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MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB do Município de Belém – PA.

Os trabalhos desenvolvidos foram analisados e atestados por um Comitê Executivo,
instituído pelo Decreto nº 94.825-PMB, de 16 de outubro de 2019, com participação
dos seguintes membros:
Secretaria Municipal de Saneamento – SESAN
Adriana Magalhães Alves – Titular e Coordenadora
Orlando Gouvêa Gomes – Suplente
Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém – AMAE, substituída pela
atual Agência Reguladora de Belém – ARBEL, criada pela Lei 9.576 de 22 de maio de
2020
Bruno Penna Hachem – Titular (*)
Alessandra Machado Noronha – Suplente (*)
(*) conforme nomeação de substituição pelo Decreto nº 97.583 -PMB de 14 de outubro
de 2020, por:
Evelyn Thais Abreu de Souza – Titular
Elenilce Monteiro de Freitas – Suplente (...) IV – Unidade Coordenadora do
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA
Reginaldo César Sanches da Silva – Titular
Thamna Maíra Lourinho Silva – Suplente
Unidade Coordenadora do Programa PROMABEN II – UCP/PROMABEN
Cynthia Linhares Fernandes de Oliveira – Titular
Davidson Lennon Gouveia Rodrigues – Suplente
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Secretaria Municipal de Saúde – SESMA
Lauro César Castro do Nascimento – Titular
Alessandra Santiago Borges - Suplente

No desenvolvimento dos trabalhos, além do apoio de outros profissionais destas
unidades mencionadas, houve a participação de especialistas de outros órgãos locais,
Secretarias e Coordenadorias municipais.

Os serviços objeto do PMSB compreenderam os sistemas de: Abastecimento de
Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais,
Tratamento, Limpeza e Fiscalização Preventiva das Redes e Limpeza Urbana e
Manejo dos Resíduos Sólidos, para toda a área do município de Belém, tendo uma
abrangência temporal de 20 anos, a partir do ano de 2021.

Na elaboração dos produtos foi atendida a Lei nº 11.445/2007, atualizada pela Lei nº
14.206/2020.

Concomitantemente ao desenvolvimento do PMSB foi elaborado o Plano de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos e sua Política, que serão apresentados em separado
ao presente, enquanto a Política Municipal de Saneamento Básico e a Política do
Plano Municipal de Saneamento de Belém estão apresentadas neste conjunto de
documentos.

Tendo em vista o grande volume do material gerado e de forma a facilitar o manuseio
dos documentos, o PMSB de Belém foi dividido em 9 (nove) VOLUMES, tendo como
estratégia agrupar os diversos produtos elaborados, conforme previsto nas etapas
especificadas no Termo de Referência, concentrando assuntos afins e pertinentes
num mesmo volume e os específicos de cada um dos componentes separadamente.

A estratégia adotada gerou os seguintes VOLUMES, que compõem o PMSB de
Belém:
VOLUME I – CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO
VOLUME II – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
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VOLUME III – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
VOLUME IV – SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DAS ÁGUAS
PLUVIAIS
VOLUME V – SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS
VOLUME VI – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO
VOLUME VII – SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
VOLUME VIII – VERSÃO FINAL DA MINUTA DO PROJETO DE LEI DA POLÍTICA
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DO PLANO MUNICIPAL
DE SANEAMENTO
VOLUME IX – RELATÓRIO DE EVENTOS

Os VOLUMES I, VI, VII, VIII E IX são comuns a todos os sistemas, enquanto os
VOLUMES II, III, IV e V são os específicos de cada um dos quatro serviços do
saneamento básico.

No VOLUME I têm-se o material da CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO,
onde estão apresentados os dados e as informações gerais, a situação institucional,
a situação da sustentabilidade financeira dos serviços do município, os indicadores
socioeconômicos e financeiros, a situação do desenvolvimento urbano e habitação, a
situação ambiental e de recursos hídricos, a situação da saúde pública perante o
saneamento básico e a inserção do município na Região Metropolitana de Belém.
Neste volume são encontradas ainda a definição das bacias hidrográficas utilizada, a
projeção populacional e de domicílios e a distribuição espacial destas em cada bacia
hidrográfica.

Nos VOLUME II a V, têm-se o material completo referente à cada modalidade. Cada
volume é composto, especificamente para cada serviço de saneamento, pelo
Diagnóstico da Situação, do Prognóstico e Alternativas para Universalização dos
Serviços, contemplando a definição de cenários, dos objetivos e metas, da seleção do
cenário de referência, das alternativas institucionais da gestão dos serviços, da
projeção das demandas de cada serviço, sendo complementado pela proposição e
definição dos Programas, Projetos e Ações, com os respectivos cronogramas físicos
e financeiros, bem como com a hierarquização dos programas de intervenção
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prioritária, sendo propostos para cada um dos serviços as respectivas ações de
emergências e contingências.
No VOLUME IV – SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DAS ÁGUAS
PLUVIAIS, apresenta-se ainda um anexo com o Relatório Parcial dos Serviços de
Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral e Batimetria.
No VOLUME V – SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS, têm-se os seguintes anexos: Relatório do Estudo da Composição
Gravimétrica dos Resíduos Sólidos e Relatório de Diagnóstico Socioeconômico e
Cadastro dos Catadores.

Para cada um dos VOLUMES de I a V foi elaborado um anexo referente a
apresentação dos mapas, em tamanho A3, na sua escala cartográfica original de
elaboração e em formato PDF, de acordo com a sequência de figuras apresentadas
no texto corrido.
No VOLUME VI – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO, está
apresentada a estrutura definida para o BDGI (Banco de Dados Geográfico Integrado),
da formulação e organização de todo Sistema de Informação Geográfica do Plano
Municipal de Saneamento Básico de Belém.
Todas as informações foram editadas com base em regras cartográficas, organizadas
e mapeadas, sendo que as especificações técnicas foram normatizadas conforme o
modelo de “Padronização de Objetos de Banco de Dados”, disponibilizado pela
CINBESA (Companhia de Tecnologia da Informação de Belém).
O Banco de Dados e o Dicionário e Modelo do Banco de Dados desenvolvidos serão
entregues em meio digital exclusivamente para o CONTRATANTE.
No VOLUME VII – SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, estão
apresentados um quadro de referência de indicadores, que possibilitará um efetivo um
instrumento de apoio à gestão das metas fixadas, diretamente relacionadas ao Plano
Municipal de Saneamento Básico e como uma ferramenta de apoio na avaliação da
operação e manutenção dos 4 componentes do saneamento do município.
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Está disponibilizada ainda em meio digital para o CONTRATANTE, uma planilha
“excel” aberta para lançamento dos dados visando sistematizar o cálculo dos
indicadores.
No VOLUME VIII – VERSÃO FINAL DA MINUTA DO PROJETO DE LEI DA POLÍTICA
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DO PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO está apresentada a versão final da minuta do projeto de Lei da Política
Municipal de Saneamento Básico de Belém e do Plano Municipal de Saneamento
Básico.
Finalmente no VOLUME IX – RELATÓRIO DE EVENTOS apresenta-se o material
com o histórico dos eventos efetuados, destacando-se as audiências públicas iniciais
e a consulta pública final, está motivada pela crise de saúde pública motivada pelo
COVID 19, que impediu a realização de eventos presenciais.
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APRESENTAÇÃO DO VOLUME IV – SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Este Volume faz parte do Plano Municipal de Saneamento Básico e do Plano de
Gestão Integrado de Resíduos Sólidos de Belém.
O Capítulo I – DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO deste Volume, apresenta
nos itens 1 a 17 os levantamentos acerca da prestação dos serviços e das condições
dos sistemas de drenagem urbana e manejo de águas pluviais de Belém, que são
descritos a seguir:

No item 1 deste Volume é apresentada a infraestrutura atual de macro e
microdrenagem existente em Belém e o item 2 traz a análise crítica destes sistemas,
dissertando, inclusive, sobre as medidas estruturais e não estruturais adotadas no
município de Belém quanto aos serviços. Posterior à esta análise, o item 3 apresenta
as lacunas no atendimento pelo poder público na prestação de serviços de drenagem
urbana e manejo de águas pluviais.

O item 5 apresenta a topografia da Bacia do Una, mais especificamente dos canais
Água Cristal, Jacaré e Pirajá que, para melhor organização, está apresentado em
forma de anexo deste Volume.

O item 6 apresenta o estudo com a identificação da ocorrência de marés no município,
elaborado por meio de simulações numéricas da hidrodinâmica local com a finalidade
de identificar e caracterizar o comportamento hidrodinâmico das marés e a influência
na drenagem urbana de Belém.

O item 7 identifica a existência de ligações clandestinas de esgotos sanitários no
sistema de drenagem e apresenta o registro fotográfico de diversos casos existentes
ao longo dos canais do município, onde é possível visualizar tubulações lançando o
esgoto sanitário diretamente nos cursos d’água.

O item 8 deste Volume identifica os principais problemas observados no sistema de
drenagem urbana de Belém e suas principais causas. Para tal, apresenta o estudo de
6

declividade desenvolvido para o município; traz os pontos de alagamento e inundação
identificados e espacializadas e discute as principais necessidades para resolução
dos problemas.

O item 9 identifica as deficiências no sistema natural de drenagem por meio de
simulação hidrológica. O item 10 faz a análise dos processos erosivos e
sedimentológicos e traz registro fotográfico das principais situações de assoreamento
dos corpos hídricos e canais de Belém.

O item 11 apresenta a descrição dos sistemas de manutenção e fiscalização em
drenagem urbana e o item 12 identifica os órgãos municipais com alguma provável
ação em controle de enchentes.

O item 13 analisa os indicadores epidemiológicos de agravos à saúde com relação às
deficiências no sistema de manejo de águas pluviais e o item 14 apresenta os
indicadores operacionais, econômico-financeiros, administrativos e de qualidade dos
serviços provenientes do sistema nacional de informações sobre saneamento - SNIS.

O item 15 traz o estudo desenvolvido para obtenção do coeficiente de escoamento
superficial para as bacias hidrográficas de Belém, incluindo o mapa de uso do solo do
município de Belém. O item 16 apresenta a síntese do conteúdo detalhadamente
apresentado em anexo, que é o cadastro técnico da drenagem urbana e, finalmente,
o item 17 traz as considerações finais do diagnóstico de drenagem urbana e manejo
de águas pluviais.

No Capítulo II - PROGNÓSTICO E ALTERNATIVAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS foram definidos o Cenário a ser adotado e os macro objetivos do plano,
estabelecidas as Metas e as Zonas de Gestão e realizadas as projeções de Demandas
para o sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais de Belém,
apresentados entre os itens 1 e 11 deste Volume.

No item 1 é apresentado o planejamento estratégico dos sistemas de drenagem
urbana e manejo de águas pluviais, partindo da análise SWOT e seguido da definição
dos núcleos de planejamento.
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No item 2, tem-se os princípios fundamentais do PMSB e as diretrizes que orientarão
a continuidade dos trabalhos no que se refere a prestação de serviço de drenagem
urbana e manejo de águas pluviais.

No item 3 detalha-se os objetivos gerais do plano municipal de saneamento básico e
os macro objetivos que serão norteadores dos programas, projetos e ações
específicos para cada componente do PMSB.

No item 4, tem-se os cenários, definidos em 1 e 2, com as possíveis situações que
podem determinar o futuro e que podem interferir no desenvolvimento.

No item 5, apresenta-se a proposição das metas que atuam a fim de atingir os
objetivos do PMSB, dentro do horizonte de planejamento. As metas são apresentadas
considerando os dois cenários proposto, o 1 e o 2.

O item 6 discute a projeção das demandas em conformidade com cada meta
considerando os dois cenários propostos, a fim de entender o comportamento em
termos de avanço e expansão.

No item 7, propõe-se o cenário que será trabalhado nas próximas etapas de
construção do PMSB.

No item 8 descreve como deve ser orientada a concepção do sistema de drenagem
urbana e manejo de águas pluviais e o item 9 descreve as medidas de controle para
os principais impactos identificados em Belém, para este componente do saneamento.

O item 10 descreve as alternativas institucionais da gestão dos serviços, incluindo as
possibilidades institucionais, a síntese para a gestão dos sistemas de saneamento
básico e os mecanismos de regulação, fiscalização e controle social.
No Capítulo III – PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES está apresentado o conjunto
de programas, projetos e ações que vai viabilizar o atingimento dos macros objetivos
propostos. Todos os projetos e ações dos programas planejados estarão agrupadas
em 4 etapas:
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•

Imediata ou emergencial – até 3 anos, sendo definido como de programação
de ações imediatas.

•

Curto prazo – entre 4 a 8 anos.

•

Médio prazo – entre 9 a 12 anos.

•

Longo prazo – entre 13 a 20 anos

Para cada conjunto formulado foi definido um cronograma físico e financeiro, levando
em conta uma hierarquização de programas e projetos prioritários, o que vai permitir
identificar ano a ano e pelos períodos de planejamento propostos os custos gerais dos
investimentos necessários.

O item 1 apresenta os objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) que se
relacionam com ações em drenagem urbana e manejo de águas pluviais e o item 2
apresenta os programas, projetos e ações desenvolvidos para o sistema de
saneamento em questão.

O item 3 apresenta a hierarquização das áreas e/ou programas de intervenção
prioritárias.

O item 4 traz a definição do plano de investimento geral, com os custos estimados
para execução das ações de cada projeto em função da previsão de quantitativo a ser
executado e apresenta o cronograma físico-financeiro com previsão de desembolsos
anuais e total.

O item 5 apresenta dos eventos e as ações de emergência e contingência em
drenagem urbana e manejo de águas pluviais, define as origens e apresenta a matriz
de risco dos eventos.

Por fim, apresenta-se as referências bibliográficas utilizadas neste Volume.
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I – DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARTICIPATIVO

O crescimento urbano desordenado como resultante da falta de planejamento e
ocupações das áreas de risco, associado aos sistemas ineficientes de drenagem de
águas pluviais, têm provocado grandes impactos na população e no meio ambiente.

O meio ambiente tem sofrido alterações constantes e significativas nos últimos tempos
devido a maior interação das atividades antrópicas com os recursos naturais. Este fato
se intensificou, principalmente, após o crescimento e ocupação desordenada dos
centros urbanos e sua expansão para as áreas de proteção ambiental (VILAÇA,
2017).

A qualidade de vida da população está prejudicada devido ao aumento da frequência
e do nível das inundações, prejudicando a qualidade da água, e aumento da presença
de materiais sólidos no escoamento pluvial. Pode-se dizer que existem duas condutas
que tendem a agravar ainda mais a situação (PMPA, 2005):

•

Os projetos de drenagem urbana têm como objetivo escoar a água precipitada o
mais rapidamente possível para jusante, este critério aumenta em várias ordens
de magnitude a vazão máxima, a frequência e o nível de inundação de jusante.

