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APRESENTAÇÃO 
 

 

O presente Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário tem como objetivo 

primordial atender as diretrizes nacionais para o setor de saneamento básico, estabelecidas na Lei 

Federal nº 11.445/2007 e o Decreto de Regulamentação nº 7.217/2010. 

 

A Prefeitura Municipal de Nazaré, por meio do seu corpo técnico de suas Secretarias Municipais, 

apresenta seu Plano Municipal Setorial de Saneamento Básico contemplando as componentes 

Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário contendo a situação atual do 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, o diagnóstico situacional dos aspectos jurídico 

institucionais, administrativos, econômicos e sociais da prestação desses serviços, aspectos 

estruturais, operacionais e de planejamento, bem como a elaboração dos prognósticos e análise de 

alternativas para a melhoria da gestão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitárias, incluindo a definição das diretrizes, dos objetivos e das metas para a universalização 

destes serviços no município. 

 

O presente Plano Municipal Setorial de Saneamento Básico, contempla de forma segregada os 

componentes de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, ficando para estudo 

posterior as componentes de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e, drenagem e manejo de 

águas pluviais urbanas, componentes do Saneamento Básico estabelecido pela Lei Federal nº 

11.445/2007, que deverá compor futuramente o Plano Municipal de Saneamento. Respeita-se assim 

a Lei Nacional de Saneamento Básico – LNSB que permite sua elaboração em separado. 

  

O processo de elaboração desse Plano contou com a ampla participação da comunidade, fator 

considerado imprescindível para a sua consecução. 

 

O presente Plano Setorial, doravante denominado PLANO SETORIAL MUNICIPAL SETORIAL 

DE SANEAMENTO BÁSICO, foi elaborado sendo elaborado com base em estudos e informações 

fornecidas pela concessionária, órgãos municipais e estaduais. É oferecido para discussão e 

aprovação pelo município, conforme previsto na Lei Federal n° 11.445/07, artigo 19, que estabelece 

as diretrizes a serem seguidas no planejamento. 
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O PLANO MUNICIPAL SETORIAL DE SANEAMENTO BÁSICO tem por objetivo estabelecer 

o planejamento de ações e projetos de saneamento de maneira a que esteja em concordância com os 

princípios norteadores da política nacional e estadual de saneamento, assegurando recursos que 

garanta a expansão gradual e progressiva do acesso aos serviços públicos de abastecimento de água 

potável e dos serviços de esgotamento sanitário, contribuindo para a promoção da saúde e o 

desenvolvimento do município. 

 

O PLANO MUNICIPAL será utilizado pelo município para: 

Acompanhar o Contrato de Prestação de Serviços; 

Integrar ao Plano de Bacias Hidrográficas do Recôncavo Sul e demais instrumentos; 

Elaborar Leis, Decretos, Portarias e Normas relativas aos serviços de água e esgotos. 

O PLANO MUNICIPAL deverá ser atualizado a cada 04 (quatro) anos, ou, quando houver alteração 

do Plano Diretor Municipal, na implementação de novos sistemas produtores de água ou na 

implementação de novas estações de tratamento dos esgotos. 
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  1.CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍCIO  

1.1.Informações gerais 

 

Formação Administrativa e Histórico da Urbanização  

 

De com acordo PMN (2000), o primeiro núcleo de povoamento originou-se em 1584, 

com a construção de um engenho e de uma capela, nas terras situadas na margem direita do 

Jaguaripe. O engenho e o núcleo de povoamento, sete anos após, entraram em processo de 

decadência, fato que veio favorecer o florescimento do casario que lentamente se formava nas 

terras da margem oposta. Em 1649, os sucessores do antigo proprietário dessas terras solicitam 

ao Bispo de então, autorização para a construção de uma capela no local denominado Camamu. 

Construída a capela, que passou a chamar-se Nossa Senhora de Nazaré, desenvolve-se ao seu 

redor um núcleo urbano, ligado às atividades desenvolvidas pelo porto fluvial ali recentemente 

implantado. 

Em meados do século XVII, o povoado é elevado à categoria de Sede de Freguesia sendo 

no século XIX, em 1831, elevado a categoria de Vila. Nessa época, é construída uma ponte de 

alvenaria de pedra ligando os dois núcleos urbanos em substituição à antiga, confeccionada em 

madeira, existente desde 1584. 

Em meados do século XIX, o núcleo urbano vive o maior ritmo de crescimento e o seu 

centro urbano é novamente deslocado, mantendo-se na margem esquerda do rio, porém vindo 

ocupar uma posição intermediária entre o primeiro núcleo formado e o segundo existente. A 

ocupação dessa área floresce a partir da construção da Igreja matriz e é consolidada, com a 

edificação do paço municipal. O núcleo urbano é elevado, à categoria de cidade, no ano de 1849 

(Resolução Provincial 368 de 10/11/1849). Em 1852, houve o estabelecimento de uma linha de 

navegação regular e a vapor para a Capital. 

Em 1873 a cidade recebe importantes melhoramentos, principalmente na área central já 

consolidada, à margem esquerda do Jaguaripe. É desse período a construção da ferrovia ligando 

Nazaré a Santo Antônio de Jesus (1880) e posteriormente à Jequié. 

No período compreendido do final do século passado até meados do século XX, o 

município apresentou relativa importância como centro de abastecimento alimentar, em 

especial pela produção de farinha de mandioca e sua comercialização através do porto no rio 

Jaguaripe. Esse porto fluvial, especializou-se como “Porto Farinheiro”. Data desse período a 

construção do casario, implantado à margem do rio Jaguaripe, conjunto que apresenta-se com 

uma concepção arquitetônica voltada para atender as funções de comércio e moradia. Em geral 
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o pavimento térreo desses sobrados era destinado ao uso comercial e o superior, para fins 

residenciais. 

No princípio do século XX, há no município, o início de um incipiente processo de 

industrialização, com instalação das fábricas de sacos de algodão, olarias mecanizadas, 

produção de óleos vegetais. Essas instalações fabris vêm fortalecer a ocupação urbana na 

margem esquerda do rio Jaguaripe. Data desse período, a construção da segunda ponte sobre o 

rio. 

A década de 1940, foi para a economia do município um dos seus mais profícuos 

períodos, consequência dos bons resultados obtidos pela produção fabril instalada, associada à 

intensa atividade do seu porto fluvial. Neste período Nazaré apresenta 

Neste ano, o município era constituído por Nazaré (cidade), e duas vilas: Muniz Ferreira 

e Onha. A cidade, apresentava um total de 2083 domicílios, sendo 1757 construídos em 

alvenaria, 300 em madeira 26 de outro tipo de material. 84,4% dos imóveis nessa época 

possuíam um pavimento, 5,4% possuíam dois pavimentos e o restante (sete prédios) com três 

pavimentos. Apresentava uma taxa de urbanização correspondente a 34,84%. 

A partir de 1960, a economia do município, já apresenta sinais de retração, refletindo-se 

na cidade, principalmente pela migração de sua população, em consequência da diminuição dos 

empregos rurais ofertados. 

A urbanização desordenada e o baixo investimento principalmente em serviços de 

esgotamento sanitário, vem historicamente comprometendo os mananciais existentes no 

município bem como impactando diretamente nos indicadores de saúde pública.  

Verifica-se atualmente uma tímida ocupação de novas áreas urbanas, decorrente do 

impacto da implantação do Estaleiro Enseada do Paraguaçu em 2010, na cidade de Salinas da 

Margarida, e a aquisição de lotes em decorrência da possibilidade de implantação da ponte 

Salvador-Itaparica e o Sistema Viário do Oeste, com início previsto das obras em 2020.  

  1.2. Aspectos geográficos 

 

Localizado no Território de Identidade Recôncavo, Nazaré está localizado entre as 

coordenadas aproximadas de latitude -13º02’06” e longitude 39º00’52”, a uma altitude média 

de 39 m acima do nível do mar e caracteriza-se pelo clima úmido. Faz divisa com os municípios 

de Maragogipe, Jaguaripe, Aratuípe, Muniz Ferreira e São Felipe.  De acordo com SEI (2015) 

possui uma área total de 253,8 km², Nazaré fica distante 186 Km de Salvador, via BR-101/BR-

324, e 75 km via ferry-boat. As rodovias BA-001, BA-046 a BR-420 são as principais vias de 
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acesso ao município que não possui aeroporto. 

 

 
FIGURA 1. Mapa de Localização – Nazaré. Fonte: O autor (2019) 

1.3.Aspectos demográficos 

De acordo com Censo Demográfico 2010, Nazaré possuía 27.274 habitantes. Sua 

densidade demográfica era de 107,47 hab/km2. Em relação à situação do domicílio, 22.864 

habitantes residiam em áreas urbanas e 4.410 habitantes residiam em domicílios rurais, 

perfazendo um grau de urbanização de 83,8%.  Na decomposição por gênero, a população era 

majoritariamente do sexo feminino, ou seja, em números absolutos eram 14.049 habitantes do 

gênero feminino e 13.225 do sexo masculino. 

Para o ano de 2018, de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o município de Nazaré conta com uma população de 28.451 habitantes, 

apresentando um acréscimo de 4,0% em comparação ao ano de 2010. 

Em relação ao crescimento, entre 1991 e 2000 a população do município apresentou 

uma taxa média positiva de 0,2% ao ano, e no período 2000 a 2010 cresceu a uma taxa de 0,3% 

a.a. A população residente na área urbana cresceu a uma taxa de 1,3% a.a. no período de 1991 

a 2000 e decresceu a uma taxa de 0,1% a.a. entre os anos de 2000 a 2010. Em relação à 
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população residente na área rural registrou-se um decréscimo de 1,3% a.a. entre os anos de 

1991 a 2000, e na década seguinte, de 2000 a 2010, houve um aumento de 2,8% a.a.  

1.4.Indicadores Socioeconômicos  

Em 2016, o Produto Interno Bruto (PIB) municipal foi estimado em R$ 246,71 milhões 

e o PIB per capita em R$ 8.377,23. De toda riqueza produzida no município, no ano de 2016, 

80,3% era proveniente do setor de comércio e serviços. O setor industrial respondia por 8,6% 

do Valor Agregado Bruto (VAB), e o setor primário (agropecuária), foi responsável por 5,4% 

do VAB do município de Nazaré. 

 

Município 

Valor Adicionado  (R$ milhões) Valor 

Adicionado 

APU  

(R$ 

milhões) 

Impostos Sobre 

Produtos  

(R$ milhões) 

PIB  

(R$ milhões) 

PIB Per 

Capita  

(R$1,00) Agropecuária Indústria 
Serviços 

(1) 

Nazaré 13,38 21,17 198,22 83,64 13,94 246,71 8.377,23 

     
 (1) inclui APU (Administração Pública) 
   

TABELA 1. Valor Adicionado, PIB e PIB Per Capita a Preços Correntes, Nazaré-BA – 2016. Fonte: 

SEI/IBGE (2016) 

De acordo com o IBGE (2017), neste mesmo ano o salário médio mensal era de 1,7 

salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 9,9%. 

