e a casa de farinha agora é elétrica.
Para o futuro, considerando até 20 anos, desejam ter: calçamento em todas as
ruas; educação em tempo integral;médicos todos os dias; campo com gramado; mais
emprego; rede de esgoto; parquinho para as crianças; mais programas e projetos; e água
em quantidade e com qualidade. Na comunidade João Grande foi elencado, além dos
desejos acima, que pudesse ser construída uma praça, uma creche e uma quadra.
O grupo 2- Comunidades de Cajazeiras,Marmelada; Quixabeira; João Grande;
Tanquinho; Sacaatingarelataram queem relação ao passado, aproximadamente a 50
anos, não existia: água encanada; energia; posto de saúde; escola; praças; ginásio. Havia
poucas casas e não havia cemitérios. Os professores de outras cidades iam dar aulas nas
casas, o transporte era feito em animais, a lavagem de roupas era nas gamelas e bebia
água de tanque de barro. Existiam mais árvores e mais fartura. As casas de farinha eram
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manuais, o fogão à lenha, panela de barro e para tratar a doenças usava-se plantas
medicinais e os partos eram realizados em casas por parteiras.
Em relação ao presente, as comunidades têm: posto de saúde; água encanada;
escolas; praças; coleta de lixo; transporte automotivo; internet, tv a cabo; professores
graduados da própria comunidade; máquina de lavar roupas e eletrodomésticos;
comércio e mercados; casas de farinha com energia; e água tratada. Porém, ainda não
temos saneamento básico adequado.
Para o futuro, considerando até o ano de 2040, desejam ter: 100% de água
tratada; tratamento de esgoto; diversão para as crianças; internet grátis; esportes para
idosos; mais cisternas; calçamento; coleta de lixo mais adequada; projeto de casas
populares; atendimento especializado (mais médicos); melhoria das estradas; mais
escolas; creches; captação de água de chuva para os animais; e geração de empregos.

Figura 68 - Linha do Tempo do Grupo 1 (Setorial Cajazeiras)

Fonte: Grupo 1 – Setor Cajazeiras (2018)
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Figura 69 - Linha do Tempo do Grupo 2 (Setorial Cajazeiras)

Fonte: Grupo 2 – Setor Cajazeiras (2018)

Esta dinâmica teve uma boa adesão da comunidade pela sua estrutura lúdica que
mexe com a memória afetiva das pessoas, gerando prazer em sua construção. Serviu
para que percebessem que apesar das dificuldades e ainda estarem aquém do cenário
ideal, eles já evoluíram bastante em infraestrutura. Quando olhamos para os desejos que
elencaram para o futuro visam uma melhor qualidade de vida a partir da garantia de
uma melhor infraestrutura geral.

11.3.5 Sistematização por parte do engenheiro de campo
Após as apresentações dos grupos, o engenheiro fez breves considerações sobre
os principais pontos abordados/apresentados. Nesse momento ocorreu o ajuste técnico
de vocabulário, bem como as orientações referentes a determinadas alternativas
sugeridas pelas comunidades, tais como: indicação de atitudes a serem feitas para a
minimização do descarte inadequado, incentivando atitudes de reutilização e
compostagem de resíduo, adequação nas implantações de fossas que apresente
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eficiência técnica, ambiental e sem riscos na saúde, respeitando a distância mínima para
perfuração de poços, de modo que não contamine-o.
Além do elevado custo da implantação e manutenção de um aterro para
municípios de pequeno porte, incentivando medidas consorciadas. Também foi feita
uma reflexão sobre iniciativas de solução que a comunidade colocou que já podem ser
aplicadas imediatamente pela própria comunidade, tais como: reflorestamento;
separação do lixo e reciclagem; e ações de conscientização em relação ao uso/consumo
da água, remanejamento das águas cinzas para as plantações e separação do lixo para
reciclagem.

11.4 Setor: RIACHO
Essa reunião ocorreu na Escola Jorge Amado, no dia 28/11/2018, às 14h. Este
setor é formado por 13 comunidades, são elas: Condão; Tamarindo; Tanque Novo;
Barreira do Tubarão; Maria Preta;Velame; Arrozal; Ouricuri; Porteiras;
Araticum; Itapororoca; Riacho; Serrota, contando com uma plenária de 48 pessoas,
tendo uma concentração do povoado que estava sediando o evento (Riacho) e
participação das comunidades: Arrozal; Barreira do Tubarão; Maria Preta; Tanque
Novo; Feijão Bravo; Velame; e Jibóia.