•

As áreas ribeirinhas, que o rio utiliza durante os períodos chuvosos como zona
de passagem da inundação, têm sido ocupadas pela população com
construções, reduzindo a capacidade de escoamento. A ocupação destas áreas
de risco resulta em prejuízos evidentes quando o rio inunda seu leito maior

Os recursos hídricos, enquanto parte importante do meio físico, são facilmente
comprometidos, sejam no âmbito da qualidade e/ou quantidade, sejam por
características como alteração de cursos d’água ou diminuição dos canais de
drenagem, tornando o atual cenário de degradação e descaso preocupante. (SILVA,
2003).
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A drenagem urbana tradicional é composta por dois sistemas distintos que devem ser
planejados e projetados sob critérios diferenciados: o sistema inicial de drenagem, ou
microdrenagem, composto pelos pavimentos das ruas, guias e sarjetas, bocas de
lobo, rede de galerias de águas pluviais e, também, canais de pequenas dimensões,
dimensionados para o escoamento de vazões de 2 a 10 anos de período de retorno;
e o sistema de macrodrenagem, constituído, em geral, por canais (abertos ou de
contorno fechado) de maiores dimensões, projetados para vazões de 25 a 100 anos
de período de retorno (PMSP, 1999).

Além desses, dois sistemas tradicionais vêm sendo difundido o uso de medidas
chamadas sustentáveis que buscam o controle do escoamento na fonte, através da
infiltração ou detenção no próprio lote ou loteamento do escoamento gerado pelas
superfícies impermeabilizadas, mantendo, assim, as condições naturais préexistentes de vazão para um determinado risco definido (ABRH, 1995; Tucci, 1995;
Porto & Barros, 1995).

Neste Plano, o componente Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, em suas
fases de diagnóstico, pretende analisar as microbacias e sua capacidade de
contribuição para os sistemas de macrodrenagem e microdrenagem, identificar os
fundos de vale, analisar as condições operacionais e a capacidade dos sistemas
drenagem, sua manutenção, planejamento e fiscalização em diversos níveis, inclusive
a correlação com os sistemas de esgotamento sanitário e limpeza urbana.
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1. IDENTIFICAÇÃO

DA

INFRAESTRUTURA

ATUAL

DE

MACRO

E

MICRODRENAGEM

O sistema de drenagem constitui-se em um conjunto de melhoramentos públicos
existentes em uma área urbana, sendo basicamente as instalações destinadas a
escoar o excesso de água das chuvas, compreendendo também as medidas a serem
tomadas para atenuação dos riscos e dos prejuízos decorrentes de inundações.

Para desenvolvimento de estudos e planejamento das ações em drenagem, assumese as bacias hidrográficas como unidades de planejamento, pois as bacias, com seus
limites definidos pelas cotas de seus divisores de água, são eficientes unidades físicas
de gestão.

Além disso, conforme NASCIMENTO & VILAÇA (2008), as bacias hidrográficas
constituem-se uma unidade espacial de fácil reconhecimento e caracterização,
considerando que não há qualquer área de terra, por menor que seja, que não se
integre a uma bacia hidrográfica, sendo possível avaliar de forma integrada as ações
humanas sobre a área do ambiente e seus desdobramentos no equilíbrio presente no
sistema de uma bacia hidrográfica.

É importante adotar as bacias hidrográficas como unidades de planejamento, pois
trata-se de áreas que formam um ambiente independente que precisam de ações,
intervenções e de políticas específicas e individuais para gestão das suas águas.
Ressalta-se que, atualmente, o município de Belém não utiliza as bacias hidrográficas
como unidades de planejamento e não há uma unidade de planejamento integrada
entre as secretarias municipais.

Neste sentido, para melhor entendimento do comportamento dos recursos hídricos e
detalhamento dos sistemas de drenagem de águas pluviais no município, serão
apresentadas as bacias hidrográficas inseridas no perímetro municipal de Belém.

O município de Belém adota em seus estudos técnicos 15 (quinze) bacias para
planejamento e gestão do sistema de drenagem e planejamento em geral. O Quadro
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1 traz as bacias hidrográficas e apresenta as áreas declaradas pelo município em seus
arquivos técnicos.
Quadro 1: Bacias hidrográficas urbanizadas de Belém - PA.
Bacia

Área (ha)

Bacia do Una

3.805,33

Bacia do Reduto

100,12

Bacia do Tamandaré

227,80

Bacia da Estrada Nova

998,87

Bacia do Tucunduba

1.208,33

Bacia do Murucutum

3.566,05

Bacia do Aurá

2.123,59

Bacia do Anani

836,62

Bacia do Ariri

922,95

Bacia do Maguari

1.452,87

Bacia do Outeiro

494,91

Bacia do Paracuri

1.517,65

Bacia do Cajé

223,00

Bacia do Mata Fome

569,27

Bacia de Val-de-Cans

1.083,48
Fonte: Prefeitura Municipal de Belém, 2019.

A bacia do município com maior área territorial é a Bacia do Una, seguida pela bacia
do Murucutum e do Aurá. As menores, são as bacias do Reduto, Cajé e Tamandaré.

Entretanto, ao analisar as bases de bacias hidrográficas do município, constatou-se
conflitos das bases de bacias hidrográficas utilizadas no município pela CODEM e
pela SESAN.

A Figura 1 identifica o limite do município de Belém, o limite dos bairros e as 3 bases
de bacias hidrográficas utilizadas pela Prefeitura em sua gestão e planejamento.
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Figura 1: Bacias Hidrográficas.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.
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Em análise ao mapa apresentado, observa-se que as três bases de bacias
hidrográficas são conflitantes em seus limites, além de não abrangerem toda a área
do município.

Com a constatação deste conflito de informações, foi efetuado um estudo técnico,
conforme metodologia apresentada a seguir, visando adequar os limites das bacias
existentes e cobrir toda a área do município de Belém, gerando uma base única para
fins deste Plano Municipal de Saneamento Básico.

Após análise das bases de bacias hidrográficas atuais, trabalhou-se no ajuste dos
limites das bacias hidrográficas a fim de obter uma única base com melhor precisão
no traçado dos divisores de água, estes, definidos a partir da topografia do município.
Sendo este estudo orientado pela topografia do município – uma vez que as bacias
hidrográficas são áreas delimitadas pelos seus divisores de água e drenadas por um
sistema conectado de cursos d’água, estes, por sua vez, orientados em função do
relevo da bacia – é necessário obter o modelo do terreno com detalhamento das
altitudes. Para tal, foi desenvolvido o modelo digital de elevação – MDE utilizando
ferramentas de geoprocessamento. Este modelo foi elaborado a partir da base
fornecidas pela SESAN em arquivo vetorizado (dwg) contendo 15.263 pontos cotados
provenientes do levantamento aerofotogramétrico executado em Belém e, para áreas
não contempladas por este levantamento, utilizou-se de modelos digitais de elevação
provenientes de imagens de satélite (Topodata-INPE; Alos Palsar).

Inicialmente, procedeu-se com a interpolação dos pontos cotados provenientes do
levantamento aerofotogramétrico por meio de software de geoprocessamento e
obteve-se como resultado uma imagem em arquivo raster com o modelo digital de
elevações. Esta imagem foi utilizada para desenvolvimento do mapa da Figura 29 que
permitiu apresentar a hipsometria e definir a predominância do escoamento superficial
no município.

Esta imagem possibilitou a melhoria da visualização das elevações do terreno para a
orientação dos ajustes dos limites das bacias, que foram realizados de forma manual
e seguiram a metodologia tradicional de traçado de bacias. Tal metodologia visa obter
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a linha imaginária correspondente ao limite físico dos divisores de água passando
pelos pontos de máxima cota entre as áreas.

Os desníveis do relevo da bacia hidrográfica orientam o traçado dos seus cursos
d’água, de forma que a hidrografia é determinante para a delimitação destas áreas.
Dessa forma, no estudo que propõe o ajuste das bacias hidrográficas de Belém, foi
considerada e respeitada a hidrografia do município.

Situação recorrente em cidades, as vias urbanas podem atuar como divisoras de
águas de bacias hidrográficas. Um exemplo prático desta ocorrência nas bacias
hidrográficas de Belém é o divisor de águas da Bacia do Una com as Bacias do
Tucunduba e Murucutum, que é compreendido pela Avenida Almirante Barroso. No
estudo, todas estas situações foram analisadas e diversos ajustes foram feitos nos
divisores de água de forma a alinhar-se com as vias urbanas, quando ambos se
comprovaram coincidentes.

Diante do exposto, conclui-se que este estudo visou a proposição do ajuste das bacias
hidrográficas de Belém a fim de aperfeiçoar a base de bacias hidrográficas atualmente
adotada no município. Ou seja, em posse de uma base topográfica precisa,
identificou-se a oportunidade de propor um ajuste fino na delimitação das bacias
hidrográficas de Belém e resolver os conflitos identificados.

O resultado que se obteve foram bacias hidrográficas que abrangem todo o território
municipal; que condizem com o relevo e delimitam com maior precisão os divisores
de águas e; respeitam a hidrografia, de forma que os cursos d’água estejam
compreendidos pelas suas reais áreas de drenagem. Ou seja, obteve-se bacias que
conciliam com as particularidades do município quanto às características geográficas,
hidrográficas e ainda, com o sistema viário municipal.

O estudo elaborado resultou em 47 bacias que serão adotadas neste plano e são as
apresentadas a seguir. O Quadro 2 traz as bacias hidrográficas e suas áreas totais,
as áreas das bacias inseridas no perímetro municipal e as áreas das bacias inseridas
no perímetro urbano de Belém.
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Quadro 2: Bacias hidrográficas de Belém - PA.
Área das Bacias
Bacia Hidrográfica
Área das Bacias
Hidrográficas
de Belém (ha)
Nome
Sigla
(ha)
624,7
622,1
Bacia do Anani
ANA

Bacia do Armas
Bacia do Aurá
Bacia do Cajé
Bacia do Cajueiro
Bacia do Carananduba
Bacia do Comércio
Bacia do Curuperê
Bacia da Estrada Nova
Bacia do Ipixuna
Bacia do Itaiteua
Bacia do Jacarequara
Bacia do Jararaca
Bacia do Maguarí
Bacia do Marimari
Bacia do Mata Fome
Bacia do Murubira
Bacia do Murucutum
Bacia do Outeiro
Bacia do Paracuri
Bacia do São Benedito
Bacia do Tabocão
Bacia da Tamandaré
Bacia do Traíra
Bacia do Tucunduba
Bacia do Una
Bacia de Val-de-Cans
Bacia do Sucurijuquara
Bacia I
Bacia II
Bacia III
Bacia IV
Bacia V
Bacia VI
Bacia VII
Bacia VIII
Bacia IX
Bacia X
Bacia XI
Bacia XII

ARM
AUR
CAJ
CJU
CAR
COM
CUR
ENO
IPI
ITA
JAC
JAR
MAG
MRM
MTF
MRB
MUR
OUT
PAR
SBE
TAB
TAM
TRA
TUC
UNA
VDC
SUC
BH-1
BH-2
BH-3
BH-4
BH-5
BH-6
BH-7
BH-8
BH-9
BH-10
BH-11
BH-12

Área das Bacias
Urbanas de Belém
(ha)
622,1

280,7

280,7

280,7

2.098,8

1.300,7

1.300,7

179,5

179,5

179,5

392,7

392,7

392,7

670,2

670,2

670,2

37,0

37,0

37,0

252,5

252,5

252,5

966,3

966,3

966,3

898,1

898,1

593,7

183,9

183,9

179,7

729,4

729,4

729,4

164,7

164,7

124,4

2.934,0

1.514,0

1.513,6

8.035,0

8.035,0

-

579,7

579,7

579,7

5.080,6

5.080,6

1.758,1

3.591,4

3.040,3

3.040,2

713,9

713,9

713,9

1.627,8

1.627,8

1.627,8

154,1

154,1

154,1

140,7

140,7

140,7

210,4

210,4

210,4

306,1

306,1

4,8

1.109,4

1.109,4

1.109,4

3.681,0

3.473,7

3.470,5

1.111,1

1.111,1

1.111,1

1.654,6

1.654,6

813,1

247,6

247,6

247,6

46,0

46,0

46,0

52,7

52,7

52,7

89,8

89,8

89,8

70,0

70,0

70,0

117,2

117,2

117,2

38,7

38,7

38,7

232,9

232,9

232,9

67,0

67,0

67,0

191,8

191,8

191,8

126,5

126,5

126,5

535,0

535,0

34,8
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321,4

Área das Bacias
Urbanas de Belém
(ha)
-

512,9

512,9

-

259,9

259,9

-

338,1

338,1

338,1

298,8

298,8

298,8

1.551,4

1.551,4

-

2.112,0
2.112,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

-

Bacia Hidrográfica
Nome
Bacia XIII
Bacia XIV
Bacia XV
Bacia XVI
Bacia XVII
Bacia XVIII
Bacia XIX

Sigla

BH-13
BH-14
BH-15
BH-16
BH-17
BH-18
BH-19

Área das Bacias
Hidrográficas
(ha)
321,4

Área das Bacias
de Belém (ha)

A bacia do município com maior área territorial é a bacia do Marimari, seguida pela
bacia do Murubira, Una e Murucutum. A menor bacia hidrográfica de Belém é a bacia
do Comércio.

A bacia do município inserida na área urbana com maior área territorial é a bacia do
Una, seguida pela bacia do Murucutum, Murubira e Paracuri. As menores, são as
bacias do traíra, a bacia XII e a bacia do Comércio.

Destaca-se ainda que as bacias hidrográficas do Maguari, Murucutum e Aurá, que
compreendem a região leste do município, ultrapassam o limite municipal e, a jusante
de Belém, englobam parte do município de Ananindeua. De forma prática, sendo a
bacia hidrográfica um ente sistêmico, uma vez que todos os processos que nela
ocorrerem estão representados no seu exutório, esta característica demonstra a
importância da gestão compartilhada dos recursos hídricos.

A Figura 2 apresenta as bacias hidrográficas que serão utilizadas no Plano Municipal
de Saneamento Básico de Belém.
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Figura 2: Bacias Hidrográficas.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.
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INFRAESTRUTURA DE MICRODRENAGEM

Microdrenagem é a parte integrante da drenagem urbana formada pelo conjunto de
canalizações e dispositivos que assegura o transporte das águas pluviais desde os
dispositivos de coleta até um ponto de lançamento à jusante no sistema de
macrodrenagem. Alguns dispositivos e componentes são: meio-fio, sarjetas, bocasde-lobo, poços de visita, galerias, sarjetões, tubulações, etc.

Serão apresentadas as infraestruturas de microdrenagem adotadas no município de
Belém, preferencialmente por bacias hidrográficas, com informações para esta
descrição provenientes de levantamentos topográficos e batimétricos, somados aos
projetos e arquivos gerenciais da Prefeitura do município.

A Secretaria de Saneamento da Prefeitura de Belém dispõe de cadastro de bueiros e,
conforme sua base de dados, existem 1.122 unidades instaladas no município. Não
há registros de cadastro de galerias de microdrenagem e, com isso, não é possível
afirmar a extensão do sistema de microdrenagem de Belém. Entretanto, estima-se
que 65% das vias da área urbana são pavimentadas e destas, 50% contam com
galerias de microdrenagem. Ou seja, 35% do total de vias da área urbana contam com
galerias de microdrenagem de águas pluviais.

INFRAESTRUTURA DE MACRODRENAGEM

Macrodrenagem envolve as águas pluviais provenientes dos sistemas de
microdrenagem e com isso, deve ser projetado com capacidade superior ao de
microdrenagem. Em geral, a macrodrenagem é definida pelos canais naturais ou
artificiais de escoamento do excesso de água da chuva.

Conforme o cadastro da SESAN, o município dispõe de 94.105 m de canais de
macrodrenagem em todo o território municipal.