Na análise das vulnerabilidades municipais, entre os anos de 2000 e 2010 a proporção 

de pessoas abaixo da linha de extrema pobreza em Nazaré, diminuiu de 30,5% para 16,2% da 

população total. São consideradas extremamente pobres as pessoas que obtiveram rendimento 

domiciliar per capita mensal inferior R$ 70,00 em 2010 e obedeciam aos critérios do Ministério 

do Desenvolvimento Social (MDS) que definem a extrema pobreza. 

O índice de Gini mede desigualdade na distribuição de renda, em que o valor 0 (zero) 

indica total igualdade de renda e o valor 1 (um) total desigualdade de renda (uma pessoa detém 

toda renda e as demais pessoas do município não possui renda alguma). Houve, também, 

aumento da desigualdade social em termos de rendimento de 2000 a 2010, visto que o índice 

de Gini aumentou de 0,569 para 0,611. 

Informações do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) indicam 

que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) para o município de Nazaré aumentou de 

0,513 em 2000 para 0,641 em 2010. Vale ressaltar que o IDH é sintetizado por três dimensões 

do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda, sendo que quanto mais próximo 

de 1 (um) for o valor do IDH, maior será o nível de desenvolvimento da cidade. 
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1.5. Indicadores de Saúde 

 

De acordo com a FUNASA (2019), o risco à saúde pública está ligado a fatores possíveis 

e indesejáveis de ocorrerem em áreas urbanas e rurais, e que podem ser minimizados ou 

eliminados com o uso apropriado de serviços de saneamento. 

A utilização de água potável é vista como o fornecimento de alimento seguro à 

população. O sistema de esgoto promove a interrupção da cadeia de contaminação humana. A 

melhoria da gestão dos resíduos sólidos reduz o impacto ambiental e elimina ou dificulta a 

proliferação de vetores. 

Entendendo a relação entre saúde pública e os serviços de saneamento, dentre os 

aspectos avaliados, destaca-se as internações por doenças do aparelho digestivo, normalmente 

relacionadas as doenças de veiculação hídrica. 

O gráfico 1 apresenta a quantidade de registro que deram entrada nas unidades de saúde 

do município com CID relacionados a doenças do aparelho digestivo, comumente ocasionadas 

por veiculação hídrica nos últimos 5 (cinco) anos. 

Verificou-se um aumento acentuado no número de internações no período de 2014 a 

2016 e uma redução desde período até o ano de 2018, representando uma variação de cerca de 

740% entre 2014 e 2018.  

 

GRÁFICO 1. Internações por doenças do aparelho digestivo em Nazaré (2014-2018). Fonte: 

DATASUS (2018) 
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1.6.Recursos hídricos 

O município de Nazaré está localizado na bacia hidrográfica do rio Jaguaripe, que de 

acordo com a regionalização estadual, fica localizada na Região de Planejamento e Gestão das 

Águas (RPGA) IX, Recôncavo Sul, integrante da Região Hidrográfica do Atlântico Leste (sub-

bacia Recôncavo 1), regionalização esta, proposta pelo Plano Nacional de Recursos Hídricos 

(MMA, 2006). 

De acordo com Tomasoni & Tomasoni (2005) a bacia do rio Jaguaripe abrange 

territórios de 10 municípios baianos (Aratuípe, Conceição do Almeida, Jaguaripe, Dom Macedo 

Costa, Muniz Ferreira, Nazaré, Santo Antônio de Jesus, São Felipe e Sapeaçu), tendo como 

principais usos, diluição de efluentes, pesca, recreação e dessedentação de animais, devido o 

seu grau elevado de poluição por efluentes domésticos durante todo seu curso. 

 

 

FIGURA 2. Rio Jaguaripe no município de Nazaré-BA. Fonte: Ferrari (2016) 

 

O rio Jaguaripe é monitorado trimestralmente através Programa Monitora, do Instituto do 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (INEMA), sendo que dois destes pontos encontram-

se no município de Nazaré de acordo com o quadro abaixo: 

Código Nome do 

Rio 

Latitude Longitude Altitude Localização 

RCS-JGP-

300 

Rio 

Jaguaripe 

13°1'44" 39°2'1" 11 m Ponto situado no rio 

Jaguaripe, a montante 

do município de 
Nazaré 

RCS-JGP-

320 

Rio 

Jaguaripe 

13°2'3" 39°0'12" 5 m Ponto situado na 

margem esquerda do 

rio Jaguaripe, na cidade 
de, ao lado da empresa 

OLDESA S/A. 

QUADRO 1. Pontos de monitoramento de qualidade da água. Fonte: INEMA (2019) 
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Além dos valores dos parâmetros de qualidade da água analisados, o Instituto do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (INEMA) disponibiliza através de sua plataforma online, 

os Índices de Qualidade da Água (IQA) e de Estado Trófico (IET), analisando os resultados, 

verifica-se que o rio apresenta sinais de eutrofização acentuada, ocasionada pelos altos níveis de 

nitrogênio, fósforo e suas frações. 

 

 

GRÁFICO 2. Índice de Qualidade da Água (IQA) - rio Jaguaripe (2017-2019). Fonte: INEMA (2019) 

 

 

GRÁFICO 3. Índice de Estado Trófico (IET) - rio Jaguaripe (2017-2019). Fonte: INEMA (2019) 

Dentre os diversos afluentes deste rio podemos destacar o rio Caraípe, rio responsável 
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pelo suprimento de água bruta para tratamento e posterior abastecimento de água potável do 

município de Nazaré. 

De acordo com a EMBASA (2019) a água do rio Caraípe, é de boa qualidade e se 

enquadra na classe 2, de acordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005, sendo apropriada 

para ser tratada e distribuída para consumo humano. Através dos parâmetros analisados, não há 

evidências de que contaminação por elementos e/ou substâncias químicas indesejáveis. A 

Embasa, através dos seus Laboratórios, Regional localizado em Santo Antônio de Jesus e 

Central em Salvador, acompanha a qualidade da água deste manancial, bem como disponibiliza 

seus dados para o órgão ambiental estadual na Bahia, que é o Instituto do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos – INEMA e a Prefeitura Municipal de Nazaré quando solicitado. 

FIGURA 3. Mapa de localização da bacia do rio Jaguaripe na RPGA Recôncavo Sul 

Fonte: O autor (2019) 

 

Outras coletas e análises de qualidade da água como a de fontes comunitárias são realizadas no 

município através da Vigilância Sanitária vinculada à Secretaria Municipal de Saúde.  

1.7.Qalidade da Água Distribuída para a População 

 

 A qualidade da Água Distribuída para a População deve atender a legislação específica 
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estabelecida pela União e pelo Estado da Bahia referente à qualidade da água que trata e 

distribui à população, citadas a seguir: 

 Portaria de Consolidação nº 05 de 28/09/2017 do Ministério da Saúde. 

 Decreto Federal nº 5.440, de 04 de maio de 2005;  

   Em atendimento a Legislação Federal, decreto 5440, anualmente a Embasa elabora e 

divulga em seu site, relatórios sobre a qualidade da água e mensalmente informa na conta da 

água dos clientes, dados referentes à qualidade da água. 

   Além das informações da conta, são disponibilizadas as informações através do 

SISÁGUA (Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo 

Humano) e do SNIS (Nacional), além da disponibilização, quando solicitado, ao município, 

proporcionando as autoridades municipais o acompanhamento da qualidade do produto 

disponibilizado. 

      A Embasa controla a qualidade da água em todo sistema de abastecimento, desde os 

mananciais até o cavalete do imóvel dos clientes, coletando amostras e realizando análises 

diariamente, conforme preconizado na legislação vigente.  

 O gráfico abaixo apresenta um resumo das análises realizadas em 2018 nas redes 

distribuição no município de Salinas da Margarida, relacionando a quantidade exigida pelo 

plano de amostragem, a quantidade realizada e a quantidade em conformidade, onde são 

analisados os parâmetros de cor, turbidez, Escherichia coli, Coliformes Totais, Organismos 

Heterotróficos e Cloro. 

 

GRÁFICO 4. Resumos dos resultados de análises de água realizadas em 2018. Fonte: EMBASA 

(2019)  

 Cabe ressaltar que essas análises acontecem apenas nas redes de distribuição, sendo que 

outras análises são realizadas também na estação de tratamento e, não foram aqui relacionadas.  
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O presente diagnóstico propõe a manutenção do controle da qualidade da água 

distribuída atualmente, que deve ser atualizado ao longo do tempo com eventuais alterações nas 

legislações.  

1.8. Características do sistema de abastecimento de água atual 

             1.8.1. Zona Urbana 

O sistema é suprido por manancial de superfície - rio Caraípe, através de barragem de 

nível, localizado na fazenda Engenho Velho de Baixo, município de Nazaré. 

A captação é feita através de 02 conjuntos motor-bomba, altura manométrica de 94 mca 

e vazão de 60 m3/h. Instalados sobre plataforma flutuante, transferem a água in natura para a 

ETA cuja é feita por meio de duas linhas de Ferro Fundido - FoFo, em paralelo, DN 200 e de 

2.000 m de extensão cada. 

 

 

FIGURA 4. Flutuadores na área de captação do rio Caraípe - Barragem do Caraípe. Fonte: O autor 

(2019) 

O sistema de tratamento de água ocorre na Estação de Tratamento de Água - ETA do 

tipo convencional, sendo projetada para uma vazão inicial de 42,0 L/s e, após a ampliação dos 

módulos de floculação e decantação, a capacidade nominal ampliou para 60 L/s, operando, 

atualmente, com vazão de 55 L/s. 

Na calha Parshall (6”) existe um ponto de aplicação de coagulante à 5% (sulfato de 

alumínio), preparado a partir da solução de 50%, com o auxílio de uma bomba dosadora Ecosan 

60 L/h e sua bomba reserva OBL 96 L/h, tipo diafragma, simplex, com potência de 0,33 CV, 

sendo suprida por tinas de 1.600 L e 500 L, iniciando-se o processo de coagulação/floculação. 

Devido às características da água bruta, não se faz necessária a correção de alcalinidade. 

Para auxiliar o processo de coagulação, faz-se uso de polímero, que é aplicado com o 
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auxílio de uma bomba Injetronic V10, com capacidade de 10 L/h, sendo suprida por uma 

bombona de 200 L e concentração de 0,1%. 

A massa de água é conduzida através de uma calha de 9,20 m até a entrada dos 04 

floculadores hidráulicos existentes. Os mesmos são do tipo chincanas, divididos em 02 

unidades distintas, cada uma delas com 02 câmaras de 10 compartimentos, onde o fluxo se 

processa helicoidalmente entre as entradas e saídas instaladas alternadamente nas suas partes 

superior e inferior.  O tempo de detenção foi projetado para 30 minutos. 