11.4.1 Principais questões surgidas após a apresentação técnica
Neste setor surgiu como principais inquietações a questão da falta de água da
Embasa e a necessidade de um tratamento para as águas de poços, bem como a
perfuração de novos poços como solução para a atender a demanda de água. Além
disso, questões quanto aos problemas que são associados com os resíduos sólidos que
são enterrados e queimados foram expostos para a comunidade também.
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11.4.2 Relato das apresentações e observações gerais em relação aos principais
problemas e soluções encontradas ou previstas pela população em relação ao
saneamento

O grupo 1- Comunidade: Riacho
Sobre o componente águaos principais problemas são: falta d'água com
frequência (Embasa); atrasos na entrega das contas da Embasa; água sem tratamento
(poço); reservatórios pequenos. Em relação às soluções elencaram: ampliação do
fornecimento pela Embasa; informações e reclamações formalizadas à Embasa;
tratamento de qualidade; aquisição de maiores reservatórios.
Em relação ao componente esgotoos principais problemas são: fossas próximo
de poços; fossas inadequadas; e esgotos a céu aberto. Em relação às soluções elencaram:
eliminar as fossas próximas a poços; construção de fossas sépticas; canalização do
esgoto (rede de esgoto).
Em relação ao componente resíduos sólidosos principais problemas são: não há
coleta seletiva; lixão a céu aberto; morte de animais pelo consumo de plástico (lixo);
poluição do ar pela queima do lixo. Em relação às soluções elencaram: reeducação para
a coleta seletiva; curso de formação; aterro sanitário.
Em relação ao componente manejo de águas de chuva os principais problemas
são: buracos nas estradas produzidos pela chuva; pontos de alagamentos nas estradas.
Em relação às soluções elencaram: construção de tanques subterrâneos para captação de
chuva em pontos estratégicos; pavimentação das estradas e construção de
tanques/barragens.
O grupo 2- Comunidades Maria Preta, Tanque Novo, Araticum, Barreira do
Tubarão, Arrozal, Velame, Feijão Bravo e Jibóia
Sobre o componente águaos principais problemas são: má distribuição da água
dos poços (Maria Preta); falta de água (Embasa); desperdício da água dos poços; falta
de tratamento da água (poço); poucas cisternas. Em relação às soluções elencaram:
conscientização do uso da água; elaborar e implementar um plano de gestão da água no
município; fiscalizar a distribuição da água dos poços; providenciar o tratamento
adequado; construção de novas cisternas.
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Em relação ao componente esgotoos principais problemas são: esgoto a céu
aberto e fossas inadequadas. Em relação às soluções elencaram: construção de redes de
esgoto e fossas adequadas.
Em relação ao componente resíduos sólidosos principais problemas são: falta
de coleta (só tem em Riacho e Tanque Novo); e queima de lixo. Em relação às soluções
elencaram: incluir todas as comunidades no roteiro da coleta; separação e
aproveitamento do lixo (Barreira e Tubarão já faz); coleta seletiva do lixo.
Em relação ao componente manejo de águas de chuva o principal problema é:
alagamento e danificação das estradas (Araticum e Barreiras do Tubarão). Em relação à
solução elencaram: recuperação das estradas vicinais e colocar manilhas e boca de
lobos.

11.4.3 Sistematização dos trabalhos feitos pelos grupos
Os quadros a seguir ilustram os principais problemas e soluções levantados pela
população no setor Cajazeiras.

Quadro 40 – Problemas e Soluções – Grupo 1 - Riacho
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Fonte: Grupo 1 – Setor Riacho (2018)
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Quadro 41 – Problemas e Soluções – Grupo 2 - Riacho