A distribuição dos canais por bacia hidrográfica se dá conforme e o Quadro 3 e o
Quadro 4 apresenta dispositivos de drenagem existentes na Bacia Estrada Nova.
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Quadro 3: Extensão dos canais.
Canal

Bacia

Extensão (m)
Total

%

1.580

1,7%

2.897

3,1%

9.440

10,0%

3.305

3,5%

9.188 11.098

11,8%

Canais
Canal da Avenida Visconde de Souza Franco (Doca).

ARM

Canal do Reduto (Praça Magalhães).

1.220
360

Canal da Petrobrás.

697
CAJ

Canal do conjunto Canarinho.

1.300

Canal do conjunto Tapajós.

900

Canal da Travessa Quintino Bocaiúva.

750

Canal da Avenida Generalíssimo Deodoro.

430

Canal da Avenida Bernardo Sayão.

ENO

Canal da Travessa 03 de Maio II.

5.900
1.450

Canal da Rua dos Caripunas.

200

Canal da Travessa Doutor Moraes.

710

Canal Cabanagem.

1.220
MAG

Canal do Riso.

635

Canal Ariri Bolonha.

1.450

Canal do Parque União.

1.130
MTF

Canal Mata Fome.
Canal da rua São Clemente.

780

Canal Murucutum.

1.800

Canal da Passagem Ana Deusa.

MUR

Canal do Mártir.

510

3.400

3,6%

1.000

1,1%

7.620

8,1%

1.100

1,2%

13.860

14,7%

400 27.035

28,7%

860

Canal da Rua Mariano (Grêmio Rodoviário).

230
OUT

Canal Piraíba.
Canal Redenção.

PAR

Canal Paracuri.

1.000
4.970
2.650

TAM

Canal da Avenida Almirante Tamandaré.

1.100

Canal da Passagem União.

580

Canal do Lago Verde.

800

Canal da Passagem Caraparu.

930

Canal da Eletronorte.

650

Canal da Avenida Gentil Bittencourt.

1.400

Canal da Avenida Cipriano Santos.

350

Canal da Santa Cruz.

850

Canal da Travessa Vileta.

TUC

200

Canal da Rua dos Mundurucus.

800

Canal da Travessa Nina Ribeiro.

200

Canal da Travessa Timbó.

280

Canal Betina Ferro.

700

Canal do Tucunduba.

4.900

Canal da Passagem José Leal Martins.

820

Canal da Travessa Angustura.

220

Canal Tachi Branco.

180
UNA

Canal da Travessa 14 de Março.
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Canal

Bacia

Extensão (m)
Total

%

6.450

6,9%

Canais
Canal da Travessa 03 de Maio.

900

Canal do Conjunto Novo Império.

1.370

Canal das Malvinas.

465

Canal da Passagem Professora Antônia Nunes.

440

Canal do Benguí.

1.260

Canal Una II.

2.810

Canal São Raimundo.

2.420

Canal São Joaquim II.

3.010

Canal Água Cristal.

4.100

Canal do Jacaré.

480

Canal da travessa Soares Carneiro.

420

Canal da avenida Visconde de Inhaúma.

1.100

Canal do Una.

720

Canal do Galo.

2.380

Canal da travessa Pirajá.

1.750

Canal São Joaquim I.

2.680

Canal da travessa Antônio Baena.

330

Canal Val-de-Cans.

VDC

Canal do conjunto Promorar.

5.440
1.010

Canal do Centauros.

300

0,3%

Canal Santa Izabel I

1.400

1,5%

Canal Santa Izabel II.

1.140

1,2%

Canal Mário Cardoso.

1.230

1,3%

Canal Yara.

300

0,3%

Canal da Rosinha.

750

0,8%

Canal Taboquinha.

200

0,2%

Total (m)

94.105

100,0%

Fonte: SESAN, 2019.

Quadro 4 - Demais dispositivos de drenagem Bacia Estrada Nova.
Dispositivo de
Tipo de
Largura
Localização
Bacia
Drenagem
Seção
(m)
Avenida Bernardo
Sayão (Trecho Rua
Veiga Cabral e Rua
Cesário Alvim)
Avenida Bernardo
Sayão (Trecho Rua
Cesário Alvim e Rua
Osvaldo de Caldas
Brito)
Avenida Bernardo
Sayão (Trecho Rua
Osvaldo de Caldas
Brito E Rua dos
Tamoios)

Extensão
(m)

Sub Bacia 1

Galeria em
Aduelas de
concreto

Retangular

6,7

161,3

Sub Bacia 1

Galeria em
Aduelas de
concreto

Retangular

6,7

300

Sub Bacia 1

Galeria em
Aduelas de
concreto

Retangular

6,7

120
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Localização

Bacia

Dispositivo de
Drenagem

Tipo de
Seção

Largura
(m)

Extensão
(m)

Avenida Bernardo
Sayão (Trecho Rua
dos Tamoios e Rua
dos Mundunrucus)

Sub Bacia 1

Galeria em
Aduelas de
concreto

Retangular

6,7

160

Rua dos Caripunas
(Beira Mar)

Sub Bacia 1

Galeria em
Aduelas de
concreto

Retangular

9,8

77,84

Rua dos Caripunas
(Avenida Bermardo
Sayão e Travessa de
Breves)

Sub Bacia 1

Galeria em
Aduelas de
concreto

Retangular

6,6

361

Rua dos Timbiras
(Trecho entre Avenida
Bernardo Sayão e
Travessa Carlos de
Carvalho)

Sub Bacia 1

Galeria em
Aduelas de
concreto

Retangular

2,35

469

Avenida Bernardo
Sayão (Trecho
Sub Bacia 4
Avenida José Bonifácio
e Rua Augusto Corrêa)

Galeria em
Aduelas de
concreto

Retangular

6,7

996,5

Fonte: PROMABEN, 2020.

Observa-se que a Bacia do Una, além de ser a bacia de maior área, também abrange
a maior extensão de canais do município, que proporcionalmente tem em seu limite
28,7% das estruturas de macrodrenagem. Em porcentagem de extensão de canais
em relação ao total de canais existentes, a Bacia do Una é sucedida pelas bacias do
Tucunduba, Mata Fome e Estrada Nova, que possuem cerca de 15% a 10% das
estruturas executadas em Belém.

A SESAN possui cadastro com as características de canais quanto ao tipo de
revestimento, tipo de seção e largura, além da extensão. A informação detalhada dos
canais está disponível para as bacias inseridas na área delimitada como Lote 1, que
compreende as bacias da Estrada Nova, Tamandaré, Bacia do Comércio, Bacia do
Armas e parcialmente a Bacia do Una. O Quadro 5 traz o detalhamento dos canais
conforme banco de dados da Secretaria de Saneamento de Belém.
Quadro 5: Características dos canais.
Canal
Canal da Avenida Visconde
de Souza Franco (Doca)

Bacia
ARM

Tipo de
Revestimento
Concreto A
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Tipo de
Seção
Retangular

Largura

Extensão

(m)

(m)

14,0

1.220

Canal

Bacia

Canal do Reduto (Praça
Magalhães)
Canal do Centauros
Canal da Travessa 14 de
Março
Canal da Travessa Quintino
Bocaiúva
Canal da Avenida
Generalíssimo Deodoro

Tipo de
Revestimento

Tipo de
Seção

Concreto A

Largura

Extensão

(m)

(m)

10,0

360
300

Concreto B

7,0

400

Concreto B

9,5

750

Concreto B

14,5

430

Canal da Trav. 03 de Maio II

Concreto B

7,5

1.450

Canal da Trav. Doutor Moraes
Canal da Avenida Bernardo
Sayão

Concreto B

710

Concreto C

5.900

Canal da Rua dos Caripunas

Concreto B

200

Canal Murutucum
Canal da Passagem Ana
Deusa

Natural A

Canal do Mártir
Canal da Rua Mariano
(Grêmio Rodoviário)
Canal da Avenida Almirante
Tamandaré

ENO

MUR

1.800

Misto A

510

Natural B

860
230

TAM

Concreto A
Trapezoidal

10,0

1.100

Canal da Eletronorte

Concreto A

3,0

650

Canal da Passagem União
Canal da Avenida Gentil
Bittencourt
Canal da Avenida Cipriano
Santos

Concreto B

3,0

580

Concreto B

4,6

1.400

Concreto B

4,6

350

Canal da Santa Cruz

Concreto B

4,7

850

Canal da Travessa Vileta

Concreto B

6,3

200

Canal da Travessa Timbó
Canal da Passagem José Leal
Martins

Concreto B

280
Retangular

TUC

Concreto B

6,0

820

Canal da Travessa Angustura

Concreto B

220

Canal do Lago Verde

Madeira

800

Canal da Passagem Caraparu
Canal da Travessa Nina
Ribeiro
Canal da Rua dos
Mundurucus

Madeira

Canal do Tucunduba
Canal Betina Ferro
(Sapucajuba)

Natural A

Trapezoidal

4.900

Natural A

Retangular

700

Canal da Travessa 03 de Maio

Concreto B

Canal das Malvinas
Canal da Passagem
Professora Antônia Nunes
Canal do Conjunto Novo
Império

6,0

930

Concreto B

200

Misto B

800

900

Concreto B
UNA

465
Retangular

Concreto B
Natural B

Total (m)

440
1.370
33.075

Fonte: SESAN, 2019.

24

A predominância das seções dos canais é pelo tipo retangular com 83% dos canais
desta área com esta geometria. Os canais com seção trapezoidal são somente os
canais da Tucunduba e da Eletronorte, ambos na bacia do Tucunduba.

A SESAN esclarece no Quadro 6 quais as características dos tipos de revestimento
informados no Quadro 5. O quadro abaixo traz também a extensão de canais por tipo
de revestimento e a porcentagem de aplicação diante da extensão total de canais
nesta região denominada de Lote 1.
Quadro 6: Características dos tipos de revestimento.
Tipo de Revestimento
Característica
Extensão
Concreto A
Laterais e fundo de concreto
3.330

10,2%

Concreto B

Laterais de concreto e fundo natural

10.245

31,5%

Concreto C

Seção em galeria e seção aberta

5.900

18,1%

Concreto D

Galeria em aduelas

200

0,6%

Natural A

Laterais e fundo natural

7.400

22,7%

Natural B

Seção natural com trechos canalizados

2.230

6,9%

Misto A

Concreto A e natural B

510

1,6%

Misto B

Concreto B e natural A

800

2,5%

Madeira

Laterais em madeira

1.930

5,9%

Gabião A

Laterais de gabião e fundo natural

0

0,0%

32.545

100,0%

Total (m)
Fonte: SESAN, 2019.

%

Quanto ao tipo de revestimento empregado nos canais, entende-se como variável com
predominância do tipo Concreto B, que se referem aos canais com laterais de concreto
e fundo natural. Este tipo é de maior incidência nesta área, com cerca de 30% dos
canais com esta característica, seguido pelo tipo Natural A, que se refere aos canais
com fundo e lateral natural, sem revestimento.

A Figura 3 até a Figura 12 trazem imagens de um canal por tipo de revestimento
encontrado no município de Belém. As imagens são provenientes de levantamento de
campo realizado pela equipe técnica de elaboração do PMSB no mês de agosto de
2019.
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Figura 3: Canal do Tucunduba: seção trapezoidal, tipo Natural A.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.
Figura 4: Canal da Passagem Professora Antônia Nunes: seção retangular, tipo Concreto B.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.
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Figura 5: Canal da Av. Bernardo Sayão: seção retangular, tipo Concreto C.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.

Figura 6: Canal da Rua dos Caripunas: seção retangular, tipo Concreto B.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.
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Figura 7: Canal Murucutum: seção retangular, tipo Natural A.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.
Figura 8: Canal do Tucunduba: seção retangular, tipo Natural A.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.
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Figura 9: Canal do Mártir: seção retangular, tipo Natural B.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.

Figura 10: Canal da Travessa Nina Ribeiro: seção retangular, tipo Concreto B.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.
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Figura 11: Canal da passagem Ana Deusa: seção retangular, Misto A.

Fonte: GOOGLE, 2012.

Figura 12: Canal da Rua dos Mundurucus: seção retangular, tipo Misto B.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.

O sistema de macrodrenagem de Belém conta com sistemas de comportas em 5 de
seus canais, nos exutórios de 3 das bacias hidrográficas, com a finalidade de
minimizar o contra fluxo da entrada de água nos canais em decorrência da influência
30

da maré e otimizar o uso dos volumes de canais e bacias de acumulação para receber
o máximo volume de águas pluviais. Nesse sentido, o município implantou ao longo
dos tempos as comportas nas bacias Tamandaré e Armas, executadas a partir de
1960, e na bacia do Una, nas décadas de 1980 e 1990.

A bacia do Una, a de maior área na cidade de Belém do Pará, é dotada de sistema de
comportas em seus canais de descarga, nos canais do Una e Jacaré, que funcionam
em paralelo. A Figura 13 e a Figura 14 trazem as comportas do canal de descarga da
bacia do Una, a Figura 15 e a Figura 16 trazem as comportas da bacia do Armas e a
Figura 17, a comporta da bacia do Tamandaré.
Figura 13: Comportas do canal do Una, Bacia do Una.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.
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Figura 14: Comportas do canal do Jacaré, Bacia do Una.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.

Figura 15: Comporta do canal da Doca, Bacia do Armas.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.
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Figura 16: Comporta do canal do Reduto, Bacia do Armas.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.
Figura 17: Comporta do canal da Av. Almirante Tamandaré, Bacia do Tamandaré.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.
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1.2.1. Projeto de Macrodrenagem do Canal do Tucunduba

As obras do Projeto de Macrodrenagem do Canal do Tucunduba tiveram início no ano
de 2000. O projeto foi desenvolvido em janeiro, sendo integrado a outros dois
programas, o Infra Marco (1993), que tinha como objetivo o desenvolvimento de
macrodrenagem nos canais das Travessas Angustura, Leal Martins, Timbó e Vileta,
no bairro do Marco e o Programa Habitar Brasil (1996), que previa a construção dos
canais da Rua dos Mundurucus, Av. Gentil Bittencourt, Travessa Cipriano Santos e
Rua Santa Cruz.

O Projeto foi financiado com recursos do Ministério das Cidades, através do Programa
de Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Médio e Grande Porte – Pró
Municípios, com as modalidades de: implantação de melhoria de infraestrutura urbana
e equipamentos comunitários, drenagem urbana e melhorias das condições urbanas
e do transporte público.

A Bacia Hidrográfica do Tucunduba obteve benefícios com a implantação do projeto
nos seguintes canais: Tucunduba, Lago Verde, Caraparu, 2 de Junho, Mundurucus,
Gentil Bittencourt, Cipriano Santos, Vileta, União, Leal Martins, Timbó e Angustura,
onde os municípios impactados foram Guamá, Terra Firme, Marco e Universitário. Dos
cerca de 3.750 metros de extensão do Tucunduba, 1.250 metros são referentes à
primeira fase do projeto, onde foram empregados recursos de R$9.598.087,86 e nos
2500m restantes foram aplicados projetos da segunda e terceira fase (BARBOSA; SÁ;
SOUZA, 2003).

Com esses recursos, durante a primeira fase do projeto, foi possível realizar a
indenização de imóveis, com a desocupação de suas margens, ocupadas de forma
desordenada por palafitas nas áreas alagáveis, desde o final da década de 70;
retificação e revestimento do igarapé, drenagem pluvial das vias; pavimentação das
vias; e ainda a construção de duas pontes, na Travessa Barão de Igarapé Miri e na
Rua São Domingos (Figura 18) e dois portos, também localizados na Travessa Barão
de Igarapé Miri e na Rua São Domingos, beneficiando cerca de 40 mil famílias de
baixa renda da periferia de Belém.
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Figura 18: Vista da ponte na Rua São Domingos construída durante o Projeto de
Macrodrenagem de Tucunduba, Belém – PA.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.