Ao sair dos floculadores por 04 stop logs, a água é direcionada para um canal, em 

concreto armado, que acessa os 04 decantadores do tipo convencional, com fluxo laminar e 

dimensões individuais que determinam um volume de 171,20 m³. O tempo de residência de 

projeto é de 1 h 30´, com taxa de aplicação de 91,54 m³/m² dia. O sistema de descarte de lodo 

dos floculadores é efetuado através de descargas por gravidade com abertura de 02 registros de 

100 mm, interligados a calha coletora, e instalados ao fundo dos decantadores, com função de 

concentradores de lodo.  Já o dos decantadores, cada um possui um registro individual de 200 

mm. Todo descarte é direcionado para um canal de drenagem instalado à jusante dos 

decantadores, cujo fluxo é encaminhado para o riacho Jacaré, também à jusante da ETA. 

 

 

FIGURA 5. Unidades de tratamento - ETA Nazaré. Fonte: EMBASA (2019) 

Na calha dos decantadores ocorre a fluoretação da água. O dosador utilizado na 

fluoretação é o cone de saturação de flúor, que permite um residual de íon fluoreto flutuando 

entre 0,6 e 0,8 mg/L. 

A etapa de filtração é constituída de 04 unidades de filtração rápida, com camada 

filtrante única, que operam, em conjunto, com taxa nominal de aproximadamente 295 
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m³/m²/dia. Podem ser alcançadas taxas bastantes acima da mencionada, pois como o efluente 

de decantação apresenta excelente característica físico-química, sobretudo quanto aos aspectos 

de cor e turbidez, é possível operar com até 03 unidades. Há sistema de retrolavagem mista dos 

filtros (ar e água). 

As águas efluentes dos 04 filtros são direcionadas, individualmente, para um 

reservatório de contato, por meio de tubulação 200 mm, com capacidade de 70 m³, onde a 

mesma é clorada.  Na caixa vertedoura à montante do reservatório de contato, é aplicado cloro 

em uma dosagem suficiente para manter um residual de 1,5 mg/L. A desinfecção é realizada 

com o auxílio de dois cloradores de parede, marca Guarujá, com seus respectivos ejetores, 

capacidade de 50 Kg/dia e cilindro de 900 Kg. 

Eventualmente, a água tratada pode necessitar de correção de pH, que é feito aplicando 

uma solução de cal hidratada a 0,5%. O produto é preparado em uma tina de 1.000 L e aplicado 

por gravidade. 

Ao concluir-se todo o processo de tratamento de água, a água agora apta ao consumo 

humano, é distribuída com o auxílio de dois conjuntos centrífugos horizontais de vazão 60 L/s, 

altura manométrica de 60 m e potência de 75 CV elevam a água até a unidade de reservação, 

que é constituído de um reservatório apoiado em concreto armado, com capacidade de 700 m³, 

instalado no morro do Barreiro, através de adutora DN 200 mm.  A rede de distribuição é do 

tipo malhado, abastecendo toda a área urbana da localidade, com diâmetros variando de 32 mm 

a 200 mm, com diversos tipos de materiais, numa extensão aproximada de 41.175 m, 

apresentando 9.385 unidades domiciliares, com consumo médio per capita de 126,3 L/hab.dia. 

 

 

FIGURA 6. Instalações da ETA – Nazaré. Fonte: EMBASA (2019) 
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A ETA de Nazaré realiza tratamento de água 18 horas por dia.  Quando ocorre demanda 

por volume, a ETA chega a operar 24 h/dia nos finais de semana. O processo é assistido 24 

horas/dia, sendo feito por 05 operadores que trabalham em regime de turno de revezamento. 

As atividades necessárias à operação da ETA são traduzidas em fluxogramas e em 

Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). 

 

 
FIGURA 7. Representação isométrica do SAA – Nazaré. Fonte: EMBASA (2019) 

 

1.8.2. Zona Rural 

Segundo o IBGE (2010), residem 4.410 habitantes na zona rural do município de 

Nazaré. 

De acordo com a Prefeitura Municipal de Nazaré, existem 25 comunidades consideradas 

rurais, são estas: Copioba Açu, Copioba Reunidas, Copioba Mirim, Mocambo, Ronco, Fazenda 

Tijuca, Dez, Cascalheira, Enganjento, Fazenda Santa Sofia, Leone, Rio Grande, Camarão, Rio 

da Cana, Caboto, Tapera, Saúde, Campo do Boi, Trapiche, Areia Branca, Engenho de Baixo, 

Areal, Mercantil, Torre e Pitinga. 

Em todas as comunidades citadas há predominância de soluções individuais de 

abastecimento de água. Dentre elas podemos citar: captação direta em nascentes, poços 

amazonas e cisternas de armazenamento de água da chuva. Quando presente, o processo de 

desinfecção da água é realizado nas próprias residências através de adição de cloro e para 

retenção de particulado é comumente utilizado filtros de barro. 

As comunidades rurais nos períodos de estiagem são abastecidas através de “carro-

pipa”, ofertados pela Prefeitura Municipal de Nazaré e seus parceiros. 
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FIGURA 8. Captação de água diretamente em nascentes na comunidade Copioba Reunidas. Fonte: O 

autor (2019) 

1.9.  Características do Sistema de Esgotamento Sanitário 

             1.9.1. Zona Urbana 

A entidade gestora da infraestrutura existente destinada ao esgotamento sanitário da cidade 

de Nazaré é a Prefeitura. 

De acordo com o PEMAPES (2012) embora a Embasa detenha a concessão para a prestação 

dos serviços de esgotamento sanitário, conjuntamente com os serviços de abastecimento de água, 

não há Sistema (SES) implantado e operado pela referida entidade. 

De acordo com a ANA (2017), o município de Nazaré, lança cerca de 97,8% dos efluentes 

produzidos na zona urbana diretamente nos rios ou riachos, que tem como destino final o rio 

Jaguaripe.  É apontado a existência de soluções individuais que é utilizado por cerca de 3,2% da 

população. As estruturas de esgotamento sanitário geridas pela prefeitura atendem 58,3% da 

população, porém o destino final também é o rio Jaguaripe. 

 

FIGURA 9. Croqui das soluções de esgotamento sanitário existente no município de Nazaré-BA. 

Fonte: ANA (2017) 
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Na cidade, a administração municipal, por intermédio da sua Secretaria de Infraestrutura e 

Serviços Públicos é responsável pela implantação, operação e manutenção da totalidade das 

estruturas de esgotamento sanitário existentes. A rede coletora de Nazaré foi implantada de forma 

gradual. Os serviços de esgotos não são tarifados.  

De acordo com a SEDUR (2011) a rede coletora implantada pela prefeitura municipal, há 

cerca de 100 anos, é composta de tubulações de concreto, PVC, manilha cerâmica e galeria de 

tijolos, com diâmetros de 200 a 2000 mm, dispostas sob vias pavimentadas, vias não pavimentadas, 

passeios e fundos lotes, conduz as contribuições sanitárias até os pontos de lançamento. 

A infraestrutura implantada carece de poços de visita e de caixas de passagem. Na cidade 

de Nazaré não há sistema do tipo separador. A rede coletora implantada opera de maneira informal 

como sistema misto, sendo que esta recebe esgotos primários e secundários. 

Pode se verificar que a rede de microdrenagem e as estruturas de macrodrenagem recebem 

contribuições de esgotos. O escoamento das águas urbanas (sanitárias e pluviais) é condicionado 

pela topografia, caracterizada por inclinações suaves a médias na maior parte da localidade. 

A cidade é cortada por corpos hídricos que recebem contribuições sanitárias geradas por 

parte da mancha urbana. Recebem contribuições sanitárias os seguintes corpos hídricos, estruturas 

de macrodrenagem situadas dentro ou nas proximidades da mancha urbana: 

• Rios e riachos – Os esgotos primários e secundários. 

Com relação ao estado de conservação das águas, estes corpos hídricos apresentam-se, 

visualmente, severamente comprometidos devido ao lançamento de esgotos sanitários diretos, de 

águas pluviais com esgotos sanitários. 

As tipologias das fossas empregadas são predominantemente de absorção, em câmara única. 

Foi relatado que ocorre o transbordamento das estruturas das referidas fossas. 

De acordo com a SEDUR (2011) os principais corpos receptores dos efluentes gerados na 

sede municipal são: rio Jaguaripe, riacho Batatan, riacho Caquende, riacho das Pedrinhas/Catiara, 

riacho Dois Irmãos, riacho das Palmeiras. 

De acordo com a Prefeitura Municipal de Nazaré, 11 riachos recebem esgoto 

diretamente das casas. Todos os riachos são afluentes do Rio Jaguaripe, rio este que corta a 

cidade. 

De acordo com a SEDUR (2011), os esgotos coletados de Nazaré não recebem qualquer 

tipo de tratamento. Os esgotos sanitários da cidade de Nazaré possuem disposição fluvial, no 

Rio Jaguaripe, manancial deregime perene. O descarte ocorre de modo direto difuso e 
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concentrado. Todos os riachos da sede recebemesgotos, sendo estes mananciais de regime 

intermitente. O descarte é feito de modo direto difuso. 

Os principais usos do corpo receptor utilizado para a disposição final dos efluentes a 

jusante do ponto de lançamento são recreação, irrigação, lavagem de roupa e pesca. 

 

 
FIGURA 10. Disposição final dos efluentes domésticos. A (Riacho Batatan, B (Riacho Caquende), C 

(Riacho Caquende), D (Riacho das Pedrinhas).  Fonte: Adaptado, SEDUR (2011) 

1.9.2. Zona Rural 

De acordo com a PMN (2019), em todas as comunidades rurais do município há 

predominância de soluções individuais de esgotamento sanitário. Dentre elas podemos citar: 

fossas secas, fossas sépticas, disposição no solo e lançamento em córregos ou riachos.  
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FIGURA 11. Disposição de efluentes doméstico no solo na comunidade Copioba Reunidas. Fonte: O 

autor (2019) 

2.     OBJETIVOS E METAS PARA EXPANSÃO DOS SERVIÇOS 

 

  Objetivando o atendimento das áreas de ocupação regular com sistema de abastecimento 

de água e sistema de esgotamento sanitário, priorizando as regiões mais adensadas, ficam 

estabelecidas as metas abaixo discriminadas: 

2.1. Zona urbana 

 2.1.1. Área de Atendimento e Projeções Populacionais 

 

 Sede Municipal e localidades atualmente atendidas pela prestadora; 

 Não incluirá áreas de ocupação irregular. Entre muitas disfunções possíveis pode-se 

citar: a desobediência às normas urbanísticas; o não recebimento oficial das vias 

executadas e que devem ser doadas formalmente ao patrimônio público; a falta de 

titulação correta da terra; a falta de correspondência entre o projeto apresentado e o 

executado, entre outras.  

  Não incluirá áreas de obrigação de fazer de terceiros (loteamento clandestino ou 

loteamento irregular ou invasão). 