COMUNIDADES: MARIA PRETA, TANQUE NOVO, ARATICUM, BARREIRA DO TUBARÃO,
ARROZAL, VELAME, FEIJÃO BRAVO E JIBÓIA
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Fonte: Grupo 2 – Setor Riacho (2018)
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11.4.4 Relato das apresentações e observações gerais em relação à linha do tempo
O grupo 1- formado pelacomunidade Riacho
Em relação ao passado,a comunidade fez um recorte de 50 anos atrás,
destacando que:as casas eram de taipa (vara) e adobo (tipo de tijolo), não tinha energia
elétrica e nem água encanada, pegavam água nos tanques em Tamarindo usando baldes
e potes carregados na cabeça e com ajuda de animais também para transportar a água.
Não existia banheiro, faziam a céu aberto. As ruas eram sem calçamento (areia), as
escolas eram distante, a água disponível na escola era armazenada em potes de barro e
não existia transporte (alunos iam à pé). As estradas eram de areia e cheia de buracos,
não exisita posto médico e os medicmentos ficavam na casa do prefeito.
Em relação ao presente,os principais pontos destacados foram que: as casas são
de bloco e cerâmica (maioria), tem energia elétrica, água tratada (Embasa) e encanada
nas casas (com pouca frequência) e de poços (não tratada e gratuita) e banheiro com
fossas inadequadas. Foi construída uma unidade básica de saúde (médicos, enfermeiros,
nutricionaista e etc) e escola no centro do povoado, com água tratada, professores e
direção de qualidade, além de disponibilidade de transporte escolar parra sede. Já tem
algumas ruas calçadas, mas ainda muitas continuam de areia.
Para o futuro, considerando até 2040, a comunidade destacou a necessidade de
ter: água em quantidade e com qualidade chegando nas casas; ampliação e melhoria da
rede de energia elétrica; ampliação da unidade básica de saúde e mais médicos
especialistas; bons banheiros com fossas sépticas; casas com melhor qualidade; ruas
pavimentadas, praças e áreas verde; melhoria na estrutura física da escola.
O grupo 2- formado pelas comunidades Maria Preta, Tanque Novo, Araticum,
Barreira do Tubarão, Arrozal, Velame, Feijão Bravo e Jibóia
Em relação ao passado,a comunidade fez um recorte de 50 anos atrás,
destacando que:usava-se animais para transportar a água que era coletada em cacimbas,
as escolas eram distantes (em casas e no formato multiseriado e com uso de palmatória)
e fazia-se uso de plantas medicinais. Hospitais existiam apenas em Ribeira do Pombal e
Poço Verde (SE). Não havia energia elétrica, o ferro era de brasa, a comunicação era
por cartas e em orelhão (usava-se fichas telefônicas). Tinham rádios e TV preto e
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branco. As crianças participavam de brincadeiras de roda, havia mais tranquilidade no
campo e o serviço público era precário. A região tinha muita vegetação nativa, reservas,
animais silvestres e mais chuvas.
Em relação ao presente,os principais pontos destacados foram que: tem água
encanada, energia elétrica, maior número de escolas e transportes, unidade de saúde de
atenção básica e médicos que atendem em domicílio. Muitas famílias já têm acesso a
celular, eletrodomésticos, televisões modernas e jogos eletrônicos. Há insegurança
(violência) e serviço público precário. Devido ao desmatamento ocorreu extinção de
alguns animais e o clima está irregular.
Para o futuro, considerando até 2040, a comunidade destacou a necessidade de:
água tratada e com frequência; energia solar e eólica; ar limpo; mais estruturas (escolas
e hospitais); geração de emprego; tranquilidade; reflorestamento; mais chuvas; internet
grátis; segurança; saneamento para todos; saúde universal; educação de qualidade;
estradas pavimentadas; e serviço público eficiente.
Figura 70 - Linha do tempo do Grupo 1 (Setorial Riacho)

Fonte: Grupo 1 – Setorial Riacho (2018)
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Figura 71 - Linha do tempo do Grupo 2 (Setorial Riacho)

Esta dinâmica teve uma boa adesão da comunidade pela sua estrutura lúdica que
mexe com a memória afetiva das pessoas, gerando prazer em sua construção. No que
concerne ao abastecimento de água foi identificado uma melhora substancial, tendo hoje
água encanada na maioria das comunidades, porém, ainda muitas delas não possui
acesso a água potável, precisando ser investido em tratamento da água dos poços
instalados. Quando olhamos para os desejos que elencaram para o futuro visam uma
melhor qualidade de vida a partir da garantia de uma melhor infraestrutura geral.

11.4.5 Sistematização por parte do engenheiro de campo
Após as apresentações dos grupos, o engenheiro fez breves considerações sobre
os principais pontos abordados/apresentados. Nesse momento ocorreu o ajuste técnico
de vocabulário, bem como as orientações referentes a determinadas alternativas
sugeridas pelas comunidades, tais como: indicação de atitudes a serem feitas para a
minimização do descarte inadequado, incentivando atitudes de reutilização e