O projeto foi escolhido em 2001 como uma das 10 Melhores Práticas de Gestão Local,
pelo programa “Caixa Melhores Práticas”, da Caixa Econômica Federal.

Em sua segunda fase foi prevista a execução de dragagem e revestimento natural dos
leitos, com respectiva pavimentação das avenidas marginais, construção de um porto
na Passagem Marinho, 6 pontes transversais, respectivamente nas ruas Nossa
Senhora das Graças, Celso Macher (Figura 19), Cipriano Santos (duas), Rosa Danin
e Jabatiteua, 4 pontes longitudinais, respectivamente nos igarapés do Caraparu,
Mundurucus, Gentil Bittencourt, 2 de Junho e 5 passarelas para pedestres,
respectivamente nas ruas Mundurucus, Passagem Napoleão Lauriano, Vilhena, 2 de
Junho e Leal.
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Figura 19: Ponte na Avenida Celso Malcher, construída durante o Projeto de Macrodrenagem
de Tucunduba, Belém – PA.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.
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2. ANÁLISE

CRÍTICA

DOS

SISTEMAS

DE

MICRODRENAGEM,

MACRODRENAGEM E DAS TECNOLOGIAS ADOTADAS

A análise crítica dos sistemas de microdrenagem, macrodrenagem e das tecnologias
que puderem ser identificadas no município analisa as questões relacionadas à
atualidade das tecnologias adotadas e a pertinência em face dos novos pressupostos
quanto ao manejo das águas pluviais.

Partindo das infraestruturas existentes descritas no tópico anterior, iremos enquadrálas em medidas estruturais e não estruturais. As medidas estruturais correspondem
às obras implantadas visando a correção e/ou prevenção das inundações. Já as
medidas não estruturais são aquelas que podem reduzir os danos provocados por
inundações através da “convivência” com o ciclo do rio com a implantação de
programas, normas, regulamentos e sistemas de alerta que tenham por objetivo
conscientizar e dar diretrizes à população sobre os usos e ocupações do solo,
manutenção dos dispositivos de drenagem e, de forma geral, organizar o espaço do
município.

MEDIDAS ESTRUTURAIS

As medidas estruturais compreendem a execução de obras de engenharia que se
caracterizam como medidas intensivas e extensivas. As medidas intensivas, de
acordo com seu objetivo podem ser basicamente de quatro tipos: de aceleração de
escoamento (canalização e obras correlatas), de retardamento do fluxo (reservatório,
bacias de detenção/retenção, restauração de calhas naturais), desvio de escoamento
(túneis de derivação e canais de desvio) e por fim, as que englobem a introdução de
ações individuais visando tornar as edificações à prova de enchentes. As medidas
extensivas correspondem aos pequenos armazenamentos disseminados na bacia, à
recomposição de cobertura vegetal e ao controle de erosão do solo ao longo da bacia
de drenagem.

Em Belém-PA, os sistemas de macro e microdrenagem são insuficientes, com
cobertura estimada de 45% (PEREIRA, 2007), ocorrendo frequentes alagamentos
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devido a chuvas e marés em áreas críticas, sérios problemas de conservação do
sistema viário, e condições de moradia insalubres. Nessa cidade, o manejo das águas
de chuva precisa ser otimizado levando em consideração o regime de marés,
considerando para isso os volumes dos canais e avaliando-se a necessidade de
volumes de acumulação, com a operação de comportas.

Uma

característica

importante

de

Belém

do

Pará,

decorrente

de

suas

coordenadas geográficas, Latitude: -1.45502, Longitude: -48.5024, e localização na
orla fluvial do Rio Guamá e Baía do Guajará, é que a mesma vivencia diariamente o
efeito das marés, que podem atingir no mês de março, o nível de 3,90 m na preamar,
e 0,0 m na baixamar. Há muitas áreas baixas, com elevação inferior a 3,90m, as quais
sofrem inundações pelo efeito das marés diárias, tanto pelo sistema de
macrodrenagem como pelo de microdrenagem. A Figura 20 a seguir apresenta o canal
da Av. Tamandaré com transbordamento.
Figura 20: Canal da Av. Tamandaré com transbordo, em março de 2013.

Fonte: MORAES, 2013.

Observa-se na Figura 20 acima, o transbordo do canal da Tamandaré sob efeito de
maré alta (preamar) e chuva, em março de 2013. A Figura 21, a seguir apresenta
transbordo da rede de microdrenagem da Tv. Ângelo Custódio esquina da Av.
Tamandaré apenas por feito da maré.
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Figura 21: Transbordo da microdrenagem da Tv. Ângelo Custódio esquina da Av. Tamandaré
apenas por efeito da maré alta.

Fonte: MORAES, 2013.

Observa-se acima transbordo da rede de microdrenagem da Tv. Ângelo Custódio
esquina da Av. Tamandaré apenas por feito da maré, o que demonstra a importância
do sistema de comportas.

A Figura 22 a seguir apresenta limpeza de manutenção no canal da Tamandaré.
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Figura 22: Limpeza do Canal da Tamandaré.

Fonte: SESAN, 2020.

A deficiência de manutenção adequada do sistema de drenagem frequentemente
resulta na ocorrência de alagamentos, enchentes e inundações, que com a
impermeabilização do solo devido à urbanização e a ocupação de planícies de
inundação tendem a ampliar a magnitude desses fenômenos. No tópico de
identificação dos principais problemas, que virá a frente, será apresentado um mapa
com as áreas de risco de alagamento do município de Belém, a Figura 51 mostra a
importância da boa gestão de águas pluviais.

Os

sistemas

de

macro

e

microdrenagem

muitas

vezes

são

analisados

separadamente, entretanto, devem ser estudados nas bacias como um todo, inclusive
suas interfaces, pois muitas vezes as águas coletadas pela microdrenagem
desembocam diretamente em um corpo d’água, sobrecarregando o sistema de
macrodrenagem, caso este não esteja dimensionado corretamente. Desta forma, o
problema de drenagem não é solucionado, apenas transfere-se de montante para
jusante.
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Uma das causas dessa lógica inadequada que transfere o problema para novas áreas,
é a pressão da urbanização das áreas mais centrais, que estimula a realização de
obras de microdrenagem e viárias de montante para jusante, estabelecendo uma
sequência técnica inadequada do ponto de vista da execução de obras de drenagem.

Para a elaboração da presente análise, além das informações disponibilizadas pela
PMB, foram efetuadas visitas de campo, com a participação de membros do Comitê
Executivo, da SESAN, do PROMABEN, e da Equipe Técnica do Consórcio.

2.1.1. Análise Crítica dos Sistemas de Microdrenagem

O sistema de microdrenagem corresponde ao sistema integrado viário-microdrenos
(sarjetas, bocas coletoras, grelhas, galerias de águas pluviais, poços de visita,
coletores). A principal função do sistema de microdrenagem é coletar e conduzir a
água pluvial até o sistema de macrodrenagem, além de retirar a água pluvial dos
pavimentos das vias públicas, evitar alagamentos, oferecer segurança aos pedestres
e motoristas e evitar ou reduzir danos (TUCCI, 2012).

Os sistemas de microdrenagem de Belém-PA apresentam-se insuficientes em termos
de cobertura e também por necessitarem de manutenção para manter ou recuperar
sua funcionalidade. O Quadro 7 a seguir, elaborado a partir de informações da
SESAN, relaciona alguns pontos críticos de alagamentos devido a deficiências do
sistema de microdrenagem em Belém-PA.
Quadro 7: Áreas críticas sujeitas a alagamentos devido à microdrenagem do município de
Belém - PA.
Item

Local

1 Avenida Alcindo Cacela com Passagem Bugarim
2 Avenida Alcindo Cacela com Passagem Mucajás
3 Avenida Alcindo Cacela com Passagem Orquídea
4 Avenida Alcindo Cacela com Passagem Umariz
5 Avenida Alcindo Cacela entre Passagem Mucajá e Travessa Padre Eutíquio
6 Avenida Conselheiro Furtado entre Travessa Guerras Passos e Rua Barão de Mamoré
7 Avenida Dr. Freitas com Avenida Senador Lemos
8 Avenida Dr. Freitas com Passagem Garubas
9 Avenida João Paulo II entre Passagem Gaspar Dutra e Passagem Elvira
10 Avenida Marques de Herval com Travessa do Chaco
11 Avenida Pedro Alvares Cabral com Posto Dalas
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Item

Local

12 Avenida Pedro Alvares Cabral com Travessa Dom Pedro I
13 Avenida Pedro Miranda com Travessa Antônio Baena
14 Avenida Pedro Miranda com Travessa Mariz e Barros
15 Avenida Pedro Miranda com Travessa Mauriti
16 Avenida Pedro Miranda entre Travessa Mauriti e Travessa Mariz e Barros
17 Avenida Pedro Miranda entre Travessa Mauriti e Travessa Mariz e Barros
18 Avenida Perimetral com Travessa Mauriti
19 Avenida Perimetral entre Travessa Barão do Triunfo e Travessa Perebebuí - SERPRO
20 Avenida Roberto Camelier com Avenida Conselheiro Furtado
21 Avenida Senador Lemos com Trav. Dom Romualdo de Seixas
22 Avenida Senador Lemos com Travessa Alferes Costa
23 Avenida Senador Lemos entre Passagem São Pedro e Canal do Galo
24 Conjunto Benjamin Sodré, Rua Jandaia entre Rua Cojubim e final do Conjunto
25 Conjunto CDP Avenida Tucano em frente ao colégio Antônio Moreira Junior
26 Conjunto CDP Avenida Tucano em frente ao colégio CAIC
27 Conjunto da Cohab de Icoaraci - Avenida Norte
28 Marginal do Canal do Galo entre Avenida Pedro Miranda e Avenida Marques de Herval
29 Passagem Dalva entre Rua Esperanto e Rua Anchieta
30 Passagem Elias Guedes entre Passagem Prainha e Rodovia Augusto Montenegro
31 Passagem Sideral entre Rodovia Augusto Montenegro e Passagem Monte Cristo.
32 Rodovia Augusto Montenegro com Área do Riso
33 Rodovia Augusto Montenegro com Passagem 2 de Junho
34 Rodovia Augusto Montenegro com Rodovia Mario Covas - Trevo do Conjunto Satélite
35 Rodovia Augusto Montenegro com Rua das Andorinhas
36 Rodovia Augusto Montenegro em Frente ao Residencial Castro Moura
37 Rodovia Augusto Montenegro entre Avenida Pedro Alvares Cabral e Canal Água Cristal
38 Rodovia Augusto Montenegro entre Passagem Dom Jorge e Passagem Astronauta
39 Rodovia Augusto Montenegro próximo ao SEST SENAT
40 Rodovia do Tapanã entre Rua Haroldo Veloso e Rua São Clemente
41 Rua Barão de Igarapé Miri com Passagem 20 de Fevereiro
42 Rua Capitão Braga
43 Rua Caripunas entre Travessa Tupinambás e Travessa Apinagés
44 Avenida Celso Malcher com Rua São Domingos
45 Rua Fernando Guilhon entre Travessa Carlos de Carvalho e Travessa Monte Alegre
46 Rua da Yamada com Avenida Perimetral - atrás da Igreja
47 Rua Dom Pedro entre Avenida Brasil e Canal Ariri Bolonha
48 Rua Esperantista entre Quadra 20 e Quadra 30 do Conjunto Ariri Bolonha
49 Rua Fernando Guilhon com Passagem Carlos Alberto
50 Rua Fernando Guilhon com Travessa Apinagés
51 Rua Fernando Guilhon com Travessa Bom Jardim
52 Rua Fernando Guilhon com Travessa Carlos de Carvalho
53 Rua Fernando Guilhon com Travessa Honório José dos Santos
54 Rua Fernando Guilhon com Travessa Tupinambás
55 Rua João Balbi com Travessa Dom Romualdo de Seixas
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Item

Local

56 Rua João Engelhard entre Rua São Clemente e Braço do Canal Mata Fome
57 Rua Mundurucus com Travessa 9 de Janeiro
58 Rua São Domingos com Passagem Rui Barbosa
59 Rua São Pedro entre Conjunto Xingu e Avenida Brasil
60 Rua Tamoios entre Bernardo Sayão e Monte Alegre
61 Rua Timbiras entre Travessa Apinagés e Travessa Padre Eutíquio
Travessa 14 de Março entre Rua Diogo Moia e Rua Antônio Barreto - com Pass. João
62 Almeida
Travessa 9 de Janeiro entre Avenida Magalhães Barata e Avenida Governador José
63 Malcher
64 Travessa Alferes Costa entre Passagem Bom Jesus e Passagem Cabedelo
65 Travessa Apinagés com Rua Lauro Malcher
66 Travessa Apinagés com Rua São Miguel
67 Travessa Apinagés com Rua Tambés
68 Travessa Berredos entre Rua 2 de Dezembro e Travessa Itaboraí
69 Travessa Carlos de Carvalho entre Rua Fernando Guilhon e Canal da Timbiras
70 Travessa Castelo Branco com Rua Paz de Souza
71 Travessa Curuzu entre Avenida Pedro Miranda e Avenida Marques de Herval
Travessa Dom Romualdo Coelho entre Avenida Pedro Alvares Cabral e Rua
72 Municipalidade
73 Travessa Dom Romualdo de Seixas com Rua Diogo Moia
74 Travessa Mauriti com Canal da Visconde
75 Travessa Quintino entre Rua Pariquis e Rua Mundurucus
76 Avenida Alcindo Cacela com Rua Dos Mundurucus
77 Marinha com Passagem do Além
78 Travessa Pimenta Bueno entre Rua Padre Júlio Maria e Rua Juvêncio Sarmento
79 Conjunto Médici II Rua da Marinha com Travessa de Chaves
80 Rua Ângelo Custódio entre Canal Tamandaré e Travessa Joaquim Távora
81 Avenida Centenário entre Rua Lameira Bittencourt e Avenida Magalhães Barata.
Passagem Sideral na Avenida Augusto Montenegro entre Conjunto Orlando Lobato e
82 Passagem Satélite.
Passagem Santa Terezinha na Rua Santo Amaro entre Passagem Santo Amaro e
83 Passagem Monteiro Filho.
Passagem Satélite na Avenida Augusto Montenegro entre Rua Sideral e Passagem
84 Astronauta.
85 Passagem São Francisco Xavier da Passagem Maria Aguiar a Rua Jabatiteua.
86 Rua Jabatiteua com Passagem Santa Terezinha
87 Rua Jabatiteua com Vila Santa Inês
88 Avenida João Paulo II com Passagem Elvira
89 Travessa 9 de Janeiro entre Avenida Governador José Malcher e Rua João Balbi.
90 Passagem Trindade da Travessa Barão do Triunfo a Travessa Estrela.
91 Passagem Acatauassu Nunes entre Travessa Humaitá e Passagem 27 de Dezembro
Conjunto COHAB Ruas W 2 e W 3 entre Estrada da Maracacuera e Rua Passarela
92 (Icoaraci)
93 Conjunto Verdejante III - Rua da Mata
94 Passagem nova Liberdade na Terra Firme
95 Passagem Canaã
Fonte: SESAN, 2019.
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Observa-se a grande dispersão de problemas de microdrenagem, relacionados pela
SESAN, o que indica a conveniência de estabelecer bases operacionais
estrategicamente situadas na cidade, pois os pontos críticos apresentam-se em
bacias distantes, como do Una, da Estrada Nova, Tucunduba, Murucutum, Maguari e
outras.