 

       De acordo com a EMBASA (2019), o sistema de esgotamento sanitário (SES), deverá 

beneficiar a população das áreas caracterizadas urbanas do município, visando a expansão 

gradual e progressiva dos serviços, por meio de sistema público e de condomínios particulares. 

Em consonância com a Lei Federal nº 11.445/2007, art. 45, § 1o, na ausência de redes 

públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções individuais de abastecimento de água 

e de afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, observadas as normas editadas pela 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ  
ESTADO DA BAHIA 
CNPJ Nº 13.797.188/0001-92 
www.nazare.ba.gov.br 

 
 

28 

 

entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de 

recursos hídricos. 

A Prefeitura Municipal de Nazaré, através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços 

Públicos, a partir da publicação da Lei Municipal correspondente ao Plano Municipal Setorial 

de Saneamento Básico, contemplando as componentes de Abastecimento de Água Potável e 

Esgotamento Sanitário solicitará no ato do requerimento do alvará de construção, projeto de 

fossa séptica nos termos da ABNT NBR 7229/1992, ou outro tipo de solução individual com 

eficiência equivalente ou superior, até que haja a disponibilização do sistema de esgotamento 

sanitário a ser implantado pela prestadora do serviço. 

       A partir de estudo de projeção populacional contratado pela EMBASA, estima-se que em 

2049 a população urbana do município de Nazaré-BA será de aproximadamente 34 mil 

habitantes e existirão cerca de 14.500 domicílios.  O quadro abaixo, apresenta as projeções da 

população urbana e dos domicílios elaborados do ano de 2017 a 2047. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Abastecimento de Água 

 

O município de Nazaré de acordo com a EMBASA (2019), atende 99,5% da população 

urbana, e apresenta um consumo médio per capita de 90,9 l/hab.dia, dados estes que são 

Ano População Domicílios 
 

Ano População Domicílios 

2017 24.080 9.223  2033 29.220 12.047 

2018 24.390 9.385  2034 29.552 12.241 

2019 24.702 9.549  2035 29.885 12.436 

2020 25.015 9.714  2036 30.219 12.633 

2021 25.330 9.882  2037 30.553 12.832 

2022 25.646 10.052  2038 30.889 12.973 

2023 25.964 10.223  2039 31.226 13.114 

2024 26.284 10.397  2040 31.563 13.255 

2025 26.605 10.573  2041 31.901 13.397 

2026 26.927 10.750  2042 32.239 13.539 

2027 27.251 10.930  2043 32.578 13.682 

2028 27.576 11.111  2044 32.917 13.824 

2029 27.902 11.294  2045 33.257 13.967 

2030 28.230 11.480  2046 33.598 14.110 

2031 28.559 11.667  2047 33.938 14.253 

2032 28.889 11.856        

QUADRO 2. Projeção Populacional - Zona Urbana. Fonte: EMBASA (2019) 
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disponibilizados anualmente através do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento 

– SNIS. O prestador dos serviços forneceu a Prefeitura Municipal de Nazaré seus programas de 

expansão dos serviços e programas de redução de perdas, considerados prioritários. 

Até 2024 a EMBASA objetiva universalizar o serviço de abastecimento de água potável 

na área urbana do município de Nazaré, para avaliar a afetividade das metas proposta será 

utilizado o indicador ICA - Índice de Cobertura dos Domicílios com Rede de Abastecimento 

de Água. 

 

 

 

Ano Atual 5° 10° 15° 20° 25° 30° 

Cobertura  (%) 99,5 100 100 100 100 100 100 

TABELA 2. Cobertura Mínima do Serviço Urbano (SAA) – Nazaré. Fonte: EMBASA (2019) 

 

Objetivo: Medir o percentual de domicílios urbanos com disponibilidade de acesso ao sistema 

público de abastecimento de água. 

 

Unidade de medida: % 

Fórmula de Cálculo: ICA=   (EcoCadResAtÁgua+ DomDispÁgua) x100 

 DomÁreaAtendimento 

Onde: 

ICA – Índice de Cobertura dos Domicílios com Rede de Abastecimento de Água – (%); 

EcoCadResAtÁgua – economias cadastradas residenciais ativas de água – (unidades); 

DomDispÁgua – domicílios urbanos com disponibilidade de atendimento por rede pública de 

abastecimento – (unidades); 

   2.1.2.1. Programa de controle de perdas 

 

Até 2049 a EMBASA objetiva reduzir as perdas no sistema de distribuição, apesar do 

município apresentar percentuais abaixo da média nacional (38,29% (SNIS,2017)), a prestadora 

visa a melhoria contínua neste sistema. Para avaliar a afetividade das metas proposta será 

utilizado o indicador IPL - Índice de Perdas Totais na Distribuição. 
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Ano Atual 5° 10° 15° 20° 25° 30° 

 

l/ramal/dia 

 

82,8 

 

<80,0 

 

<78,0 

 

<75,0 

 

<72,0 

 

<70,0 

 

<70,0 

TABELA 3. Projeção das perdas no SAA – Nazaré. Fonte: Embasa (2019) 

 

Objetivo: Medir as perdas totais na rede de distribuição de água  

Unidade de medida: litros por ramal x dia (L/ramal.dia) 

Fórmula de Cálculo: IPL = VD – (VCM + VO) x 1000 

                                                            NR              365 

Onde: 

IPL – Índice de Perdas Totais na Distribuição – (litros/ramal x dia). 

VD – volume disponibilizado à distribuição = Volume produzido +volume importado – volume 

exportado- (m³/ano). 

VCM – volume de consumo medido ou estimado - (m³/ano). 

VO – volume relativo aos usos operacionais, emergências e sociais- (m³/ano). 

NR –  quantidade de ramais- média aritmética de 12 meses do número de ligações ativas de 

água – (unidades). 

2.1.3. Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

De acordo com a EMBASA (2019), ao ser assinado o contrato de programa entre o 

município de Nazaré e a EMBASA, a mesma garantirá com recursos próprios até 2049, a 

operação plena do SES-Nazaré com índice de atendimento mínimo de 30% da população 

urbana, independente da ocorrência de um crescimento populacional não previsto nas projeções 

realizadas pela mesma. Para avaliar a afetividade das metas proposta será utilizado o indicador 

ICE - Índice de cobertura dos Domicílios com Rede de Coleta de Esgotos. 

 

Ano Atual 5° 10° 15° 20° 25° 30° 

Cobertura  (%) 0 <11 >11 >19 >26 30 30 

TABELA 4. Cobertura mínima do SES – Nazaré. Fonte: Embasa (2019) 

 

OBS: A ampliação da cobertura prevista para o serviço urbano de esgotamento sanitário ficará 
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condicionada à captação de recursos não onerosos pelo município e/ou pela Embasa. 

  

Objetivo: Medir o percentual de domicílios urbanos com disponibilidade de acesso ao sistema 

público de esgotamento sanitário. 

Unidade de medida: % 

Fórmula de cálculo: ICE=  (EcoCadResAtEsgoto + DomDispEsgoto) x 100 

                                                    DomÁreaAtendimentoEsgoto  

Onde: 

ICE – Índice de cobertura dos Domicílios com Rede de Coleta de Esgotos – (%). 

IcoCardResAtEsg – economias cadastradas residenciais ativas de esgoto- (unidades). 

DomDispEsgoto – domicílios urbanos com disponibilidade de atendimento por rede pública de 

coleta de esgotos – (unidades). 

 

2.2. Zona Rural 

2.2.1. Abastecimento de água 

 

Após visitas de campo e informações das associações rurais, foram identificados e 

elencados por ordem de prioridade, os principais aspectos intervenientes no abastecimento de 

água na zona rural do município de Nazaré, como podemos identificar no quadro abaixo: 

 

ASPECTOS 

IDENTIFICADOS 

OBJETIVOS METAS  PRIORIDADE  

Ausência de sistemas 

de abastecimento 

simplificados ou 

descentralizados 

Implantar sistemas 

simplificados de 

abastecimento através de 

perfuração de poços, 

com inserção da etapa de 

tratamento e eleger um 

prestador de serviço para 

a sua operação e 

manutenção ou capacitar 

as associações rurais para 

a autogestão 

Curto prazo Alta 

Rebaixamento do 

nível do lençol 

freático e diminuição 

da vazão dos poços, 

cisternas e nascentes 

Ações de 

reflorestamento, 

recuperação de áreas de 

preservação permanente 

Curto Prazo Alta 
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facilitando a recarga de 

aquíferos 

Carência no 

abastecimento de 

água em algumas 

localidades 

Perfuração de novos 

poços e implantação de 

sistemas simplificados 

Curto prazo Alta 

Ampliação das soluções 

individuais 
Curto prazo Alta 

Abastecimento de 

água por poço ou 

nascente sem 

tratamento prévio 

Ampliação do tratamento 

da água nos sistemas 

individuais 

Curto prazo Alta 

Ausência de cadastro 

de poços, cisternas 

ou nascentes 

utilizadas para 

abastecimento 

coletivo 

Realizar cadastro e 

georeferenciamento dos 

soluções coletivas 

Curto prazo Alta 

Falta de análises de 

qualidade da água 

dos poços, cisternas 

ou nascentes 

utilizadas para 

abastecimento 

coletivo 

Realização de 

campanhas 

monitoramento da 

qualidade da água 

Imediatas ou 

emergenciais 
Alta 

QUADRO 3. Objetivos e metas - abastecimento de água na zona rural. Fonte: O autor (2019) 

 

Dentro do horizonte do plano, para a definição das metas foi utilizado às seguintes 

definições: imediatas ou emergenciais (até 1 ano); curto prazo (até 5 anos); médio prazo (entre 

5 a 15 anos); e longo prazo (entre 15 a 30 anos); e com relação as prioridades: alta, média e 

baixa. 

A avaliação do cumprimento das metas propostas serão medidas pelos seguintes 

indicadores: 

Índice de atendimento por soluções coletivas (%): representa o número de domicílios 

rurais servidos por soluções coletivas de abastecimento dividido pelo total de domicílios rurais. 

Índice de atendimento por soluções individuais (%): representa o número total de 

domicílios rurais servidos por poços freáticos ou cisternas e/ou outras soluções individuais 

dividido pelo total de domicílios rurais.  

Índice de população atendida por sistemas simplificados (%): representa o número 

total de habitantes da zona rural atendida pelos sistemas simplificados dividido pela população 

rural total; 
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Com a consolidação dos empreendimentos em curto ou médio como a ponte Salvador-

Itaparica, a retomada das atividades do Estaleiro Enseada do Paraguaçu e a construção do 

Sistema Viário Oeste, que culminará na duplicação da BA-001, as mais populosas comunidades 

rurais como Caboto e Leone, que estão situados a margem desta rodovia, poderão sofrer um 

processo de urbanização e aumento populacional, o que culminará na demanda de água, deste 

modo recomenda-se ações prioritárias como perfuração de poços e implantação de sistemas 

simplificados de abastecimento para estas comunidades.  