250

251
compostagem de resíduo; adequação nas implantações de fossas que apresente
eficiência técnica, ambiental e sem riscos na saúde, respeitando a distância mínima para
perfuração de poços, de modo que não contamine-o; a explicação técnica sobre a
importância das etapas de coleta, tratamento e descarte do esgoto. Também foi feita
uma reflexão sobre iniciativas de solução que a comunidade colocou que já podem ser
aplicadas imediatamente pela própria comunidade, tais como: reflorestamento;
separação do lixo e reciclagem; e ações de conscientização em relação ao uso/consumo
da água, remanejamento das águas cinzas para as plantações e separação do lixo para
reciclagem.
11.5 Setor: TIJUCO
A reunião ocorreu na escola Marcelino Borges. Este setor é formado por 14
comunidades, são elas: Calombi; Saco Grande; Tamburil; Tanque das Vargens;
Viuveira; Caboré; Pau Ferro; Sapé; Queimada do Miguel; Terra Preta; Farmácia;
Barreira Grande; Serra dos Correias; e Tijuco. O evento contou com a presença de
representantes apenas das comunidades de Tijuco; Sapé; Pau Ferro; Massaranduba; e
Queimada do Miguel. Teve uma plenária de 48 pessoas, porém com uma concentração
do povoado que estava sediando evento (Tijuco).
11.5.1 Principais questões surgidas após a apresentação técnica
Neste setor surgiu como principais inquietações a constatação da totalidade de
fossas rudimentares/não adequadas que são as alternativas da região, e o
questionamento das condições que torna tal implantação adequada para uso. Além
disso, questões quanto aos problemas que são associados com os resíduos sólidos que
são enterrados e queimados foram expostos para a comunidade também.
11.5.2 Relato das apresentações e observações gerais em relação aos principais
problemas e soluções encontradas ou previstas pela população em relação ao
saneamento
O grupo 1- Comunidade: Tijuco
Sobre o componente águaos principais problemas são: falta d'água (Embasa);
vazamento de água da Embasa e também do município (poços); falta de reservatórios
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em algumas residências. Em relação às soluções elencaram: conscientizar população a
reclamar pelo 0800 ou na loja; consertar a tubulação; disponibilizar caixas d'água para
pessoas carentes da comunidade.
Em relação ao componente esgotoos principais problemas são:esgoto a céu
aberto e fossas inadequadas. Em relação às soluções elencaram: construção de fossas
sépticas e rede de esgoto.
Em relação ao componente resíduos sólidos os principais problemas são: falta
de consciência de alguns moradores que jogam lixo depois que o carro passa; lixo
jogado próximo a espaços públicos (campo de futebol, escola e posto de saúde); falta de
separação do lixo. Em relação às soluções elencaram: o carro do lixo passar às 7h;
fiscalizar e advertir quem jogou o lixo em local indevido; comprar três coletores de lixo;
instalar lixeiras para coleta seletiva do lixo; conscientizar as pessoas a fazer separação
do lixo em casa; ampliar os dias de coleta.
Em relação ao componente manejo de águas de chuvaos principais problemas
são: raros alagamentos de casa em períodos chuvosos. Em relação às soluções
elencaram: construir canaletas para escoar água.
O grupo 2- Formado pelas comunidades: Tijuco; Sapé; Pau Ferro; Massaranduba;
Viuveira; Queimada do Miguel
Sobre o componente águaos principais problemas são: falta de água constante
(Embasa e poços); falta de tratamento na água dos poços; excesso de cloro (Embasa);
falta universalização; falta reservatório em algumas residências. Em relação às soluções
elencaram: conscientização quanto ao desperdício e aumentar frequência da água da
Embasa; tratamento adequado; ampliação da rede de água; reclamações formais
(Embasa); aquisição de reservatórios.
Em relação ao componente esgotoos principais problemas são:esgoto a céu
aberto e fossas inadequadas. Em relação às soluções elencaram: construção de fossas
sépticas e rede de esgoto.
Quanto ao componente resíduos sólidos os principais problemas são: coleta
insuficiente no Tijuco e ausência de coleta nas demais; queima de lixo e descarte