A seguir é apresentado um alagamento devido microdrenagem, na confluência da Tv.
9 de Janeiro com a Av. Governador José Malcher, para exemplificar a situação que
se repete em muitos pontos críticos da cidade, na Figura 23.
Figura 23: Alagamento na Tv. 9 de Janeiro com Av. Governador José Malcher.

Fonte: G1 PA, 2015.

O alagamento da figura acima ocorre em área microdrenada, evidenciando a nãofuncionalidade dessa rede de microdrenagem, causando transtornos e dificuldades no
transporte e outros. Esse exemplo apresentado interrompe o fluxo de veículos em uma
das principais vias da cidade, a Av. Governador José Malcher.

44

2.1.2. Análise Crítica dos Sistemas de Macrodrenagem

O sistema de macrodrenagem corresponde aos drenos de maior porte, naturais e
artificiais (rios, ribeirões, córregos, açudes, igarapés, canais e canalizações). As
principais restrições no sistema decorrem de travessias em pontes e bueiros,
ocupação urbana em APPs e planícies de inundação, estrangulamento de calha
pluvial e locais com alta suscetibilidade à erosão.

Os sistemas de macrodrenagem de Belém apresentam sua importância em função do
impacto que inundações e alagamentos possuem sobre as edificações, a população
e o trânsito. O município recebeu ao longo dos tempos a implantação de canais
revestidos em concreto e dotados de comportas nas bacias Tamandaré, Armas (Doca)
e Reduto, implantadas a partir de 1960, e na bacia do Una, nas décadas de 1980 e
1990. Devido ao tempo de uso e desgaste, se faz necessário manutenção do sistema.

Nessas bacias, há trechos de vias laterais de canais com recalques, como no canal
do Galo, às proximidades da Feira do Barreiro. A realização de um levantamento
topográfico e batimétrico nos canais é de grande utilidade para a avaliação das
medidas de manutenção necessárias, como dragagens, aterros, revestimentos,
comportas, entre outros. Também já foram parcialmente beneficiadas as bacias do
Paracuri e da Estrada Nova. Destaca-se que atualmente encontra-se em fase de
implantação a macrodrenagem da bacia do Tucunduba e da Estrada Nova.

Com relação a transbordos, as simulações computacionais de Vinagre et al., 2015 na
bacia do Paracuri mostraram que assoreamentos de 0,50m no leito do canal
acarretam em transbordos e alagamentos, o que reforça a necessidade de maior
periodicidade de desassoreamentos nos canais implantados. Os sistemas de
macrodrenagem de Belém-PA apresentam-se insuficientes em termos de cobertura e
também por necessitarem de manutenção para manter ou recuperar sua
funcionalidade.

O sistema de macrodrenagem da bacia do Murucutum escoa águas do meio urbano
para o Parque Estadual do Utinga (PEUt), área de proteção ambiental, portanto, é
muito importante que a gestão de águas nessa bacia considere os princípios de
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drenagem sustentável, pois pela inexistência de rede pública de coleta de esgoto, as
águas residuais são transportadas pelo sistema de drenagem para o PEUt (SILVA,
2019). O Quadro 8 a seguir apresenta áreas sujeitas a alagamentos.
Quadro 8: Áreas críticas sujeitas a alagamentos devido macrodrenagem.
Item

Local
1 Avenida José Bonifácio com Avenida Bernardo Sayão
2 Rua Fernando Guilhon entre Avenida Generalíssimo e Travessa Dr. Moraes
3 Rua Fernando Guilhon com Avenida Generalíssimo
4 Rua Pariquis entre Travessa Quintino Bocaiuva e Travessa Dr. Moraes
5 Travessa Padre Eutíquio entre Canal da Quintino e Rua Nova
6 Travessa Padre Eutíquio entre Rua Lauro Malcher e Canal da Quintino
7 Canal da Pass. Leal Martins
8 Canal da Trav. Timbó
9 Canal da Pass. União

10 Canal da Trav. Vileta
11 Av. Celso Malcher entre Canal Tucunduba e Rua São Domingos
12 Rua Jabatiteua Área de Influência do Canal Tucunduba
13 Trav. Estrela - Área de Influência do Canal José Leal Martins
14 Trav. Barão do Triunfo - Área de Influência do Canal José Leal Martins
15 Pass. Maria Aguiar com Área de Influência do Canal José Leal Martins
16 Pass. São Sebastião entre Canal José Leal Martins e Pass. São Marcos
17 Canal da Passagem União entre Passagem Maria Aguiar e Canal da Vileta
18 Travessa Mauriti com Passagem Hortinha
19 Canal Cipriano Santos do Canal Tucunduba a Avenida Perimetral
20 Travessa Guerra Passos do Canal da Gentil Bittencourt a Rua Silva Rosado
21 Rua dos Pariquis entre Travessa 3 de Maio e Travessa 9 de Janeiro
Fonte: SESAN, 2019.

Observa-se a grande dispersão de problemas de macrodrenagem, relacionados pela
SESAN, o que indica a conveniência de estabelecer bases operacionais
estrategicamente situadas na cidade.

Com relação a importância do uso de comportas, o estudo de marés apresentado no
presente trabalho, demonstra a relevância de sua utilização nos sistemas de
macrodrenagem, devido a incidência de enchentes e alagamentos nos terrenos de
elevação inferior a 3,90m e, portanto, suscetíveis a inundações apenas com o efeito
da maré alta. A Figura 24 mostra alagamento na Av. João Paulo II, devido a falta de
macrodrenagem.

46

Figura 24: Alagamento na Av. João Paulo II, em 11/09/2019.

Fonte: BELÉM TRÂNSITO, 2019.

Observa-se extenso trecho alagado, devido à falta de macrodrenagem, na bacia do
Murucutum, devido evento climático ocorrido no dia 11/09/2019. Essas águas escoam
para o Parque Estadual do Utinga, área de preservação ambiental.

2.1.3. Análise Crítica das Tecnologias de Drenagem Urbana Adotadas

A seguir será realizada uma análise crítica das tecnologias adotadas quanto a sua
atualidade e pertinência em face dos novos pressupostos quanto ao manejo de águas
pluviais.

As tecnologias de drenagem urbana atualmente em uso pela PMB são as
convencionais, e desta forma é conveniente destacar a importância de utilizar os
conceitos mais atuais, em consonância com o Estado da Arte, que apresentam
técnicas e abordagens inovadoras para o tema, tais como o conceito de Técnicas
Compensatórias (BAPTISTA et al., 2005), e abordagens LID – Low Impact
Development (2012), descritos em Souza, Cruz e Tucci (2012) e WSUD – Water
Sensitive Urban Design (2012).
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A partir do ano 2000, a drenagem não se faz mais apenas nos dispositivos de controle,
mas também no desenho urbanístico, e suas relações com o ambiente natural, e nas
funções naturais dos espaços, como as depressões, os cursos d’águas, entre outros.
Essa abordagem está incorporada nos conceitos de LID, descritos em Souza, Cruz e
Tucci (2012) e WSUD (2012).

Segundo Souza (2013), os estudos brasileiros em drenagem urbana seguiram as
seguintes frentes:
•

Dispositivos experimentais (trincheiras, poços e valos de infiltração, pavimentos
permeáveis, biorretenção, microrreservatórios de detenção, telhados verdes,
entre outros), com o foco de analisar o comportamento individual, com as
variáveis controladas, de forma a obter parâmetros de dimensionamento e
funcionamento, avaliar métodos de dimensionamento, ciclo de vida e
desempenho, custos de construção e manutenção, entre outros;

•

Modelagem numérica, em escala experimental (dos dispositivos estudados) e
em escala de bacias. Buscou-se o desenvolvimento de modelos (ou a
calibração e ajustes em modelos existentes) que permitissem a simulação dos
processos hidrológicos urbanos e o transporte hidrodinâmico do escoamento
nas redes de drenagem, com e sem o uso dos dispositivos compensatórios;

•

Qualidade da água nos sistemas de drenagem: buscou-se o estabelecimento
de polutogramas, quantificação e caracterização de resíduos em redes de
drenagem, considerando produção na bacia, efeitos de escalas na variação da
qualidade da água, interferências dos resíduos no funcionamento hidráulico do
sistema de drenagem, entre outros;

•

Desenvolvimento de indicadores para avaliação da drenagem: buscou-se a
identificação de parâmetros de caracterização do sistema (rede de drenagem,
cursos d’água, dispositivos compensatórios etc.) que permitissem avaliar o
desempenho das soluções adotadas, o estado (de degradação, de salubridade)
do sistema, o risco ou vulnerabilidade em relação aos alagamentos e
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inundações, o potencial de recuperação frente a eventos extremos (resiliência),
entre outros.

No caso de Belém do Pará, a modelagem numérica mencionada deve utilizar
ferramentas computacionais adequadas para analisar o comportamento hidráulico dos
sistemas de macrodrenagem sob efeito de marés e chuva, e com o uso de comportas
e outros componentes necessários à funcionalidade dos sistemas de drenagem.

MEDIDAS NÃO ESTRUTURAIS

A seguir, serão apresentadas as legislações, normas, resoluções, instruções
normativas dos âmbitos municipais, estaduais e federais referentes a ações não
estruturais realizadas pelo poder público, de forma a disciplinar o uso e a ocupação
territorial, planejar, organizar e minimizar os impactos ocasionados pela ocorrência de
inundações, controle e manutenção dos sistemas de saneamento e a gestão e manejo
das águas.

2.2.1. Documentos Legais Municipais
•

Lei n° 8.655, de 30 de julho de 2008

A Lei institui o Plano Diretor do Município de Belém, com seus princípios, diretrizes e
objetivos. No que se refere à drenagem, como diretriz da Política Municipal de
Saneamento Ambiental Integrado, se destaca a compatibilização, integração e
coordenação dos planos setoriais dentro dos quatro eixos do saneamento, incluindo
a drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, e a ampliação das medidas de
saneamento básico.

Ademais, é apresentada como diretriz a garantia e manutenção das áreas permeáveis
do território do município e o controle do uso e ocupação de margens de curso d’água,
áreas sujeitas à inundação, áreas de mananciais, áreas de recargas, áreas de alta
declividade e cabeceiras de drenagem.
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No que diz respeito à subseção da Drenagem Urbana, é destacado a necessidade da
elaboração de Planos Diretores de Drenagem para todas as bacias hidrográficas do
município e um Plano de Controle de Águas Pluviais e Enchentes, contendo diretrizes
para a criação de parâmetros de impermeabilização do solo construído ou
pavimentado, de forma a respeitar as taxas definidas por Lei. As diretrizes da
drenagem urbana do município de Belém são apresentadas a seguir:

I - sistemas de drenagem pluvial que permitam o escoamento das águas pluviais em
toda a área ocupada do Município, propiciando a recarga dos aquíferos, a segurança
e o conforto aos seus habitantes;

II - diretrizes para a criação de parâmetros de impermeabilização do solo construído
ou pavimentado por metros quadrados aplicados ao parcelamento, desmembramento
e construção de edificação em lotes, devendo o usuário compensar a área
impermeabilizada, mediante implantação de sistema de drenagem que garanta a
percolação ou escoamento superficial para áreas permeáveis;

III - ampliação da capacidade de escoamento e regularização das vazões dos rios,
canais e estruturas hidráulicas que compõem o sistema de drenagem urbana,
considerando as vocações socioeconômicas e ambientais das áreas;

IV - a concepção geral do controle de cheias no Município;

V - ações prioritárias no manejo das águas pluviais, tais como:

a) definir mecanismos de fomento para usos do solo compatíveis com áreas de
interesse para drenagem, como parques, área de recreação e lazer, hortas
comunitárias e manutenção da vegetação nativa;

b) implantar medidas de prevenção de inundações, incluindo controle de erosão,
especialmente em movimentos de terra, controle de transporte, deposição de
resíduos sólidos, e combate ao desmatamento;
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c) investir nas melhorias das calhas fluviais e na recuperação dos sistemas de
macro e microdrenagem;

d) realizar cadastro georreferenciado dos sistemas de drenagem.

VI - a elaboração do manual de drenagem, contendo as diretrizes, parâmetros e
metodologias a serem empregadas nos projetos de drenagem para o Município de
Belém e Região Metropolitana;

VII - estudos de viabilidade para implantação de bacias de amortecimento de águas
pluviais.

E ainda é determinado que a elaboração da política de drenagem da Região
Metropolitana de Belém deve ser realizada por meio de um Plano Diretor de Drenagem
Metropolitano, a ser realizado em parceria com os municípios que possuem interfaces
com relação à drenagem de igarapés, canais, rios e lagos.

No que se refere ao uso e ocupação do solo do município de Belém, são apresentados
como reguladores da ocupação do solo urbano as taxas a seguir, que devem ser
respeitadas durante as construções civis:
•

Taxa de permeabilização: Se refere à proporção de áreas livres privadas sem
nenhum tipo de pavimentação, em relação à área do terreno, associadas ao
regime de regulação e retenção temporal do sistema de drenagem de águas
pluviais;

•

Taxa de ocupação: Se refere a um percentual, onde se expressa a relação
entre a área de projeção da edificação sobre o plano horizontal e a área do lote.
É a proporção entre área construída e área não construída.

No tocante do esgotamento sanitário, é apresentado que os serviços deverão priorizar
investimentos para a implantação de coleta de esgoto das áreas desprovidas de
redes, especialmente naquelas que são servidas por fossas rudimentares e nas quais
o esgoto é lançado diretamente na rede pluvial, de forma a assegurar à população
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que todas essas etapas do sistema de esgotamento sanitário ocorram de forma
ambientalmente adequada.
•

Lei N° 8.489, de 29 de dezembro de 2005

Essa legislação institui a Política e o Sistema de Meio Ambiente do município de
Belém e dá outras providências. É definido que as diretrizes da Política Municipal de
Meio Ambiente serão, obrigatoriamente, estabelecidas em um plano de gestão
ambiental integrado, contendo diretrizes gerais de atuação consolidadas.

Esse plano de gestão ambiental integrado será realizado a partir dos planos setoriais
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, gerenciamento
de resíduos sólidos, uso e ocupação do solo urbano, transporte e do plano de proteção
ambiental, visando a estabelecer prioridades de atuação articuladas, qualificando
soluções e reduzindo custos operacionais no âmbito das bacias hidrográficas.
•

Decreto N° 22.480, de 17 de dezembro de 1990

Esse decreto é a legislação de criação e regulamentação da SESAN – Secretaria
Municipal de Saneamento de Belém através da aprovação do seu Regimento Interno.
É estabelecido que esse órgão tem por finalidade o planejamento, execução,
coordenação, controle e avaliação da Política de Saneamento Básico e administração
do Sistema Viário do município.

São apresentadas suas funções básicas, suas atribuições e competências, sua
estrutura e seus componentes, apresentando os departamentos incluídos. O
departamento responsável pela drenagem urbana e manejo das águas pluviais
urbanas é o Departamento de Drenagem Urbana. Esse departamento é composto por
três divisões, sendo elas: Macrodrenagem, Microdrenagem e Coordenação de
Drenagem.