Recomenda-se a realização de um estudo estatístico de projeção populacional das áreas 

rurais impactadas por estes empreendimentos, de modo a substanciar a tomada de decisão e 

construção de um plano de investimentos para dotar estas localidades com infraestruturas 

sanitariamente adequadas. 

2.2.2. Esgotamento Sanitário 

 

Após visitas de campo e informações das associações rurais, foram identificados e 

elencados por ordem de prioridade, os principais aspectos intervenientes no esgotamento 

sanitário na zona rural do município de Nazaré, como podemos identificar no quadro abaixo: 

 

 

ASPECTOS 

IDENTIFICADOS 

OBJETIVOS METAS  PRIORIDADE  

Esgotos primários e 

secundários 

destinados em fossas 

rudimentares, a céu 

aberto e /ou corpos 

hídricos 

Construção de sistemas 

descentralizados para 

coleta e tratamento do 

esgoto em zonas rurais 

densamente povoadas 

Curto prazo Alta 

Fossas rudimentares  

Construção de soluções 

individuais de tratamento 

e disposição final de 

esgoto sanitariamente 

adequadas para as áreas 

rurais dispersas 

Imediato ou 

Emergencial 
Alta 

Existência de 

residências sem 

banheiro  
 

Construção de banheiros 

e de soluções individuais 

adequadas para os seus 

efluentes  

Imediato ou 

Emergencial 
Alta 

QUADRO 4. Objetivos e metas - esgotamento sanitário na zona rural. Fonte: O autor (2019) 

Dentro do horizonte do plano, para a definição das metas foi utilizado às seguintes 
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definições: imediatas ou emergenciais (até 1 ano); curto prazo (até 5 anos); médio prazo (entre 

5 a 15 anos); e longo prazo (entre 15 a 20 anos); e com relação as prioridades: alta, média e 

baixa. 

Com a consolidação dos empreendimentos em curto ou médio como a ponte Salvador-

Itaparica, a retomada das atividades do Estaleiro Enseada do Paraguaçu e a construção do 

Sistema Viário Oeste, que culminará na duplicação da BA-001, as mais populosas comunidades 

rurais como Caboto e Leone, que estão situados a margem desta rodovia, poderão sofrer um 

processo de urbanização e aumento populacional, o que culminará na demanda de serviços de 

esgotamento sanitário, deste modo recomenda-se ações prioritárias como implementação de 

sistemas de esgotamento descentralizados, semicoletivos o soluções  individuais. 

A avaliação do cumprimento das metas propostas serão medidas pelos seguintes 

indicadores: 

Índice de atendimento por soluções individuais (%): representa o número total de 

domicílios rurais servidos por fossas sépticas, ou outras soluções individuais sanitariamente 

adequadas divididas pelo total de domicílios rurais.  

Índice de atendimento por sistemas descentralizados (%): representa o número de 

domicílios rurais servidos por sistemas descentralizados de esgotamento sanitário dividido pelo 

total de domicílios rurais. 

 

3. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PROPOSTAS 

3.1. Zona Urbana 

 

 De acordo com a atual prestadora dos serviços, a EMBASA, estão previstos diversos 

programas e ações, em 30 anos projetados, visando a melhoria dos sistemas de abastecimento 

de água potável, sendo intervenções no município na distribuição, uma vez que o mesmo é 

composto de um Sistema Isolado de Abastecimento de Água - SAA. Outras ações como a 

implantação do sistema de esgotamento sanitário deverão ser executadas no horizonte 

planejado. 

Dentre outras ações, de implantação e manutenção podemos citar: 

 Crescimento vegetativo - rede de distribuição e ligações; 

 Expansão da cobertura de atendimento de água; 
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 Implementação de ações para monitoramento e controle de perdas reais e aparentes 

(remanejamento de redes, setorização, geofonamento e reparo de vazamentos, instalação 

de macromedidores, instalação e substituição de hidrômetro...); 

 Implantação do sistema de esgotamento.  

 

3.1.1. Abastecimento de água 

 

De acordo com a EMBASA (2019), osprincipais empreendimentos previstos, a serem 

executados pela prestadora dos serviços e seus parceiros para o sistema de abastecimento de 

água para o período de 30 anos e seus quantitativos estimados são: 

 Ampliar capacidade de armazenamento de água na barragem de captação no Rio 

Caraípe; 

 Elaborar projeto e executar obra de ampliação da capacidade de transporte da adutora 

de água bruta, com implantação de nova adutora, em paralelo à existente, nos 

diâmetros DN300 (1.000m FoFo) e DN250 (3.212m PVC DEFoFo); 

 Executar obra de melhorias estruturantes na Estação de Tratamento de Água – ETA; 

 Elaborar projeto e executar obra de implantação da Estação de Tratamento de 

Efluentes da ETA – ETL; 

 Elaborar projeto e executar obra de ampliação da produção da Estação de Tratamento 

de Água - ETA, assim como a estação elevatória de água tratada – EEAT; 

 Elaborar projeto e executar de ampliação da capacidade de reservação do SIAA, 

implantação de 02(dois) RAP 500m³ e um de 50m³; 

 Executar melhorias na rede de distribuição: substituição de trechos de rede em 

cimento amianto (2.070m); 

 Executar melhorias na rede de distribuição: substituição de trechos de rede em FoFo 

(1.700m); 

 Executar melhorias na rede de distribuição: substituição de trechos de rede com 

diâmetros menor que DN50 (957m); 

 Executar melhorias na rede de distribuição: implantação de macromedidores; 

 Executar melhorias na rede de distribuição: implantação de macromedidores e 

monitoramento regular do índice de perdas por distrito e por zonas de abastecimento 

(setorização); 
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 Instalar hidrômetros em ligações ativas e que não são micromedidas; 

 Substituir de hidrômetros com vida útil vencida (mais de 5 anos); 

 Executar novas ligações: crescimento vegetativo e regularização de ligações 

clandestinas; 

 Realizar trabalhos sociais e de educação sanitária e ambiental nas comunidades. 

3.1.2. Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

            De acordo com a EMBASA (2019), para que o município alcance a meta de 30% de 

cobertura para os próximos 30 anos conforme disposto, por não existir o serviço de esgotamento 

sanitário atualmente, será necessário a realização das seguintes etapas: 

 Estudos de Concepção – conjunto de estudos e conclusões referentes ao 

estabelecimento de todas as diretrizes, parâmetros e definições necessárias e 

suficientes para a caracterização completa do sistema a projetar, tendo como 

objetivos:  

 Identificação e qualificação de todos os fatores intervenientes com o sistema de 

esgotos;  

 Diagnóstico do sistema existente, considerando a situação atual e futura (caso já 

exista); 

 Estabelecimento de todos os parâmetros básicos de projeto; 

 Pré-dimensionamento das unidades dos sistemas, para as alternativas 

selecionadas; - escolha da alternativa mais adequada mediante a comparação técnica, 

econômica e ambiental, entre as alternativas, levantando os impactos negativos e 

positivos;  

 Estabelecimento das diretrizes gerais de projeto e estimativa das quantidades de 

serviços que devem ser executados na fase de projeto;  

 Projeto Básico – conjunto de elementos necessários e suficientes, com precisão 

adequada, para caracterizar a obra e o serviço, ou o complexo de obras ou serviços 

objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 

preliminares, que assegurem a viabilidade do empreendimento, e que possibilite a 

avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução;  

 Projeto Executivo – conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 

completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de 
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Normas Técnicas (ABNT). Resultando na atualização do projeto existente no total de 

R$ 559.977,00. 

 Obra – Execução da obra de implantação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, 

implantação de 02 (duas) Estações Elevatória de Esgoto – EEE, Redes Coletoras, 

Execução de 3.510 ligações intradomiciliares e Crescimento Vegetativo, com 

investimento estimado em torno de 16.800.000,00 (dezesseis milhões, e oitocentos 

mil reais). 

A execução do projeto de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário dentro dos 

percentuais de atendimento mínimo estabelecidos ficará sob a responsabilidade da Embasa e 

seus parceiros, e possível ampliação da cobertura de atendimento do SES na sede municipal 

ficará condicionada à captação de recursos não onerosos pelo município e/ou pela Embasa. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Zona Rural 

3.2.1. Abastecimento de água 

 

Dentre as propostas sugeridas pelo comitê executivo levando em consideração as 

principais demandas da população rural para a melhoria do saneamento rural no componente 

abastecimento de água, foram previstas 08 (oito) ações prioritárias com seus respectivos custos 

estimados. Devendo-se respeitar a ordem de prioridade de investimento pelos critérios das 

localidades mais adensadas ou com em áreas com risco iminente à saúde pública. 

 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

2 PROGRAMA 2 – SANEAMENTO RURAL  

1.1. Projeto 1 – Água boa Custos Estimados 

1.1.1. Ação 1 – Cadastro e georeferenciamento pontos de captação 

de água para abastecimento humano 

R$ 20.000,00 

1.1.2. Ação 2 – Elaboração de estudos de concepção para R$ 150.000,00 
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perfuração de poços e implantação de sistemas simplificados 

de abastecimento humano (contemplando a desinfecção) 

1.1.3. Ação 3 – Perfuração de poços e implantação de sistemas 

simplificados de abastecimento humano (contemplando a 

desinfecção) 

R$ 1.500.000,00 

1.1.4. Ação 4 – Monitoramento e manutenção periódica dos 

sistemas simplificados de abastecimentos para consumo 

humano (padrões de potabilidade) 

R$ 100.000,00 

1.1.5. Ação 5 – Implantação de sistema de captação de água da chuva 

em escolas e unidades de saúde da zona rural 

R$ 120.000,00 

1.1.6. Ação 6 –  Adequação de soluções individuais de abastecimento 

de água existentes 

R$ 200.000,00 

1.1.7. Ação 7 – Recuperação de nascentes e reflorestamento áreas de 

entorno de poços perfurados 

R$ 30.000,00 

1.1.8. Ação 8 – Capacitações com ênfases na educação sanitária e 

ambiental voltada para associações rurais - práticas de 

consumo e irrigação consciente 

R$ 15.000,00 

 R$ 2.140.000,00 

QUADRO 5. Ações propostas para a componente abastecimento de água - Zona Rural. Fonte: O autor 

(2019) 

Sugere-se a articulação com a Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da 

Bahia (CERB), para execução ações de promoção de melhorias no abastecimento de água na 

zona rural, como perfuração de poços e implantação dos sistemas simplificados de 

abastecimento, uma vez que esta companhia que detém a expertise na implantação destes 

sistemas em diversas cidades da Bahia. 

3.2.2. Esgotamento Sanitário 

Dentre as propostas sugeridas pelo comitê executivo levando em consideração as 

principais demandas da população rural para a melhoria do saneamento rural na componente 

esgotamento sanitário, foram previstas 08 (oito) ações prioritárias com seus respectivos custos 

estimados. Devendo-se respeitar a ordem de prioridade de investimento pelos critérios das 

localidades mais adensadas ou com em áreas com risco iminente à saúde pública. 