inadequado. Em relação às soluções elencaram: aumentar coleta no Tijuco e incluir no
roteiro da coleta as demais comunidades.
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Em relação ao componente manejo de águas de chuvaos principais problemas
são: inundações das estradas, casas e ruas; sistema de drenagem e de esgoto juntos; falta
de estrutura para receber água de chuva. Em relação às soluções elencaram: construção
de bocas de lobo; sistemas apropriados de drenagem, a exemplo de manilhas; criar
estruturas de captação de água de chuva.
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SISTEMATIZAÇÃO DOS TRABALHOS FEITOS PELOS GRUPOS
PROBLEMAS E SOLUÇÕES TARJETAS- GRUPO 01
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PROBLEMAS E SOLUÇÕES TARJETAS- GRUPO 02
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11.5.3 Relato das apresentações e observações gerais em relação à linha do tempo
O grupo 1 - Comunidade Tijuco
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Em relação ao passado, a comunidade fez um recorte a partir de 1940,
destacando que: teve início o vilarejo de Tijuco com quilombolas e indígenas e antes se
chamava Bom Jardim. Não tinha água nem energia. Outra versão é que o povoado foi
criado pela família Patrício, que tinha como fonte de renda a fabricação de beijú de
tapioca. As aulas eram lecionadas onde hoje funciona a escola Marcelino Borges dos
Santos. A principal cultura era o samba. As águas eram captadas em Olhos D'água e no
tanque Cambozinho. Os partos eram realizados na casa da gestante por parteiras e as
doenças tratadas com ervas e curandeiros.
Em relação ao presente, os principais pontos destacados foram que: o povoado
conta atualmente com: igreja, posto de saúde, escola de ensino fundamental,
pavimentação, energia elétrica, água encanada, internet e quadra de esporte. A renda
ainda gira em torno da fabricação de beijú, broas e construção civil. Conta com eventos
culturais, como: festa da padroeira; queima de judas; festa de setembro.
Para o futuro, considerando até 20 anos, a comunidade destacou a necessidade
de: pavimentação completa, cobertura da quadra, praças, praça de eventos e mais
apoiopara os eventos culturais. Que seja implantado um ponto de embarque e que tenha
mais incentivo ao esporte e a saúde, além de uma escola moderna para melhoria da
educação. Esperamos que a comunidade tenha uma representação ativa, preservação do
meio-ambiente, com mais árvores plantadas.
O grupo 2 - Formado pelas comunidades: Tijuco; Sapé; Pau Ferro; Massaranduba;
Viuveira; Queimada do Miguel
Em relação ao passado, a comunidade fez um recorte de 50 anos atrás,
destacando que: a região não tinha energia, água era transportada por meio de barril e
potes. Os transportes da época eram animais e pau de arara e a comunidade era mais
feliz. Faltava tratamento para muitas doenças e fazia uso de plantas medicinais, mas as
pessoas eram mais saudáveis. Os partos eram realizados por parteiras e havia mais
matas. As casas eram desprovidas de banheiros, as escolas eram distantes, usava ferro a
brasa e a comunicação era por carta.
Em relação ao presente, os principais pontos destacados foram que: a maioria
tem energia e água encanada e muitos possuem acesso a internet e possuem
eletrodomésticos. A comunidade é menos feliz, pois conversam menos. Tem uma
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diversidade de transporte (carro, moto, ônibus, bicicleta ...). Agora o tratamento médico
está mais acessível, porém ainda precisamos de mais médicos. A maioria das casas
possui banheiro, tem escola mais próxima (povoado Tijuco e Farmácia) e transporte
escolar disponível para a faculdade nas cidades vizinhas.
Para o futuro, considerando até 20 anos, a comunidade destacou a necessidade
de: mais amor entre as pessoas e respeito ao próximo; saúde para todos; mais
conscientização; mais reflexão; mais calçamento; saneamento para todos e melhor
qualidade da educação. Que tenha mais praças, árvores, frutas e chuva, além de mais
oportunidades para jovens e adolescentes.