O Departamento de Drenagem Urbana tem como finalidade o planejamento,
execução, coordenação, controle e a avaliação das atividades relacionadas às
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políticas, procedimentos, diretrizes, recuperação e manutenção do sistema de
drenagem urbana do Município de Belém.
•

Lei n° 02, de 19 de julho de 1999

A Lei Complementar de Controle Urbanístico dispõe sobre o parcelamento, uso e
ocupação do solo do município de Belém. No que se refere à política setorial de meio
ambiente, a lei estabelece que essa deve atender à taxa de impermeabilização e
construção por lote, que já é estabelecido no Plano Diretor que as mesmas devem ser
respeitadas em obras civis, estimulando o uso de pavimentação porosa, permitindo a
retenção de águas pluviais, de forma a facilitar a retirada de calor por evaporação e a
evitar alagamentos nos terrenos construídos.

São apresentadas as taxas de permeabilização e de ocupação para cada categoria
de uso no município, modificadas pelo Anexo XI do Plano Diretor Municipal de Belém,
para adicionar mais um modelo a ser considerado na categoria de uso indústria, sendo
considerados os usos para habitação, comércio e serviço e indústria, de acordo com
a área do lote a ser construído no Quadro 9, a seguir.
Quadro 9: Taxas de ocupação e permeabilização de acordo com a categoria de uso e área do
lote no município de Belém - PA.
Taxas
Categoria
de Uso

Serviço

Comércio e

Habitação

#

Área do Lote
Modelo

m²
mín./máx.

Ocupação p/ seção
transversal
máxima

Ocupação

Permeabilização

máxima

mínima

M0

- / < 125

-

0.90

-

M1

125 / -

-

0.70

-

M2

360 / -

M3

400 / -

M4

450 / -

0.70

0.50

0.20

M5

600 / -

M6

750 / -

M7

125 / 375

0.70

M8

125 / 500

-

M9

250 / 1000

Livre até H = 7.00m,

M10

250 / 1000

depois 0.70
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0.70
0.10

Taxas
Categoria
de Uso

Área do Lote
Modelo

m²
mín./máx.

M11

250 / 2000

M12

250 / 2000

M13

500 / 1500

M14

500 / 1500

M15

1000 / -

M16

1000 / -

M17

2000 / -

M18

2000 / -

Ocupação p/ seção
transversal
máxima

Ocupação

Permeabilização

máxima

mínima

0.70 até H =
7.0m, depois
0.50
0.70

0.70 até H =
7.0m, depois
0.50
0.70 até H =

Indústria

M19

250 / 500

7.0m, depois

0.20

0.50
M20

500 / 2000

0.70

0.25
0.50

M20A

2000/20000

0.25

M21

2000 / -

0.30

Fonte: Adaptado de BELÉM, 1999.

Pode-se observar que em todas as três categorias de uso apresentadas no quadro
são exigidas a manutenção de áreas não ocupadas em pelo menos 30%, podendo
variar até 50%. Já para a categoria de uso para áreas de lote menores que 125m 2 é
admitido uma área não ocupada de no mínimo 10%.

Para a permeabilização mínima, não são definidas taxas para o M0 e M1, enquanto
os outros modelos devem seguir taxas de no mínimo 10% de permeabilização para
modelos 7 a 18; 20% para modelos 2 a 6 da categoria habitação e modelo 19 da
indústria; 25% para modelos 20 e 20A e 30% para o modelo 21, ambos da categoria
indústria.

Na referida Lei também são definidas as infrações e as penalidades aos infratores. O
descumprimento dos indicadores urbanísticos, como a taxa de ocupação e de
permeabilização estão entre as infrações e são passíveis de penalidades, que serão
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definidas de acordo com a área impactada e com a categoria de uso dessas
construções.
•

Instrução Normativa N° 001, de 26 de dezembro de 2008

A Instrução Normativa, elaborada pela Secretaria Municipal de Saneamento de
Belém, trata sobre o licenciamento de lançamentos de águas pluviais e/ou esgoto no
sistema de drenagem municipal. Para se dar início ao licenciamento, é apresentado o
Atestado de Viabilidade Técnica – AVT que apresenta informações do requerente da
licença ambiental relacionada à viabilidade técnica do empreendimento quanto ao
lançamento de águas pluviais e/ou esgotamento sanitário tratado no sistema de
drenagem urbana.

O Atestado de Viabilidade Técnica não autorizará a execução de projetos de
drenagem e/ou tratamento de esgoto e nem lançamentos de águas pluviais e/ou
esgoto tratado no sistema de drenagem urbana. Ele apenas irá estabelecer os
requisitos mínimo, tais como documentos e projetos necessários para análise do
processo.

Serão considerados parâmetros para os projetos, como o nível de tratamento do
efluente a ser lançado na galeria de águas pluviais. Nesse parâmetro, além do tipo de
tratamento adotado, seja considerado a vazão a ser lançada e a categoria de uso que
se busca licenciar, assim como os procedimentos adotados de acordo com os
equipamentos utilizados para o tratamento. É ainda determinado que a eficiência do
tratamento em relação a Demanda Bioquímica de Oxigênio e Demanda Química de
Oxigênio deve ser de, no mínimo, 85% e não será aceita a mistura de esgotamento
com águas pluviais dentro do lote da atividade.

São definidos os documentos obrigatórios a serem apresentados para a anuência,
assim como as implicações referentes à análise do projeto de tratamento
desenvolvido. A IN também determina que todas as ligações de esgoto deverão ser
desligadas da galeria de drenagem urbana quando for assentada a nova rede de
esgotamento sanitário municipal.
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Em relação às águas pluviais a serem lançadas no sistema de drenagem urbana, a
instrução determina que só ocorrerá em áreas que o sistema de drenagem urbana
possua capacidade de absorver a nova demanda, e que terá que ser apresentado o
projeto de lançamento de águas pluviais e/ou esgoto tratado na rede de galeria
existente. Caso o lançamento ocorra em algum canal ou corpo hídrico, deverá ser
também apresentado um projeto de interligação do ramal ao canal.

Nos casos em que não houver galerias de drenagem urbana profunda o suficiente, ou
quando essa não comportar a demanda do empreendimento, deverá ser elaborado
um projeto de execução da ampliação do sistema de drenagem urbana, considerando
a microbacia de contribuição e os demais documentos pertinentes deverão ser
gerados.

Segundo a Instrução Normativa, a SESAN realizará fiscalização após executadas as
obras e se elas estiverem em conformidade com o que foi determinado, será emitido
o Parecer de Fiscalização e, posteriormente, a Anuência, ambos pela ATEC - Análise
de Projetos. Caso as obras não estejam em conformidade, o responsável terá que se
adequar de acordo com o que será determinado no Parecer de Fiscalização.
•

Lei N° 7.399, de 11 de janeiro de 1988

Essa Lei trata do parcelamento do solo urbano do município de Belém. No seu Art. 6°,
localizado na seção que trata da elaboração e aprovação de projetos, é determinado
que a Prefeitura Municipal indicará, em plantas apresentadas junto com o
requerimento que pede as diretrizes, o traçado dos lotes, o sistema viário, os espaços
livres e as áreas reservadas para equipamentos urbanos e comunitários e,
especialmente, as diretrizes para o uso do solo.

No Art. 7°, determina que a Prefeitura indicará as faixas sanitárias do terreno, que são
necessárias ao escoamento de águas pluviais e as relações das obras e
equipamentos urbanos que deverão ser projetados e executados pelo proprietário, os
quais abrangerão, no mínimo, a execução das vias de circulação, da demarcação dos
lotes, quadras e logradouros e das obras de drenagem das águas pluviais, de forma
a serem obedecidas durante a elaboração do projeto do loteamento.
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Segundo o Art. 31, as vias de circulação de veículos e de pedestres sempre deverão
ser providas de sistemas de drenagem de águas pluviais atendendo às normas
técnicas brasileiras, logo, devem se adequar às normas desde a concepção dos
projetos de parcelamento do solo. Além disso, os loteamentos devem atender às
condições de permeabilidade, sendo que as vias de circulação deverão dispor de, no
mínimo, 20% de sua área total permeável e arborizada, estando de acordo com o §
2º do Art. 26 da lei.
•

Lei N° 7.940, de 19 de janeiro de 1999

A Lei dispõe sobre os serviços e obras para coleta, tratamento e disposição final de
esgotamento sanitário no município de Belém. No Art. 8° é determinado que nas zonas
providas de rede pública de esgotamento sanitário pelo sistema separador absoluto,
fica vedada a ligação da instalação predial de esgoto sanitário na rede de galerias de
águas pluviais, independente de qual seja a atividade desenvolvida que resulte no
lançamento desse efluente.

Além disso, fica vedado o lançamento de esgoto in natura nas redes de águas pluviais,
rios, valões e canais de drenagem, qualquer que seja o caso, de forma a não
comprometer a qualidade dos corpos d’água. É apresentado como um instrumento de
controle de poluição das águas a aplicação de penalidades, que variam de acordo
com a escala de lançamento realizada e com a atividade desenvolvida.
•

Lei N° 8.127, de 21 de janeiro de 2002

Nessa Lei é tratada a obrigatoriedade de construção de caixas separadoras de óleo e
lama para estabelecimentos, como postos de lavagem e lubrificação de veículos,
garagens, oficinas, entre outros. No seu primeiro artigo é determinada a proibição de
escoar os óleos, graxas, gasolina e óleo diesel que são manipulados em suas
atividades diretamente nas redes de esgoto e nas de águas pluvial.

As águas servidas, provenientes de sanitários, lavatórios, chuveiros e pias de cozinha
são permitidas na rede de esgotamento sanitário, no entanto, são vedadas para a rede
de águas pluviais. A lei ainda determina que as águas provenientes da lavagem dos
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pisos de postos, garagens, oficinas, instalações industriais, instalações dos tanques
de lavagem de peças e assemelhados dos estabelecimentos a que se refere o Art. 1º
da lei, serão canalizados para a rede de águas pluviais, apenas após passarem por
tanque retentor de óleo e graxa.

No que se refere às penalidades, a infração da lei é passível de multa de R$ 1.000,00
(mil reais) e, em caso de reincidência, ou seja, se a infração for novamente cometida,
mesmo com a aplicação da multa, ocorrerá a suspensão do alvará de funcionamento,
até que se cumpra a exigência.
•

Lei N° 9.512, de 02 de outubro de 2019

Nessa Lei é disposto sobre a instalação de telhados verdes sobre lajes de concreto
ou coberturas. Essa instalação deve ser provida de impermeabilização, sistema de
drenagem e tratamento paisagístico, capaz de absorver o escoamento superficial das
águas nesses locais, logo, devem estar presentes no projeto de concepção.
•

Lei N° 7.676, de 23 de dezembro de 1993

A Lei dispõe sobre a cobrança da contribuição urbanística no município de Belém, que
tem como fato gerador a valorização das propriedades particulares que estão
localizadas em áreas direta ou indiretamente beneficiadas por obras públicas. Logo,
será devida a contribuição urbanística pela valorização imobiliária decorrente de
diversas obras executadas pelo Poder Público.

Dentre as execuções que estão passíveis dessa cobrança, se destacam as obras de
proteção contra inundações, erosão, ressacas e obras de saneamento de drenagem
em geral, diques, canais, desobstrução de portos e canais d’água, retificação e
regularização de cursos de irrigação.
•

Lei N° 7.539, de 19 de novembro de 1991

A legislação cria o Parque Ecológico do Município de Belém Gunnar Vingren, que se
localiza na área remanescente do Conjunto Presidente Médici, no bairro da
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Marambaia, na bacia hidrográfica do Una, em uma área de 35 hectares. O Parque tem
por objetivo conservar todos os seus recursos naturais existentes, ficando ao Poder
Público Municipal a responsabilidade pela proteção, manutenção e restauração do
mesmo.
•

Lei N° 1.401 de 1988

A lei, que foi englobada pelo Plano Diretor do Município de Belém em 1993, criou o
Parque Municipal da Ilha do Mosqueiro, que possui 190 hectares, localizado na
referida ilha. O Parque de Mosqueiro é formado por um conjunto de ilhas: do Cotovelo,
Terra Alta e Carará e ladeado pelos rios Murubira e Tamanduá. Possui três mil metros
de trilhas. A localização do Parque, limitada pelos igarapés Tamanduá e Cajueiro e
pelo rio Murubira, tem por um dos objetivos permitir a proteção dos mananciais que
abastecem de água a Vila do Mosqueiro e da flora e fauna remanescentes.
•

Lei N° 8.767 de 21 de julho de 2010

Esta lei dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Municipal de Educação
Ambiental, cria o Programa Municipal de Educação Ambiental do município de Belém.

2.2.2. Documentos Legais Estaduais
•

Lei N° 7.731, de 20 de setembro de 2013

A Lei dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento Básico e dá outras
providências. A lei integra a drenagem e manejo das águas pluviais urbanas como
parte do saneamento, como também a integra no Plano Estadual de Saneamento
Básico, constando, obrigatoriamente, a revisão, atualização e consolidação do Plano
anteriormente vigente.
É definido o sistema de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas como um
conjunto de atividades, infraestruturas e instalações integradas e necessárias ao
sistema que atende a população de área específica, como 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.
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No conceito de Sustentabilidade Econômico-Financeira dos Serviços é previsto que
haja remuneração que permita recuperação dos custos dos serviços prestados em
regime de eficiência para o manejo de águas pluviais urbanas, na forma de tributos,
inclusive taxas, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas
atividades.
•

Lei N° 6.381, de 25 de julho de 2001

A Lei dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, institui o Sistema
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá outras providências. Na
legislação é definido que o estado do Pará realizará programas onde haverá
integração com os Municípios, mediante convênios de mútua cooperação, assistência
técnica e econômico-financeira, com vistas a diversas ações, onde se destaca:
➢ O zoneamento das áreas inundáveis, com restrições a usos incompatíveis nas
áreas sujeitas a inundações frequentes e manutenção da capacidade de
infiltração do solo;
➢ A implantação do sistema de alerta e defesa civil para garantir a segurança e a
saúde pública, quando se tratar de eventos hidrológicos indesejáveis.
•

Instrução Normativa N° 11, de 12 de agosto de 2011

Essa instrução normativa, elaborada pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente do
Pará, estabelece os procedimentos para todas as fases do processo de licenciamento
ambiental para as atividades citadas a seguir: Posto Revendedor – PR, Posto de
Abastecimento – PA, Instalações de Sistema Retalhistas – ISR e Posto Flutuante,
assim como os procedimentos a serem adotados no caso de vazamentos dos
produtos armazenados e/ou resíduos líquidos, assim como a constatação de passivos
ambientais.
Em referência à drenagem urbana e manejo de águas pluviais, a instrução determina
que todo o sistema de drenagem urbana presente nas ruas, como as galerias de
drenagem pluvial, devem ser apresentadas na planta de localização do
empreendimento, de forma a se conhecer o sistema empregado na região do
município e a forma como ele se distribui.
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O documento define que deverá ser dimensionado um sistema de drenagem de águas
pluviais e um sistema de drenagem de efluentes do piso das áreas de descarga,
abastecimento e lavagem de veículos para o empreendimento, com as suas
especificações, juntamente com a caracterização do sistema de tratamento de
efluentes, onde deverá ser indicado o destino dos efluentes tratados.