 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

2 PROGRAMA 2 – SANEAMENTO RURAL  

1.2. Projeto 2 – Saneando Custos Estimados 

1.2.1. Ação 1 – Elaboração de estudos de concepção de sistemas de 

esgotamento sanitário descentralizados ou semicoletivos 
R$ 150.000,00 

1.2.2. Ação 2 – Implantação execução de sistemas de esgotamento 

sanitário descentralizados ou semicoletivos 
R$ 800.000,00 
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1.2.3. Ação 3 – Implantação de soluções individuais em áreas 

isoladas  
R$ 100.000,00 

1.2.4. Ação 4 – Implantação de conjuntos sanitários (banheiros 

padrão FUNASA) em comunidades isoladas 
R$ 250.000,00 

1.2.5. Ação 5 – Melhorias sanitárias domiciliares R$ 300.000,00 

1.2.6. Ação 6 – Apoio técnico para adequação ou desativação de 

soluções sanitárias inadequadas e remediação da área 
R$ 20.000,00 

1.2.7. 

Ação 7 – Capacitações com ênfases em educação sanitária e 

ambiental voltada para associações rurais visando a 

fiscalização e monitoramento participativo de fossas 

localizadas próximas aos cursos hídricos e pontos de captação 

subterrânea de água para consumo humano. 

R$ 5.000,00 

 R$ 1.625.000,00 

QUADRO 6. Ações propostas para a componente esgotamento sanitário - Zona Rural. Fonte: O autor 

(2019) 

As tecnologias sugeridas para o tratamento de efluentes nas diferentes comunidades rurais do 

município de Nazaré são: 

 Soluções individuais ou semicoletivas: Tanque séptico, fossa séptica biodigestora 

(FSB), reator anaeróbio compartimentado (RAC), círculo de bananeiras, fossa seca, 

banheiro seco compostável; 

 Sistemas descentralizados: Reator anaeróbio de fluxo ascendente compacto (RAFA 

compacto), sistemas alagados construídos (SAC), tanque imhoff.  

As tecnologias sugeridas para a disposição final de efluentes nas diferentes comunidades 

rurais do município de Nazaré são: 

 Sumidouros; 

 Tanques de evapotranspiração. 

 

 4. INVESTIMENTOS  

 

    De acordo com a EMBASA (2019), o plano de investimento em obras para adequação 

e ampliação dos sistemas de abastecimento de água potável e implantação do sistema de 

esgotamento sanitário está baseado informações disponíveis, não possuindo as características e 

detalhamento típico dos projetos de engenharia e meio ambiente. As reais intervenções que 

serão realizadas nos sistemas de água e esgoto dependem de estudos detalhados e projetos 

específicos e das respectivas aprovações ambientais e dos demais órgãos de controle, que 

poderão resultar em ações, soluções e dispêndios diferentes dos previstos. 
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 Para o atendimento de todos os programas e ações dos próximos 30 anos, de forma 

qualitativa e quantitativa, nas demandas dos sistemas de abastecimento de água potável e 

esgotamento sanitário de Nazaré, serão necessários investimentos da ordem de R$ 

23.600.000,00 (vinte e três milhões e seiscentos mil reais), em valores presentes. Sendo que R$ 

6.800.000,00 (seis milhões e oitocentos mil reais) serão investidos na adequação e ampliação 

do SAA-Nazaré e R$ 16.800.000,00 (dezesseis milhões e oitocentos mil reais) serão investidos 

na implantação do SES-Nazaré. 

De acordo com as estimativas realizadas pela Prefeitura Municipal de Nazaré, carecendo 

de análises profundas e detalhadas, serão necessários investimentos da ordem de R$ 

2.140.000,00 (dois milhões cento e quarenta mil reais) na implantação e melhorias no 

abastecimento de água nas comunidades rurais do município. No que tange os serviços de 

esgotamento sanitário serão necessários investimentos da ordem de R$ 1.625.000,00 (um 

milhão seiscentos e vinte e cinco mil reais) na promoção de melhorias e implantação de 

infraestruturas sanitariamente adequadas. 

 5. FONTES DE FINANCIAMENTOS 

 

     O Plano Municipal Setorial de Saneamento Básico, nas componentes abastecimento de água 

potável e esgotamento sanitário foi desenvolvido admitindo que para executar os investimentos, 

a Política Nacional de Saneamento, criará possibilidades para equacionamento dos recursos 

necessários para atender as metas propostas. 

      As principais fontes de recursos identificadas, conforme cenário setorial atual, para que 

possam ser executadas as ações previstas no planejamento foram: 

  Geração de recursos tarifários (receitas menos despesas) para: 

 Investimentos diretos; 

 Contrapartidas de financiamentos; 

 Reposição do parque produtivo; 

 Garantias financeiras de financiamentos; 

 Cobrança pelo Uso da Água; 

 FGTS e FAT; 

 Recursos privados; 

 Expansão Urbana (loteadores, conjuntos habitacionais e loteamentos sociais). 

         As fontes de recursos identificadas poderão se transformar em investimentos frente ao 
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previsto no PMSB das seguintes formas: 

 Programas com recursos próprios (tarifa);  

 Repasse a fundo perdido ou financiamentos (Estadual ou Federal) 

 Financiamentos nacionais, BNDES e CEF (FAT e FGTS); 

 Financiamentos internacionais (BID, BIRD, JBIC, etc.). 

 Empreendimentos Imobiliários; 

 Orçamento Fiscal (União, Estado e Município); 

 Repasses do Programa Nacional de Saneamento Rural (FUNASA/Ministério das 

Cidades), dentre outros programas direcionados ao saneamento rural. 

6. CONCLUSÃO 

 

 O presente Plano Municipal Setorial do Saneamento Básico, envolvendo o 

Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário tem como objetivo o apresentar a 

situação atual dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário do 

município de Nazaré, apontando as diretrizes e os planos de ações investimentos no horizonte 

do plano. 

 Para garantia dos investimentos e obras que se fizerem necessárias, este planejamento 

municipal deverá servir como referência para a contratação de empresa especializada para a 

elaboração dos necessários estudos de alternativas, estudos de concepção que consolidarão a 

conformação final dos sistemas de abastecimento água potável e esgotamento sanitário da 

cidade, bem como, permitirão a determinação das obras e ações necessárias para se atingir essa 

nova conformação. 
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8. ANEXOS 

8.1 Anexo I -  Plano de Contingência 

 

 As atividades acima descritas são essenciais para propiciar a operação permanente dos 

sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário da cidade. De caráter preventivo, 

em sua maioria, buscam conferir grau adequado de segurança aos processos e instalações 

operacionais evitando descontinuidades. 

 Como em qualquer atividade, no entanto, sempre existe a possibilidade de ocorrência de 

situações imprevistas. As obras e os serviços de engenharia em geral, e os de saneamento em 

particular, são planejados respeitando-se determinados níveis de segurança, resultado de 

experiências anteriores e expresso na legislação ou em normas técnicas. 

 Quanto maior o potencial de causar danos aos seres humanos e ao meio ambiente, maiores 

são os níveis de segurança estipulados. Casos limites são, por exemplo, os de usinas atômicas, 

grandes usinas hidrelétricas, entre outros. 

 O estabelecimento de níveis de segurança e, consequentemente, de riscos aceitáveis é 

essencial para a viabilidade econômica dos serviços, pois quanto maiores os níveis de segurança 

maiores são os custos de implantação e operação. 

A adoção sistemática de altíssimos níveis de segurança para todo e qualquer tipo de obra 

ou serviço acarretaria um enorme esforço da sociedade para a implantação e operação da 

infraestrutura necessária a sua sobrevivência e conforto, atrasando seus benefícios. E o atraso 

desses benefícios, por outro lado, também significa prejuízos à sociedade. Trata-se, portanto, 

de encontrar um ponto de equilíbrio entre níveis de segurança e custos aceitáveis. 

 No caso dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, foram 

identificados nos quadros 1 e 2 a seguir os principais tipos de ocorrências, as possíveis origens 

e as ações a serem desencadeadas. Conforme acima relatado, a contratada disponibilizará seja 

na própria cidade ou através do apoio de suas diversas unidades no Estado, os instrumentos 

necessários para o atendimento dessas situações de contingência. Para novos tipos de 

ocorrências que porventura venham a surgir, a prestadora promoverá a elaboração de novos 

planos de atuação. 
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 Ocorrência Origem Plano de Contingência 

1. Falta d’água 

generalizada 

na zona urbana 

 Períodos de chuvas com 

ocorrência de inundação, em 

geral, das instalações, 

comprometendo a qualidade e o 

funcionamento dos 

equipamentos e estruturas. 

 Deslizamento de encostas 

/movimentação do solo / 

solapamento de apoios de 

estruturas com arrebentamento 

da adução de água bruta. 

 Interrupção prolongada no 

fornecimento de energia elétrica 

nas instalações de produção de 

água. 

 Vazamentos de cloro nas 

instalações de tratamento de 

água. 

 Contaminação dos mananciais 

por acidentes como 

derramamento de substâncias 

tóxicas na bacia a montante, 

alterando a qualidade da água 

que será captada, tornando-a 

inadequada ao consumo. 

 Ações de vandalismo. 

 Comunicar à população, 

hospitais, Unidades Básicas de 

Saúde, quartéis, instituições, 

autoridades competentes, entre 

outros, através dos meios de 

comunicação disponível. 

 Contratar obras de reparos das 

instalações atingidas em caráter 

emergencial se preciso for. 

 Implementar de cronograma de 

abastecimento por manobras. 

 Controlar a água disponível nos 

reservatórios. 

 Adequar o plano de ação às 

características da ocorrência. 

 Disponibilizar caminhões pipa 

para fornecimento emergencial 

de água.  

 Comunicar à concessionária de 

energia elétrica para a 

disponibilização de gerador de 

emergência na falta continuada 

de energia. 

 Comunicar à polícia em caso de 

vandalismo. 
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2. Falta d’água 

parcial ou 

localizada na 

zona urbana 

 Deficiências de água nos 

mananciais em períodos de 

estiagem 

 Interrupção temporária no 

fornecimento de energia 

elétrica nas instalações de 

produção e/ou distribuição de 

água 

 Danificação de equipamentos 

de estações elevatórias de água 

tratada 

 Danificação de estruturas de 

reservatórios e elevatórias de 

água tratada 

 Rompimento de redes e linhas 

adutoras de água tratada 

 Ações de vandalismo  

 Adequar o plano de ação às 

características da ocorrência. 

 Comunicar à população, 

hospitais, Unidades Básicas de 

Saúde, quartéis, instituições, 

autoridades competentes, entre 

outros, através dos meios de 

comunicação disponível. 