Figura 72 - Linha do Tempo do Grupo 1 (Setorial Tijuco)
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Figura 73- Linha do Tempo do Grupo 2 (Setorial Tijuco)

Esta dinâmica teve uma boa adesão da comunidade pela sua estrutura lúdica que
mexe com a memória afetiva das pessoas, gerando prazer em sua construção. Assim
como foi registrado nos demais setores, referente ao abastecimento de água foi
identificado uma melhora substancial, tendo hoje água encanada na maioria das
comunidades, porém, ainda muitas delas não possuem acesso a água potável, precisando
ser investido em tratamento da água dos poços instalados. Quando olhamos para os
desejos que elencaram para o futuro visam uma melhor qualidade de vida a partir da
garantia de uma melhor infraestrutura geral.

11.5.4 Sistematização por parte do engenheiro de campo
Após as apresentações dos grupos, o engenheiro fez breves considerações sobre
os principais pontos abordados/apresentados. Nesse momento ocorreu o ajuste técnico
de vocabulário, bem como as orientações referentes a determinadas alternativas
sugeridas pelas comunidades, tais como: indicação para o uso de cisternas de forma
adequada, uma vez que muitos moradores utilizam a mesma para encher com água
proveniente de poços, fez-se também comentários de forma a encaminhar para
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promoção de atitudes de responsabilidade da própria população, como a formalização
de reclamações da Embasa, fiscalização do uso não sustentável da água pelo vizinho,
ações de reutilização, separação de resíduos e compostagem.
A sistematização abordou também a importância da integralidade do
saneamento, tentando mostrar como existe uma forte interação entre os componentes,
bem como a importância de pensar no assunto de forma integrada e plural.

11.6 Setor: SEDE
A reunião ocorreu na Câmara de Vereadores, no dia 30/11/2018, às 08h. Este
setor é formado por apenas 9 comunidades, sendo elas: Sede, Massaranduba, Galinha
Morta, Melancia, Umburana, Caboatá, Tanque Novo e Cercado. Neste setor
ocorreu um problema de representatividade, tendo uma plenária de 57 pessoas formada
por 55 pessoas da sede e apenas 2 pessoas do povoado Tanque Novo, tendo em vista
que todas as comunidades deste setor seguem o perfil de casas dispersas e poucos
moradores, que impactam diretamente no processo de mobilização.

11.6.1 Principais questões surgidas após a apresentação técnica
Alguns tópicos referentes ao assunto foram levantados após a apresentação
técnica desenvolvida, dentre eles, a questão quanto às opções para a melhora do
abastecimento de água na sede, no aspecto de intermitência, além das questões técnicas
quanto ao descarte do esgoto no açude da cidade.