É preconizado que os efluentes tratados resultantes do sistema separador de água e
óleo deverão ser lançados preferencialmente na rede de esgoto ou sistema de
drenagem de águas pluviais, nesse caso, com a devida anuência do órgão
responsável pela gestão da mesma.
•

Resolução COEMA N° 120, de 05 de novembro de 2015

A resolução, elaborada pelo COEMA - Conselho Estadual de Meio Ambiente, dispõe
sobre as atividades de impacto ambiental local de competência dos Municípios do
Estado do Pará, ou seja, aquelas que terão de ser licenciadas pelo órgão ambiental
municipal, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém (SEMMA).

É apresentada como uma das atividades onde o licenciamento é realizado pelo órgão
ambiental municipal o Sistema de Drenagem de Águas Pluviais, de acordo com o porte
do empreendimento e com o potencial poluidor, que pode ser pequeno, médio ou
grande. No quadro a seguir, podem ser observadas essas informações sobre a
atividade.
Quadro 10: Tipologia de impacto ambiental local do sistema de drenagem pluvial do estado do
Pará.
Porte do Empreendimento
Potencial
Tipologia
Poluidor/Degradador
Unidade Micro
Pequeno
Médio
Grande
Sistema de
Drenagem
de Águas
Pluviais

Área
Total
(ha)

≤ 10

> 10 = 40

> 40 = 80

> 80

Fonte: Adaptado de PARÁ, 2015.
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Médio

•

Resolução COEMA N° 107, de 08 de março de 2013

A resolução, elaborada pelo COEMA, define os critérios para o enquadramento de
obras ou empreendimentos/atividades de baixo potencial poluidor/degradador ou
baixo impacto ambiental passíveis de Dispensa de Licenciamento Ambiental (DLA).

Entre as atividades listadas em seu anexo, passíveis de serem dispensadas do
licenciamento ambiental, se encontram as atividades de implantação do sistema de
drenagem superficial de águas pluviais em vias consolidadas, desde que não haja
necessidade de se realizar supressão de vegetação de espécimes florestais com DAP
(Diâmetro a Altura do Peito) maior que 10 cm, devendo ser solicitado o licenciamento
ambiental regular junto ao órgão ambiental competente.
•

Resolução COEMA N° 146, de 11 de abril de 2019

A resolução dispõe sobre o licenciamento emergencial em ações de restabelecimento
de serviços essenciais em casos de calamidade pública e situação de emergência.
Os serviços essenciais estão ligados ao suprimento de energia elétrica, água potável,
esgotamento sanitário, limpeza urbana, transporte coletivo, abastecimento de água
potável, entre outros. E também inclui a drenagem das águas pluviais urbanas.

Segundo o documento legal, fica afastada a avaliação ambiental prévia de obras de
infraestrutura, obras civis e atividades que visem o restabelecimento de serviços
essenciais em áreas atingidas por desastres ou eventos críticos, nos casos de
calamidade pública e situação de emergência decretada em reconhecimento pela
Defesa Civil, como em desastres de inundações, onde a drenagem das águas pluviais
urbanas é essencial de forma a minimizar as consequências negativas decorrentes.

De acordo com o disposto no Art. 5°, cada órgão ambiental competente dentro do seu
âmbito emitirá a Licença Ambiental Emergencial após o recebimento dos documentos
instruídos previstos para o licenciamento, de forma imediata, a título precário, tendo
como condicionante a assinatura de um Termo de Compromisso Ambiental. Nesse
Termo de Compromisso serão estabelecidas as ações e medidas de mitigação e
outras adicionais que julgar cabíveis.
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•

Decreto N° 1.552, de 03 de maio de 1993

O decreto estadual cria a Parque Ambiental de Belém, que posteriormente, através
do Decreto Estadual nº. 1330/2008 e do Decreto Estadual nº. 265/2011 é estabelecido
como uma unidade de conservação chamada Parque Estadual do Utinga, e seus
limites físico são restabelecidos.

O parque tem sua área em 98% localizada no município de Belém e 2% no município
de Ananindeua, o que o confere o caráter estadual, por ultrapassar o limite de mais
de um município. Sua área é de 1.393,088 ha. Segundo o terceiro artigo do decreto,
são estabelecidos como objetivos do parque:

I.

Propiciar um espaço de lazer para a comunidade, bem como possibilitar o
desenvolvimento de atividades científicas, culturais, educativas, turísticas e
recreativas;

II.

Assegurar a potabilidade da água através do manejo dos mananciais e da
recuperação das áreas degradadas;

III.

Ampliar a vida útil dos lagos Bolonha e Água Preta;

IV.

Preservar os animais silvestres que se refugiam no local devido a expansão
das áreas urbanas circunvizinhas;

V.

Assegurar a integridade das florestas e demais formas de vegetação de
preservação permanente existentes na área, de acordo

com o

estabelecimento no artigo 2° da Lei Federal N° 4.771, de 15 de setembro
de setembro de 1965, cuja remoção é vedada, com vistas a contribuir na
consecução de um índice mínimo de cobertura florestal na Região
Metropolitana de Belém;

VI.

Conservar

amostras

representativas

da

biodiversidade

paraense,

constituindo um banco genético em condições de fornecer propágulos para
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projetos de arborização e reflorestamento ecológicos, bem como para
pesquisas científicas;

VII.

Proteger a paisagem;

VIII.

Assegurar o convívio da população humana com outras formas de vida
vegetal e animal;

IX.

Valorizar

os

municípios

de

Belém

e

Ananindeua

permitindo

o

desenvolvimento do turismo;

X.

Promover a manutenção das condições ambientais proporcionadas pela
vegetação, resultando em benefícios para a melhoria da qualidade de vida
da população.

2.2.3. Documentos Legais Federais
•

Lei N° 11.445, de 05 de janeiro de 2007

A Política Nacional de Saneamento Básico estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico. Como um dos princípios fundamentais da prestação dos serviços
públicos básicos, se destaca a disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviço
de drenagem e manejo de águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das
respectivas redes, sendo eles adequados à saúde pública e à segurança da vida e do
patrimônio público e privado.
Na legislação, são considerados como parte integrante do saneamento básico dos
serviços de drenagem e manejo das águas pluviais e da limpeza e fiscalização
preventiva das respectivas redes urbanas: o 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 e o tratamento e
disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.

É levada em conta a cobrança pela prestação de serviço público de drenagem e
manejo de águas pluviais urbanas, onde é considerado, em cada lote urbano, os
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percentuais de impermeabilização e a existência de dispositivos de amortecimento ou
de retenção de água de chuva e o artigo 36 ainda dispõe que se pode considerar:

I - o nível de renda da população da área atendida;
II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas.
•

Lei N° 9.433, de 08 de janeiro de 1997

A Lei federal institui a Política Nacional dos Recursos Hídricos e cria o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Tem como objetivos em seu artigo
2°, incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento de águas
pluviais, como também a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de
origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.

Os seus instrumentos são: os Planos de Recursos Hídricos, o enquadramento dos
corpos d’água em classes, segundo os usos preponderantes de água, a outorga de
direitos de uso de recursos hídricos, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos e o
Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.

Segundo o artigo 33 da Lei, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, que coordena a gestão integrada das águas e implementa a Política
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos é composto pelos seguintes
integrantes:

I - Conselho Nacional de Recursos Hídricos;

II - Agência Nacional de Águas;

III - Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal;

IV - Comitês de Bacias Hidrográficas;

V - Órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais
cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos;
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VI - Agências de Água.
•

Lei N° 12.608, de 10 de abril de 2012

A Lei federal institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, dispõe
sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho
Nacional de Proteção e Defesa Civil – CONPDEC. Autoriza a criação de sistema de
informações e monitoramento de desastres e são determinadas as competências da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios quanto a atuação na redução do risco
de desastres.

Dentre os desastres que apresentam risco à comunidade civil, se apresentam os
deslizamentos, as inundações bruscas e processos geológicos ou hidrológicos
correlatos. É de competência da União instituir e manter o cadastro das áreas
municipais suscetíveis à ocorrência desses eventos desastrosos. Já a todos os
municípios inclusos nesse cadastro, compete realizar o mapeamento dessas áreas.

Após observada a existência dessas regiões e o mapeamento das mesmas, o
município adotará as providências para redução do risco, dentre as quais, a execução
de plano de contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a remoção
de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro.

Os municípios, por meio de suas comissões próprias de Defesa Civil, deverão realizar
as ações de controle e prevenção desses desastres, de forma a minimizar ao máximo
os seus efeitos na sociedade, notificando os residentes das áreas que apresentam
maior risco e realizando vistorias técnicas com posterior elaboração de laudos
técnicos, especificando os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes
ou de terceiros.
•

Resolução CONAMA N° 237, de 19 de dezembro de 1997

O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, apresenta nessa resolução
conceitos e implicações sobre o licenciamento ambiental, com as competências da
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União, dos Estados e dos Municípios. Também é realizada uma listagem das
atividades sujeitas ao licenciamento ambiental, bem como aos estudos ambientais,
Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental.

Entre as atividades e empreendimentos listados como passíveis de licenciamento
ambiental, por serem consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, se
apresenta a atividade de obra civil para a implantação de canais para drenagem.

2.2.4. Normas Técnicas Brasileiras
•

NBR 8890, de 19 de dezembro de 2018

A norma apresenta os requisitos e métodos de ensaio para o tubo de concreto de
seção circular utilizado em execuções de projetos para água pluvial e esgotamento
sanitário. Ela especifica os requisitos para a fabricação e aceitação de tubos de
concreto de seção circular simples, armados e armados com reforço secundário de
fibras, e respectivos acessórios destinados à condução de água pluvial, esgoto
sanitário e efluente industrial.
•

NBR 15645, de 08 de dezembro de 2018

A norma técnica trata da execução de obras de esgotamento sanitário e drenagem de
águas pluviais utilizando de tubos e aduelas de concreto. Ela estabelece os requisitos
exigíveis para a execução de obras de esgotamento sanitários e drenagem de águas
pluviais com tubos pré-fabricados de concreto, conforme especificação da ABNT NBR
8890 e aduelas (galerias celulares) pré-fabricadas de concreto, conforme
especificação da ABNT NBR 15396.
•

NBR 10844, de 30 de dezembro de 1989

A norma técnica trata dos procedimentos para instalações prediais de águas pluviais.
Ela fixa as exigências necessárias aos projetos das instalações de drenagem de
águas pluviais, visando a garantir níveis aceitáveis de funcionalidade, segurança,
higiene, conforto, durabilidade e economia.
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•

NBR 12266, de 30 de abril de 1992

A norma técnica trata dos procedimentos para projeto e execução de valas para
assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana. A norma fixa as
condições exigíveis para realizar os projetos de execução.

APLICAÇÃO DOS DOCUMENTOS LEGAIS

A partir das medidas não estruturais determinadas pelo poder público em cada âmbito,
são realizadas ou não ações para atender às determinações apresentadas nesses
documentos legais. Serão avaliadas as aplicações que ocorrem no município, de
forma a analisar o quanto a legislação está sendo aplicada e corresponde com as
ações realizadas.

2.3.1. Agência Reguladora Municipal de Belém
A Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém – AMAE/BELÉM, criada
pela Lei Municipal no 8.630, de 07 de fevereiro de 2008 foi transformada na Agência
Reguladora Municipal de Belém – ARBEL, por meio da Lei N° 9.576, de 22 de maio
de 2020, restando redefinida sua reestruturação, competências e estrutura
organizacional de cargos e funções, e deu outras providências.

A ARBEL é uma autarquia dotada de regime especial e personalidade jurídica própria,
de direito público e está vinculada à Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão – SEGEP (art. 2º, da Lei nº 9.576/2020), tendo como missão
a regulação dos serviços públicos de saneamento básico do Município de Belém (art.
3º, da Lei nº 7.576/2020).

A AMAE regulava exclusivamente os serviços de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário, não tendo atuação nos serviços de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos e também na drenagem e manejo das águas pluviais urbanas,
entretanto esta situação está superada com a criação da ARBEL que passou a regular
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os quatro eixos de saneamento básico, devidamente especificados no artigo 9º, inciso
I, II, III, IV e parágrafo único da Lei 9.576/2020.

A agência reguladora tem importante participação na prestação de serviços e
aplicação dos dispositivos legais relacionados. Maiores detalhes sobre a ARBEL
podem ser obtidos no material apresentado no VOLUME I - CARACTERIZAÇÃO
GERAL DO MUNICÍPIO.

2.3.2. Plano Diretor de Drenagem e Plano de Controle de Águas Pluviais e
Enchentes

No Plano Diretor do Município de Belém é determinado que serão desenvolvidos o
Plano Diretor de Drenagem e o Plano de Controle de Águas Pluviais e Enchentes,
ainda não elaborados.

2.3.3. Secretaria Municipal de Saneamento

Segundo o regimento interno da SESAN, a secretaria tem um departamento
específico para a Drenagem Urbana, responsável por planejar, executar, coordenar,
controlar e avaliar as atividades relacionadas às políticas, procedimentos, diretrizes,
recuperação e manutenção do sistema de drenagem urbana do Município de Belém.

São diversas as ações que são realizadas pela SESAN no município, especialmente
em períodos onde ocorrem alagamentos e enchentes, com a manutenção do sistema
de drenagem, ações de limpeza e desobstrução de bocas de lobo em ações
emergenciais, limpeza de canais e da rede de drenagem municipal, de forma a atender
ao disposto no Plano Diretor Municipal (AGÊNCIA BELÉM, 2019a).

2.3.4. Lançamentos no Sistema de Drenagem Urbana

A partir da Instrução Normativa n° 001/2008 da SESAN, os empreendimentos que
buscam lançar seus efluentes tratados e as águas pluviais no sistema de drenagem
de Belém devem obter o Atestado de Viabilidade Técnica – AVT. Como exposto no
item 2.2.1, o procedimento para regularização parte da elaboração do projeto em
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conformidade com os requisitos mínimos indicados no AVT, seguido do processo
fiscalizatório e, estando em conformidade, os empreendimentos recebem a Anuência
dada pela Análise de Projetos - ATEC, em que autoriza o lançamento de esgoto
tratado nas galerias de drenagem pluvial.

Atualmente, 27 empreendimentos possuem a Anuência e realizam o lançamento
regular do esgoto tratado no sistema de drenagem urbana de Belém, estando de
acordo com a Instrução Normativa Municipal. Estes empreendimentos estão
localizados em 13 bairros do município: Coqueiro, Marco, Maracacuera, Cremação,
Guamá, Jurunas, Parque Verde, Parque Jardins, Batista Campos, Pedreira, Canudos,
Umarizal e Val de Cans.