 Comunicar à polícia em caso de 

vandalismo 

 Disponibilizar caminhões pipa 

para fornecimento emergencial 

de água. 

 Contratar obras de reparos das 

instalações atingidas em caráter 

emergencial se preciso for. 

 Implementar de cronograma de 

abastecimento por manobras. 

 Instalar equipamentos reserva. 

3. Falta d’água 

parcial ou 

localizada na 

zona rural 

 Extensos períodos de estiagem 

 Interrupção temporária no 

fornecimento de energia 

elétrica nas instalações dos 

sistemas simplificados 

 Danificação nos equipamentos 

componentes dos sistemas 

simplificados 

 Rebaixamento temporário do 

lençol freático ocasionada por 

captações não autorizadas 

 

 Adequar o plano de ação às 

características da ocorrência. 

 Comunicar à população, 

hospitais, Unidades Básicas de 

Saúde, quartéis, instituições, 

autoridades competentes, entre 

outros, através dos meios de 

comunicação disponível. 

 Comunicar a defesa civil 

municipal, secretarias de 

infraestrutura e meio ambiente; 
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 Disponibilizar caminhões pipa 

para fornecimento emergencial 

de água. 

 Comunicar a concessionária de 

energia 

 Instalar equipamentos reserva. 

QUADRO 7. Ocorrências e plano de contingência - sistema de abastecimento de água. Fonte: 

O autor (2019) 

 

Ocorrência Origem Plano de Contingência 

1. Paralisação da 

estação de 

tratamento de 

esgotos 

 Interrupção no fornecimento de 

energia elétrica nas instalações de 

tratamento. 

 Danificação de equipamentos 

eletromecânicos/ estruturas. 

 Ações de vandalismo. 

 Comunicar à população, 

hospitais, Unidades Básicas 

de Saúde, quartéis, 

instituições, autoridades 

competentes, entre outros, 

através dos meios de 

comunicação disponível. 

 Comunicar à polícia em caso 

de vandalismo 

 Comunicar à concessionária 

de energia elétrica para a 

disponibilização de gerador de 

emergência na falta 

continuada de energia. 

 Comunicar os órgãos de 

controle ambiental. 

 Instalar equipamentos reserva. 

 Contratar obras de reparos das 

instalações atingidas em 

caráter emergencial se preciso 

for. 

2. Extravasa-

mentos  de esgotos 

em estações 

elevatórias 

 Interrupção no fornecimento de 

energia elétrica nas instalações de 

bombeamento. 

 Danificação de equipamentos 

eletromecânicos/ estruturas 

 Ações de vandalismo. 

3. Rompimento de 

linhas de recalque, 

coletores tronco, 

interceptores e 

emissários 

 Desmoronamento de taludes/ 

paredes de canais. 

 Erosões de fundos de vale. 

 Rompimento de travessias. 

4. Ocorrência de 

retorno de esgotos 

em imóveis 

 Lançamento indevido e águas 

pluviais em redes coletoras de 

esgoto. 

 Obstruções em coletores de esgoto. 
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 Sinalizar e isolar a área como 

medida preventiva de 

acidentes. 

 Implantar sistema de desvio e 

isolamento do trecho avariado 

para não prejudicar as áreas 

circunvizinhas em caso de 

acidentes em coletores de 

esgoto. 

 Executar trabalhos de limpeza 

e desobstrução. 

  

  

  

  

  

QUADRO 8. Ocorrências e plano de contingência - sistema de esgotamento sanitário. Fonte: O autor 

(2019) 
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8.2.Anexo II - Mecanismos de Acompanhamento do Plano Municipal 

 

- Operador dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário na zona 

urbana 

O operador dos serviços de saneamento deverá elaborar relatórios gerenciais contendo: 

 A evolução dos atendimentos em abastecimentos de água, coleta de esgotos e tratamento 

de esgotos, comparando o indicador com as metas do Plano; 

 Plantas ou mapas indicando as áreas atendidas pelos serviços; 

 Avaliação da qualidade da água distribuída para a população, em conformidade com a 

Portaria de Consolidação nº 05 de 28/09/2017 do Ministério da Saúde; 

 Informações de evolução das instalações existentes no município, como por exemplos, 

quantidade de rede de água e de esgotos, quantidades de ligações de água e esgotos, 

quantidades de poços, estações de tratamento, estações elevatórias de esgotos, etc. 

 Balanço patrimonial dos ativos afetados na prestação dos serviços; 

 Informações operacionais indicando as ações realizadas no município, como por 

exemplos, quantidade de análises de laboratório realizados, remanejamentos realizados 

nas redes e ligações de água e esgotos, troca de hidrômetros, cortes da água, consertos 

de vazamento, desobstrução de rede e ramais de esgotos, reposição asfáltica, etc. 

 Dados relativos ao atendimento ao cliente, identificando o tipo de solicitação, separando 

a forma de atendimento (Call Center, Balcão de atendimento e outros); 

 Informações contendo Receitas, despesas e Investimentos realizados por ano. 

 A Prefeitura Municipal deverá solicitar a prestadora de serviços de abastecimento de água 

potável e esgotamento sanitário relatórios semestrais de andamento das ações;  

 A Prefeitura Municipal disponibilizará para consulta da população o andamento das ações 

previstas no plano; 

 A Prefeitura Municipal através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, 

avaliará o andamento das ações na zona rural e disponibilizará para consulta relatório 

anual de alcance de metas do plano por localidade rural. 
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8.3 Anexo III – Grupo de trabalho 
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8.4 Anexo IV – Plano Estratégico de Mobilização, Participação Social e Comunicação 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Com o objetivo de garantir de garantir o controle social e fortalecer a operacionalização do 

Plano Municipal Setorial de Saneamento Básico das componentes abastecimento de água potável e 

esgotamento sanitário, o Plano Estratégico de Mobilização, Participação Social e Comunicação 

estabelecerá estratégias e ações visando a publicização ampla e irrestrita das ferramentas utilizadas 

e resultados alcançados, priorizando informar a população sobre seus direitos e deveres em relação 

aos serviços de saneamento básico, dentro de um processo transparente, participativo e democrático 

em consonância com a Lei Federal nº 11.445/2007.  

A Lei Federal nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007 estabelece as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico e tem como um dos princípios fundamentais, definido em seu Art. 2º, o controle 

social definido no art. 3°,inciso IV, como: 

 

“IV – controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade 

informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de 

planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico.” 

 

O presente plano deverá assegurar a ampla divulgação das propostas dos planos de 

saneamento básico e dos estudos que as fundamentem, devendo ser propiciada um espaço aberto 

para que a população participe ativamente do processo de desenvolvimento do Plano Setorial nos 

seus distintos níveis de participação social, utilizando-se de audiências, consultas públicas e 

reuniões fortalecendo as relações sociais e debatendo sobre as necessidades e anseios da população, 

aliando o conhecimento técnico com o conhecimento popular de modo que sejam encontradas 

soluções para as diferentes localidades do município. 

 

2. OBJETIVO  

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Garantir o controle social no processo de elaboração do Plano Setorial das componentes 

abastecimento de água potável e esgotamento sanitário do município de Nazaré, utilizando-se 

instrumentos que promovam a participação dos diferentes atores propiciando a proposição de 

soluções que garantam a universalização dos serviços de abastecimento de água potável e 

esgotamento sanitário. 
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2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Identificação de atores sociais parceiros para apoio à mobilização social;  

b) Identificação e avaliação dos programas de educação em saúde e mobilização social;  

c) Verificação da disponibilidade de infraestrutura em cada setor de mobilização para a 

realização dos eventos;  

d) Elaborar estratégias de divulgação da elaboração do Plano Setorial, e dos eventos a todas 

as comunidades (rural e urbana) dos setores de mobilização, bem como a maneira que será 

realizada tal divulgação, como faixas, convites, folders, cartazes e meios de comunicação 

local (jornal, rádio, etc.);  

e) Definir a metodologia pedagógica das reuniões, utilizando instrumentos didáticos com 

linguagem apropriada, abordando os conteúdos sobre os serviços de saneamento básico; 

f) Construir um cronograma de atividades. 

 

De acordo com Brasil (2011) a construção do Plano de Mobilização Social deverá 

ocorrer na fase inicial do processo, onde serão planejados todos os procedimentos, estratégias, 

mecanismos e metodologias que serão aplicados ao longo de todo o período de elaboração do 

PMSB visando garantir a efetiva participação social. 

 

FASES Alguns Objetivos da Participação social 

Todas as fases 

 

 Apresentar caráter democrático e participativo, 

considerando sua função social;  

 Envolver a população na discussão das 

potencialidades e dos problemas de salubridade 

ambiental e saneamento básico, e suas 

implicações;  

 Sensibilizar a sociedade para a importância de 

investimentos em saneamento básico, os 

benefícios e vantagens;  

 Conscientizar a sociedade para a responsabilidade 

coletiva na preservação e na conservação dos 

recursos naturais;  

 Estimular os segmentos sociais a participarem do 

processo de gestão ambiental  

 Sensibilizar os gestores e técnicos municipais 

para o fomento das ações de educação ambiental 

e mobilização social, de forma permanente, com 

vistas a apoiar os programas, projetos e ações de 

saneamento básico a serem implantadas por meio 

do PMSB.  
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Diagnóstico técnico-participativo 

 
 Considerar as percepções sociais e conhecimentos 

a respeito do Saneamento;  

 Considerar as características locais e a realidade 

prática das condições econômico-sociais e 

culturais;  

 Considerar a realidade prática local das condições 

de saneamento e saúde em complemento às 

informações técnicas levantadas ou fornecidas 

pelos prestadores de serviços;  

 Considerar as formas de organização social da 

comunidade local.  

Prognóstico e Planejamento estratégico – 

Cenário de Referência. 

 
 Considerar as necessidades reais e os anseios da 

população para a definição do cenário de 

referência futuro; 

 Considerar o impacto socioambiental e sanitário 

dos empreendimentos de saneamento existentes e 

os futuros para a qualidade de vida da população.  

 

Programas, Projetos e Ações para Alcance do 

Cenário de Referência 

 
 Considerar as necessidades reais e os anseios da 

população para a hierarquização da aplicação de 

programas e seus investimentos.  

 Considerar o ponto de vista da comunidade no 

levantamento de alternativas de soluções de 

saneamento, tendo em conta a cultura, os hábitos 

e as atitudes em nível local.  

 

Fases posteriores: Execução, avaliação e 

previsão do Plano Setorial de Saneamento 

Básico 

 
 Estimular a prática permanente da participação e 

mobilização social na implantação da política 

municipal de saneamento básico;  

 Estimular a criação de novos grupos 

representativos da sociedade não organizada 

sensibilizados e com conhecimentos mínimos de 

saneamento básico para acompanhar e fiscalizar a 

execução do PMSB.  