11.6.2 Relato das apresentações e observações gerais em relação aos principais
problemas e soluções encontradas ou previstas pela população em relação ao
saneamento
O grupo 1 formado pela comunidade:Sede
Sobre o componente água os principais problemas são: falta de água (Embasa);
sem tratamento adequado; má distribuição da água; redução de água para o município.
Em relação às soluções elencaram: conscientização para o consumo da água; aumentar o
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volume do reservatório; tratamento adequado da água; ampliação de rede; substituição
de ramais; mais funcionários e mais bombas; aumentar abastecimento para 10 mil l/m³.
Em relação ao componente esgotoos principais problemas são:esgoto sem
tratamento e esgoto a céu aberto; fossas inadequadas; esgoto direcionado para açude e
para nascente. Em relação às soluções elencaram: sistema de tratamento e coleta de
esgoto; construção de fossas corretas; tratamento e reaproveitamento.
Em relação ao componente resíduos sólidos os principais problemas são:
queima de lixo; horário de coleta inadequado; descarte inadequado; descartes em
espaços públicos. Em relação às soluções elencaram: conscientização; aumentar o
horário de coleta; fiscalizar e aplicar multa; colocar lixeiras públicas e promover coleta
seletiva.
Em relação ao componente manejo de águas de chuvaos principais problemas
são: alagamento nas ruas; deslizamento de terra. Em relação às soluções elencaram:
construir bocas de lobo e muro de contenção.
O grupo 2 - Formado pela comunidade:Sede
Sobre o componente água os principais problemas são: falta de água (Embasa);
vazamentos na rua; falta de infraestrutura (Embasa); falta de funcionários (Embasa);
falta de eficiência em atender os pedidos da população (Embasa). Em relação às
soluções elencaram: reativação dos poços de distribuição (existem 7 e apenas 2 em
funcionamento); manutenção da rede; investimento em novas redes; consertar os
relógios para contar apenas a água e não o ar; aumentar a capacidade de distribuição.
Em relação ao componente esgotoos principais problemas são:falta de
tubulações e tratamento; fossas inadequadas; contaminação de mananciais e esgoto a
céu aberto. Em relação às soluções elencaram: elaboração de uma rede de esgoto;
construção de estação de tratamento.
Em relação ao componente resíduos sólidos os principais problemas são: lixo
jogado depois que o carro passa; falta de tambores de coleta; falta coleta seletiva;
descartes em local inadequado; carro inadequado e lixão; falta do uso de EPI pelos
coletores. Em relação às soluções elencaram: conscientização da população e multas;
colocar os tambores de coleta em locais estratégicos; investimento e incentivo para
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coleta seletiva; parceria com Ong’s e empresas privadas para ação efetiva; adequação do
transporte e construção do aterro sanitário; cobrar da empresa a aquisição de EPI.
Em relação ao componente manejo de águas de chuvaos principais problemas
são: falta de drenagem; falta de pavimentação (algumas ruas); pontos de alagamento.
Em relação à solução elencaram: investimento em drenagem.
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SISTEMATIZAÇÃO DOS TRABALHOS FEITOS PELO GRUPO
PROBLEMAS E SOLUÇÕES TARJETAS- GRUPO 01
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PROBLEMAS E SOLUÇÕES TARJETAS- GRUPO 02
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11.6.3 Relato das apresentações e observações gerais em relação à linha do tempo
O grupo 1 - Formado pela comunidade: Sede
Em relação ao passado, a comunidade não fez um recorte específico, mas relata dados
do surgimento que foi em 1930, destacando que: o primeiro nome era Pau Comprido, depois
passou a se chamar Novo Amparo e o primeiro habitante foi José Umburana. Não tinha: posto
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de saúde, escola, transporte escolar, calçamento, água tratada e coleta de lixo. Não tinha
prefeitura pois não era município. A energia era a motor e o acesso a água era no açude.
Em relação ao presente, os principais pontos destacados foram que tem: energia
elétrica; escolas; câmara de vereadores; prefeitura; infraestrutura; e igrejas. Tem também:
praças; calçamento; ruas asfaltadas; posto de saúde; poços artesianos; água encanada; internet;
celular; creches; feira livre; ginásios de esportes; e insegurança.
Para o futuro, considerando até 20 anos, a comunidade destacou a necessidade de ter:
serviço de saúde com qualidade para todos (24h por dia) e maternidade; segurança pública;
100% de ruas asfaltadas; faculdades e ensino de qualidade; fábricas; empregos; internet grátis
para todos; praças e academias públicas; transporte com acessibilidade para todos; educação
em tempo integral; fortalecer a feira livre; e estádio de futebol.
O grupo 2- Comunidade: Sede
Em relação ao passado, a comunidade fez um recorte de 50 anos atrás, destacando
que: haviam poucas casas e não tinha água encanada, o acesso era no açude e iam busca em
carroças ou com potes carregados na cabeça. As roupas eram lavadas em lavanderias públicas.
O transporte era em caminhão (pau de arara) e a pé. Não tinha calçamento e a energia era por
gerador. Não havia escola pública, as casas de farinha eram manuais, o cuidado da saúde era
através de ervas medicinais e os partos eram realizados por parteiras nas casas das gestantes.
Havia mais matas e as chuvas eram frequentes.
Em relação ao presente, os principais pontos destacados foram que têm: água
encanada; energia elétrica; ruas pavimentadas; transporte escolar; agentes de saúde; posto de
saúde (PSF); comércio; acesso a internet; correio e correspondentes bancários; máquinas;
pouca chuva; e desmatamento.
Para o futuro, considerando até 20 anos, a comunidade destacou a necessidade de
ter:geração de empregos; investimentos em infraestrutura; educação e saúde de qualidade;
agência bancária; rede de esgoto; shopping; mais segurança pública; faculdade; aterro
sanitário; reflorestamento; praça da juventude; produtos agrícolas saudáveis; e hospital 24h.
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Figura 74- Linha do tempo do grupo 1 da setorial Sede (Heliópolis)

Figura 75 - – Linha do tempo do grupo 2 da setorial Sede (Heliópolis)
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11.6.4 Sistematização por parte do engenheiro de campo
Após as apresentações dos grupos, o engenheiro fez breves considerações sobre os
principais pontos abordados/apresentados. Nesse momento ocorreu o ajuste técnico de
vocabulário, bem como as orientações referentes a determinadas alternativas pelas pessoas
presente, tais como: o elevado custo da implantação e manutenção de um aterro para
municípios de pequeno porte, também foi feita uma reflexão sobre iniciativas de solução que
a comunidade colocou que já podem ser aplicadas imediatamente pela própria comunidade,
tais como: reflorestamento; separação do lixo e reciclagem; e ações de conscientização em
relação ao uso/consumo da água, remanejamento das águas cinzas para as plantações e
separação do lixo para reciclagem.A importância de construções de moradias que não estejam
em lugares de risco e susceptíveis a acidentes e a importância do tratamento de esgoto antes
da destinação em algum corpo hídrico.

11.7 Avaliação geral dos comitês sobre os eventos
Os membros do Comitê Executivo e de Coordenação avaliaram o evento como muito
positivo. Elogiaram a condução, a dinâmica de trabalho em grupo e a participação efetiva das
comunidades, porém teceram uma crítica sobre a falta de representatividade, mas que não
associam essas ausências à questão da mobilização feita por eles, uma vez que a mobilização
foi feita com antecedência e constância, porém uma série de eventos simultâneos na cidade
possa ter divido a população e diminuindo a presença da mesma nos eventos setoriais. Foi
levantando também a estrutura física para a realização do evento que não foi a ideal para a
dinâmica de grupos, com lugares não tão espaçosos para separação de grupo, com
comprometimento acústico que reverberou em um esforço ainda maior da participação dos
moderadores, para que as dinâmicas fossem desenvolvidas de forma satisfatória.
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QUADRO RESUMO E ANALÍTICO DODIAGNÓSTICO DO PMSB
As medidas estruturais são aquelas que correspondem aos tradicionais investimentos

em obras, com intervenções físicas nas infraestruturas físicas em algum dos serviços de
saneamento, surgem como necessidades para suprir o déficit de cobertura pelos serviços e
favorecer a proteção da população quanto a riscos epidemiológicos, sanitários e patrimoniais.
As medidas estruturantes por sua vez, são aquelas que fornecem suporte técnico,
político e gerencial para a sustentabilidade da prestação dos serviços. Encontram-se tanto na
esfera do aperfeiçoamento da gestão, como ações de capacitação de programas de redução de
perdas e desperdício de água, em todas as suas dimensões, quanto na da melhoria cotidiana e
rotineira da infraestrutura física.

Quadro 42 - Quadro Resumo do diagnóstico de Heliópolis/BA
SERVIÇO/EIXO

PROBLEMAS
DIAGNOSTICADOS

CAUSAS DOS PROBLEMAS
DIAGNOSTICADOS

Falta de água (área urbana e
rural)

Falta de extensão adequada de
rede, poços insuficientes, pouco
investimento em reservatórios/
Comunicação com a Embasa
pouco eficiente

Vazamento de água em
caixas de distribuição e
registros

Falta de Manutenção adequada
dos registros e caixas d'agua

Falta de reservatórios

Falta de sensibilização da
população para aquisição de
reservatórios e falta de programas
que incentive construção de
reservatórios

Má distribuição nas
comunidades abastecidas por
poços artesianos e
desperdício

Falta de alinhamento de horário
com disponibilidade da água,
pouca sensibilização da
população para o desperdicio,
falta de politica de fiscalização e
multas

Esgoto a céu aberto

Falta de estrutura de coleta de
esgoto para grande parte do
município

ABASTECIMENTO
DE ÁGUA

ESGOTAMENTO
SANITÁRIO

CLASSIFICAÇÃO
DAS CAUSAS

• Estrutural
• Estruturante

•

Estrutural

•

Estruturante

•

Estruturante

•

Estrutural
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MANEJO DE
RESÍDUOS
SÓLIDOS

Fossas inadequadas

Falta de alinhamento para
adequação das fossas / pouca
informação sobre fossas
adequadas

Esgoto não tratado

Falta de estruturas de tratamento
de esgoto

•

Estrutural

Esgoto direcionado para
locais inapropriados

Falta de tratamento adequado
para recebimento desses efluentes

•

Estrutural

Transporte inadequado para
coleta de lixo

Falta de veículos adequados e
Coleta insuficiente

•

Estrutural

Queima de lixo

Coleta insuficiente

•

Estrutural

Falta de separação do lixo

Falta de projetos de sensibilização
para coleta seletiva, reciclagem,
compostagem

•

Estruturante

Pouca sensibilização para os
riscos
Pouca sensibilização da
população
Falta de estrutura para adequação
do descarte

•

Estruturante

•

Estruturante

Falta de EPI para os coletores
Falta de lixeiras na praça
Descarte inadequado
Alagamento de estradas
vicinais
MANEJO DE
ÁGUAS PLUVIAIS Mesmo sistema de drenagem
e esgotamento

4 SERVIÇOS
INTEGRADOS

• Estrutural
• Estruturante

•

Estrutural

Falta de estruturas que capte e
direcione águas pluviais

•

Estrutural

Falta de um sistema adequado
para esgotamento e drenagem de
águas pluviais

•

Estrutural

Descarte impróprio de
resíduos/efluentes em corpos
hidricos

Falta de sensibilização da
população e estruturas de
facilitação desse descarte

Construção de fossa ou
enterramento de resíduos
perto de poços

Falta de sensibilização e
orientação para a recomendação
técnica adequada

• Estruturante
• Estrutural
•

Estruturante

Fonte: PISA, 2018
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