 
QUADRO 9. Objetivos da participação social. Fonte: Brasil (2011) 

 

3. METODOLOGIA  

 

O presente Plano Estratégico de Mobilização, Participação Social e Comunicação visa 

garantir o controle social do processo de elaboração do Plano Setorial e formalizar a 

corresponsabilidade entre órgão público e comunidade no desenvolvimento da Política 

Municipal de Saneamento Básico. Desta forma o Município deve apoiar e conceber 

mecanismos de envolvimento da sociedade durante todo o processo de elaboração do Plano 
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Setorial de Saneamento nas componentes abastecimento de água potável e esgotamento 

sanitário. 

 
FIGURA 12. Esquematização do Plano de Mobilização Social. Fonte: Adaptado, BRASIL (2011) 

Os níveis de participação definem-se de acordo com o grau de envolvimento da 

comunidade na elaboração do PMSB. A título de exemplo, é proposta uma classificação quanto 

à participação em seis níveis, da menor participação para a maior, conforme descrição a seguir: 

  

 
FIGURA 13. Níveis de participação de acordo com o grau de envolvimento da comunidade na 

elaboração do PMSB. Fonte: Adaptado, BRASIL (2011) 
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Levando-se em consideração o planejamento, deve-se também por parte das equipes 

técnicas o entendimento do aspecto político inerente ao Plano Municipal Setorial de 

Saneamento, de modo a ser respeitado os espaços de diálogo, constituídos através dos eventos 

e atividades, os debates entre as lideranças locais, representantes do poder público, 

organizações da sociedade civil e demais membros da população.  

Há o entendimento que o Plano de Mobilização Social é, dentro da elaboração de planos 

de saneamento básico, o primeiro passo concreto para a promoção do controle social.  

Entendendo a necessidade da efetivação do controle social de acordo com as diretrizes 

previstos nos artigos 19, § 5º e 51 da Lei federal nº 11.445/2007, será realizada consulta pública 

do Plano em período previamente estabelecidos, onde haverá ampla divulgação no site oficial 

da Prefeitura Municipal de Nazaré, dentre outros meios de comunicação. 

 

 
 

 
FIGURA 14. Fluxograma do processo de elaboração e participação social do Plano Municipal Setorial 

de Saneamento Básico. Fonte: O autor (2019) 

 

4. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

 

De acordo com Censo Demográfico 2010, Nazaré possuía 27.274 habitantes. Sua 

densidade demográfica era de 107,47 hab/km². Em relação à situação do domicílio, 22.864 

habitantes residiam em áreas urbanas e 4.410 habitantes residiam em domicílios rurais, 

perfazendo um grau de urbanização de 83,8%. 

Para o ano de 2018, de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o município de Nazaré conta com uma população de 28.451 habitantes, 

apresentando um acréscimo de 4,0% em comparação ao ano de 2010. 
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Para os eventos de mobilização social serão considerados 02 setores: rural e urbano, 

definidos conforme o quadro 10. 

 

 

SETOR DE MOBILIZAÇÃO LOCALIDADES 

Urbano Sede de Nazaré 

Rural 
Leone/Caboto 

Copioba Mirim 
QUADRO 10. Setores de Mobilização Social. Fonte: O autor (2019) 

 

5. AÇÕES 

 

As ações de mobilização, participação social e comunicação terão como objetivo: 

 

 Coletar subsídios para a elaboração do Plano Setorial; 

 Listar as prioridades de atendimento aos serviços de saneamento básico, 

apontadas pelos representantes de cada bairro/localidade; 

 Verificar se as informações fornecidas pelos líderes comunitários coincidem com 

os anseios da população da área de abrangência; 

 Listar as prioridades de atendimento da população envolvida; 

 Obter o parecer da população interessada diretamente na construção do plano, 

garantindo que suas opiniões e necessidades estejam contempladas no Plano 

Setorial; 

 Realizar levantamento de metodologias em experiências de êxito quanto à 

participação social no município; 

 Identificar as organizações sociais dos diversos segmentos atuantes no município. 

 Contatar instituições; 

 Realizar reuniões técnicas e dinâmicas participativas para estimular os 

participantes; 

 Identificar e avaliar o sistema de comunicação local e sua capacidade de difusão 

das informações e mobilização sobre o Plano; 

 Disseminar o acesso às informações sobre o diagnóstico e estudos preliminares, 

os serviços prestados e sua avaliação, o processo e os eventos previstos e as 

propostas; 

 Descentralizar as informações produzidas pelo Plano Setorial; 

 Estimular o diálogo considerando a tradução do saber técnico e saber popular por 

meio de reuniões; 

 Submeter o Plano Setorial a uma avaliação pelos conselhos municipais e demais 

atores sociais envolvidos com a temática do saneamento; 

 

Em cada setor de mobilização será realizado: 

 

 Divulgação do Plano Setorial, aplicação de questionários para coleta de dados para 

diagnóstico; 

 No setor urbano será realizada divulgação em escolas de ensino fundamental e 

médio por meio de cartazes; 
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 No setor urbano será realizada ampla mobilização e aplicados questionários, na 

Santa Casa de Misericórdia, na Policlínica Municipal e na sede da Secretaria de 

Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Pesca e Meio Ambiente; 

 No setor rural serão aplicados questionários e realizada divulgação nas Unidades 

de Saúde Básica (UBS); 

 Será discutido com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, proposições para o 

Plano Setorial; 

 Após ampla divulgação, o Plano Setorial ficará em consulta pública, disponível em 

meio digital e em meio físico na sede da SEPLAN para recebimento de 

contribuições por 30 dias; 

 Serão enviados convites para participação da consulta pública para as principais 

entidades do município como: associações, sindicatos e coletivos populares; 

 Após o fechamento do processo de consultas públicas será incorporado ao plano 

as principais demandas que por ventura não estariam contempladas; 

 Em seguida é enviado para o gabinete da prefeita municipal para posterior 

encaminhamento para a Câmara de Vereadores com a finalidade de aprovação e 

instituição da Lei Municipal de Saneamento Básico contemplando as componentes 

abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. 
 

 

6. ESTRATÉGIAS DE MOBILIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E 

COMUNICAÇÃO 

 

6.1.REUNIÕES E OFICINAS DO COMITÊ DE COORDENAÇÃO E EXECUTIVO 

 

Através das reuniões e oficinas de capacitação e diagnóstico os representantes do 

Comitê terão acesso a estrutura do Plano Setorial e as principais legislações que versam sobre 

os serviços abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, podendo assim o Comitê de 

Coordenação, através das principais demandas sociais apresentadas em suas secretarias, 

colaborar no fornecimento de subsídios para o supracitado plano.  

Estes encontros estabelecerão o contato do Comitê de Coordenação com o Comitê 

executivo, devendo os mesmos dialogarem constantemente de modo ao cumprimento das metas 

estabelecidas. 

 

Com base no TR da Funasa o Comitê de Coordenação tem as seguintes atribuições:  

 

a) Identificar as demandas locais referentes aos serviços de saneamento básico; 

b) Promover em todo o município a divulgação do processo de elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico;  

c) Convocar a população da sede, distritos e povoados para a participação nas Oficinas, 

Consultas ou Audiências Públicas, Conferência Municipal e demais eventos 

relacionados ao Plano Municipal de Saneamento Básico ou Plano Setorial;  
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d) Diligenciar e acompanhar as atividades locais a cargo do Município;  

e) Criticar e sugerir alternativas, buscando promover a integração das ações de 

saneamento inclusive do ponto de vista de viabilidade técnica, operacional, financeira 

e ambiental, podendo-se reunir independente da equipe técnica executora, quando 

julgar necessário;  

f) Discutir e avaliar o trabalho produzido pela equipe técnica responsável pela 

elaboração dos estudos do Plano Municipal de Saneamento Básico; 

g) Realizar reuniões mensais e produzir atas, listas de presenças e imagens dos encontros 

para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

São atribuições do comitê executivo: 

 

a) Executar todas as atividades previstas no escopo do plano, apreciando as atividades de 

cada fase de elaboração do PMSB ou Plano Setorial e de cada produto a ser entregue, 

submetendo-os a avaliação do Comitê de Coordenação 

b) Observar os prazos indicados no cronograma de execução para finalização dos produtos; 

 

Dentre os encontros previstos estão: 

 

HORÁRIO ENCONTRO TÉCNICO 1 - PROGRAMAÇÃO 

08:30 Abertura / Integração 

09:00 Noções Básicas da Lei Federal nº 11.445/07 e Estrutura do Plano Setorial 

09:30 Apresentação do PMPSC 

10:00 Apresentação da Minuta do Contrato de Programa - EMBASA 

11:30 Contribuições ao diagnóstico e agendamento das próximas atividades 

12:00 Encerramento 
QUADRO 11. Programação do encontro técnico 1 dos Comitês. Fonte: O autor (2019) 

 

 

 

HORÁRIO APRESENTAÇÃO AO CMMAN - PROGRAMAÇÃO 

10:00 Apresentação do andamento da elaboração do plano 

11:00 Contribuições ao prognóstico e subsídios, prognóstico e agendamento das 

próximas atividades 

12:00 Encerramento 
QUADRO 12. Programação da apresentação do Plano ao Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

Fonte: O autor (2019) 

 

 

HORÁRIO ENCONTRO TÉCNICO 2 - PÓS CONSULTA - PROGRAMAÇÃO 

10:00 Apresentação das demandas das consultas públicas 
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11:00 Avaliação das contribuições / Inserções no plano  

12:00 Encerramento 

QUADRO 13. Programação do encontro técnico 3 dos Comitês. Fonte: O autor (2019) 

 

 

6.2.MEIO DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO 

 

A estratégia de comunicação e mobilização do Plano Municipal Setorial de Saneamento 

Básico contemplando as componentes Abastecimento de Água Potável e Esgotamento 

Sanitário, se dará a partir da ampla divulgação no site oficial da Prefeitura Municipal, bem 

como outras redes sociais de modo a propiciar a participação ampla e irrestrita.  

Na etapa de diagnóstico serão aplicados questionários de percepção sobre o saneamento 

(abastecimento de água e esgotamento sanitário) nos setores de mobilização. 

Na etapa precedente ao lançamento da convocatória da consulta pública a ser publicada 

no Diário Oficial do Município estabelecendo as diretrizes e prazos para recebimento de 

contribuições, será realizada ampla divulgação em rádios e sistemas autofalantes, além de 

fixação de cartazes em locais estratégicos de grande circulação de pessoas. 

 

 
MATERIAL DE MÍDIA QUANTIDADE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO 

SPOT DE RÁDIO 30 (30seg) Voz do Cruzeiro/Alternativa FM 

CARTAZ (A3) 30 Fixo  

QUESTIONÁRIOS 100 Fixo 

QUADRO 14. Estratégia adotadas para mobilização. Fonte: O autor (2019) 

 

 

 
FIGURA 15. Peça gráfica - Consulta pública. Fonte: O autor (2019) 
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FIGURA 16. Questionário de percepção social sobre o saneamento básico. Fonte: O autor (2019) 

 