A seguir, no Quadro 11, apresenta-se as anuências em vigor no município, com os
dados de cada empreendimento.
Quadro 11: Anuências para lançamento de águas pluviais e esgoto tratado no sistema de
drenagem urbana de Belém – PA.
Autorizações de lançamento de esgoto tratado e águas pluviais no sistema de drenagem urbana
N° Processo

N° Anuência

833/2017

007/2018

Residencial
Multifamiliar

081.982.092-04

1864/2015

008/2018

Edifício Dyonisius
Garden

05.641.437/0001- R. Timbiras, N°
28
1758

1227/2017

010/2018

Edifício São Luís

04.551.271/0001- R. Quintino
Batista Campos
96
Bocaiúva, N° 2306

0669/2016

002/2019

Blue Residence

21.399.950/0001- R. dos Caripunas,
00
N° 1016

5442/2018

009/2019

Lava Jato - Jato
Forte

583.904.992-15

2006/2015

015/2019

Autêntico Batista
Campos

12.498.827/0002- Av. Serzedelo
37
Correa, N° 1191

Batista Campos

1561/2014

004/2018

Residencial Ville
Laguna

09.589.741/0001- Rod. Augusto
24
Montenegro, km 4

Parque Verde

2063/2014

005/2018

Residencial Ville
Solare

09.589.741/0001- Rod. Augusto
24
Montenegro, km 4

Parque Verde

0599/2015

006/2018

Residencial Parque
Jardins

Rod. Augusto
10.982.461/0002Montenegro, N°
41
4400

Parque Jardins

2273/2018

016/2019

Edifício Terrazo

455/2016

017/2019

1410/2012

001/2018

3105/2017

016/2018

Empreendimento

Edifício Cristal
Corporate
Parque
Independência
Edifício Santa Maria

CPF/CNPJ

27.934.315/000162
04.916.201/000104
07.887.094/000101

Endereço

Bacia
Hidrográfica

Av. José
Guamá
Bonifácio, N° 1650

R. dos Pariquis,
N° 3184

R. Niterói, N° 271
Rod. Paulo Frota,
N° 1500
Estr. do Benjamin,
N° 63

24.873.159/0001- Passa. Santa
89
Maria, N° 40

70

Bairro

Batista Campos

Jurunas

Bacia da
Estrada
Nova

Cremação

Bacia de
Val-de-Cans

Val de Cans
Val de Cans
Coqueiro
Coqueiro

Bacia do
Maguarí

Autorizações de lançamento de esgoto tratado e águas pluviais no sistema de drenagem urbana
N° Processo

N° Anuência

Empreendimento

CPF/CNPJ

Endereço

004/2016

022/2018

Supermercado
Assaí

07.170.943/0001- Av. Mário Covas,
01
N° 68

Coqueiro

918/2014

013/2018

Residencial Quinta
dos Paricás

19.113.461/0001- Estr. da
07
Maracacuera, s/n°

Maracacuera

8448/2017

011/2018

Gold Nefro Serviços
de Nefrologia LTDA

1557/2015

015/2018

Residencial Teófilo

1789/2014

017/2018

Viva Marco

27.650.801/000159
15.758.378/00012
07.892.697/000100

1896/2016

010/2019

Casa Publicadora
44.194.660/0001- Tv. Barão do
Brasileira - Livraria e
26
Triunfo, N° 3588
Papelaria

490/2016

003/2018

Edifício Comercial

10.443.098/0001Av. Pedro Miranda Pedreira
05

5943/2017

009/2018

Prédio Comercial Aspeb

34.889.238/0001- Av. Almirante
31
Barroso, N° 700

Marco

1895/2014

012/2018

Torres Dumont

12.497.824/0001- Av. Doutor
06
Freitas, N° 1228

Pedreira

1622/2015

018/2018

Torres Devant

1979/2015

019/2018

Parque Office

1893/2014

009/2019

Torre Unitá

5060/2018

011/2019

Residencial
Multifamiliar
Recanto Marajoara

000.148.932-15

862/2014

012/2019

Residencial Águas
de Março

12.077.482/0004- Av. Almirante
48
Barroso, N° 244

Tv. Barão do
Triunfo, N° 3618
Tv. Teófilo
Conduru, N° 516
Tv. Enéas
Pinheiro. N° 2423

16.845.198/0001Tv. Pirajá
44
Rod. Augusto
05.035.230/0001Montenegro, N°
00
4300
12.703.958/0001- R. Antônio
28
Barreto, N° 1240
Tv. 09 de Janeiro,
N° 10

Bairro

Bacia
Hidrográfica

Bacia do
Outeiro

Marco
Canudos
Marco

Bacia do
Tucunduba

Marco

Pedreira
Parque Verde

Bacia do
Una

Umarizal
Cremação

Marco

Fonte: SESAN, 2019.

Acerca das bacias hidrográficas com maiores anuências concedidas, observa-se no
Quadro 11 que dentre os 27 empreendimentos, 8 estão localizados na Bacia do Una,
6 na Bacia da Estrada Nova, 5 na Bacia de Val-de-Cans, 4 empreendimentos na Bacia
do Tucunduba, 3 na Bacia do Maguari e, por fim, 1 empreendimento está localizado
na Bacia do Outeiro.

A partir da espacialização dos empreendimentos que possuem anuência para o
lançamento de esgoto tratado no sistema de drenagem urbana do município,
apresentados no Quadro 11, foi produzido a Figura 25 a seguir com a localização dos
27 empreendimentos, com foco na bacia hidrográfica em que estão inseridos.
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Figura 25: Empreendimentos com anuência para lançamento de esgoto tratado no sistema de
drenagem do município de Belém – PA.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.
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2.3.5. Plano de Gestão Ambiental Integrado

Para atender ao que é determinado na Lei 8.489/05 quanto à elaboração do plano de
gestão ambiental integrado, como se pede, com a integração dos planos setoriais de
saneamento nos quatro eixos, é necessário que todos os planos setoriais sejam
elaborados e aprovados. O PMSB está em elaboração e com sua conclusão e
aprovação, será possível realizar a concepção deste plano.

2.3.6. Telhados Verdes

Apesar de ser uma iniciativa recente, por se tratar de uma legislação datada de 2019,
a lei foi bem recebida pelos meios de comunicação desde antes da sua publicação no
Diário Oficial do Município. É apresentada como uma solução não apenas para a
permeabilização dos telhados, de forma a diminuir os efeitos da pavimentação e das
construções decorrentes da urbanização que reduz as áreas verdes, como também
para reduzir os efeitos do calor severo que impacta o município, que é decorrente das
ilhas de calor provocadas por esses elementos (ROMA NEWS, 2019).

Acerca da implantação e fiscalização pelo município, o comitê executivo informa que
o projeto de Lei 65-A trata das questões relacionadas à implementação de telhados
verdes no município de Belém e que existem pareceres técnicos elaborados pela
equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de
Saneamento e Secretaria Municipal de Meio Ambiente que dizem respeito a
viabilidade do projeto.

2.3.7. Criação de Parques

Com a criação dos parques municipais e do parque estadual, o zoneamento do uso e
ocupação do solo municipal do Plano Diretor Municipal os enquadrou na Zona
Especial de Interesse Ambiental (ZEIA). O Parque Ecológico está localizado na
Macrozona de Ambiente Urbano e o Parque Estadual - ainda então nomeado de
Parque Ambiental de Belém - e o Parque Municipal da Ilha do Mosqueiro, estão
localizados na Macrozona do Ambiente Natural do município.
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Além destes, o município também possui o Parque Ecológico de Belém – Gunnar
Vingren, que apesar de não estar regulamentado, é tratado pelo município como área
de proteção ambiental.

Os parques são áreas permeáveis, criadas em meio aos problemas relacionados com
inundações e alagamentos no município, onde os visitantes podem experienciar a
educação ambiental, tendo contato direto com a natureza e com a biodiversidade. Em
visitas, como a realizada ao Parque Estadual de Utinga no em 2019, alunos puderam
aprender sobre a importância da preservação dos mananciais. A inciativa é do Projeto
Ver-O-Peut, desenvolvido pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da
Biodiversidade do Estado do Pará - Ideflor-bio, por meio da Gerência da Região
Administrativa de Belém - GRB (AGÊNCIA PARÁ, 2019b).

2.3.8. Comitês de Bacia Hidrográfica e Agências de Água

O município de Belém não abrange a área de atuação de nenhum comitê de bacia
hidrográfica, segundo o diagnóstico do Plano Estadual de Recursos Hídricos do
Estado do Pará, mesmo o município possuindo 14 bacias hidrográficas em seu
território. Por conta disso, não atende ao disposto na Lei Federal n° 9.433/1997, não
possuindo o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos completo.

Visto que a criação das Agências de Água, também componentes do sistema, está
condicionada à existência de um respectivo ou respectivos Comitês de Bacia
Hidrográfica, de acordo com o artigo 43 da política, esse componente também não
existe dentro do gerenciamento dos recursos hídricos de Belém.

Atualmente, o estado do Pará possui apenas um Comitê de Bacia Hidrográfica, o do
Rio Marapanim (CBRM) situado na Costa Atlântica-Nordeste do Pará, que abrange
12 municípios, no entanto, não faz parte de nenhuma parcela do município de Belém.
O comitê foi instituído em setembro de 2019 (AGÊNCIA PARÁ, 2019a).
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2.3.9. Enquadramento dos Corpos de Água

O município de Belém, assim como todo o estado do Pará, não possui
enquadramentos dos seus corpos de água em classes, segundo os usos
preponderantes de água. O enquadramento dos corpos hídricos é um dos
instrumentos da gestão dos recursos hídricos, que busca estabelecer metas a serem
atingidas de qualidade para os corpos de água a fim de assegurar os principais usos
estabelecidos. Todos os rios de água doce do município e do estado são classificados
como classe 2, de acordo com a Resolução CONAMA N° 357/2005.

O estudo realizado pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente do Pará em 2012,
sobre o sistema de gerenciamento de recursos hídricos do estado levantou como um
dos principais motivos envolvidos para não existirem enquadramentos dos corpos de
água a inexistência de comitês de bacia hidrográfica, visto que o Comitê de Bacia
Hidrográfica recebe a proposta do enquadramento da Agência de Água para então
encaminhar ao Conselho Nacional ou Estadual de Recursos Hídricos.

O Plano Estadual de Recursos Hídricos, em elaboração, destaca que o
enquadramento deve ser critério na definição dos instrumentos de outorga e de
cobrança dos recursos hídricos, sendo extremamente importante na gestão dos
recursos hídricos, visto que os instrumentos são interdependentes e precisam
coexistir para serem postos em prática de forma mais eficiente.

2.3.10.

Outorga de Direito de Uso e Cobrança pelo Uso de Recursos

Hídricos

A outorga de direitos de uso no município de Belém é concedida pelo governo
estadual, com a solicitação à Secretaria do Estado do Meio Ambiente e
Sustentabilidade (SEMAS) e pelo governo federal pela Agência Nacional de Águas,
dependendo do domínio dos corpos hídricos. São apresentados os termos de
referências que relacionam os documentos necessários para o pedido de outorga
apresentado pela SEMAS.
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Para as atividades que não necessitam da concessão de outorga, é realizado um
requerimento para declaração de dispensa de outorga, onde são encaminhados os
dados do requerente, a finalidade de uso da captação, a localização da captação e os
dados para quando a captação será realizada em poço, conforme o formulário
desenvolvido pela SEMAS.

Os critérios que realizam o embasamento técnico para a emissão das outorgas no
estado do Pará pela SEMAS estão definidos nas Resoluções aprovadas pelo
Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH-PA) a seguir:
•

Resolução CERH-PA N° 003/2008: Regulamenta o instrumento de outorga no
estado do Pará;

•

Resolução CERH-PA N° 008/2008: Dispõe sobre a Declaração de Dispensa de
Outorga;

•

Resolução CERH-PA N° 009/2010: Dispõe sobre os usos que independem de
outorga;

•

Instrução Normativa CERH-PA N° 55/2010: Dispõe sobre os procedimentos
referentes aos requerimentos de concessão de Outorga Preventiva e de Direito
de Uso de Recursos Hídricos.

No município de Belém não é posto em prática o instrumento de cobrança pelo uso
dos recursos hídricos aos usuários outorgados. Segundo a SEMAS, em seu estudo
publicado em 2012, o instrumento se encontrava em processo de regulamentação,
assim como o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo usos
preponderantes.

Quanto as outorgas concedidas pela SEMAS no município de Belém, conforme
informações da Agência Nacional das Águas em seus Estudos Hidrogeológicos para
a Gestão das Águas Subterrâneas da Região de Belém/PA, o município possuía 701
outorgas concedidas no período de 2008 a 2017. O banco de dados considera
vencidas as outorgas válidas até o mês de junho de 2017, sendo que a partir desta
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data as outorgas estão registradas como válidas. Dessa forma, constam que 516
outorgas estavam vigentes e as 185 demais, vencidas. A bacia hidrográfica com maior
número de outorgas emitidas no período é a Bacia do Una com 145 outorgas, seguida
pelas bacias do Maguarí, Paracuri e Outeiro com 76, 68 e 61 outorgas emitidas,
respectivamente.

O Quadro 12 apresenta as outorgas emitidas no período de 2008 a 2017 e indica quais
estavam vencidas e vigentes, tendo como data de referência o mês de junho de 2017
e a Figura 26 traz a espacialização dos dados.
Quadro 12: Outorgas de uso de água concedidas em Belém.
Empreendimento Tipo Outorga Local. Água
Finalidade
Validade
Transpetro Pesquisa
Petrobras
De Direito
Subterrânea
24/07/2009
Mineral
Transporte S/A
Liquigás
Abastecimento
De Direito
Subterrânea
12/06/2009
Distribuidora S.A
Humano
Hiper Atacado
Abastecimento
De Direito
Subterrânea
30/06/2009
Ponto Certo
Humano
Cerpa - Cervejaria
Pesquisa
De Direito
Subterrânea
04/03/2009
Paraense S/A
Mineral
Cerpa - Cervejaria
Pesquisa
De Direito
Subterrânea
25/02/2009
Paraense S/A
Mineral
Saint - Gobain do
Brasil Produtos
De Direito
Subterrânea 06/07/2012
Indústriais e para
Construção Ltda
Cervejaria
Abastecimento
De Direito
Subterrânea
24/02/2009
Paraense S/A
Humano
Globalbony Açaí
Indústria Comércio
Importação e
De Direito
Subterrânea 24/06/2012
Exportação de
Bebidas S.A
Comando da
Abastecimento
De Direito
Subterrânea
30/04/2009
Aeronáutica
Humano
Comando da
Abastecimento
De Direito
Subterrânea
22/03/2013
Aeronáutica
Humano
Luna
Abastecimento
Empreendimento
De Direito
Subterrânea
08/10/2009
Humano
Imobiliários
Agropalma Companhia
Pesquisa
De Direito
Subterrânea
09/03/2012
Refinadora da
Mineral
Amazônia S/A
M. J. Novaes de
Lima e Cia Ltda Pesquisa
ME - Curtume Ideal De Direito
Subterrânea
03/01/2013
Mineral
Importação e
Exportação Ltda
M. J. Novaes de
Pesquisa
De Direito
Subterrânea
03/01/2013
Lima e Cia Ltda Mineral
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Situação
Vencida
Vencida
Vencida
Vencida
Vencida

Vencida

Vencida

Vencida

Vencida
Vencida
Vencida

Vencida

Vencida

Vencida

Empreendimento
ME - Curtume Ideal
Importação e
Exportação Ltda
M. J. Novaes de
Lima e Cia Ltda ME - Curtume Ideal
Importação e
Exportação Ltda
Fábrica Soberano
Indústria e
Comércio Ltda
Transpetro Petrobras
Transporte S/A
Transpetro Petrobras
Transporte S/A
Sedop - Secretaria
de Estado de
Desenvolvimento
Urbano e Obras
Públicas
M e A Nascimento
Moinho Cruzeiro do
Sul S/A
Posto Humaitá Ltda
União Good Pax
Serviços Póstumos
Ltda - Epp
Meta
Empreendimentos
Imobiliários Ltda
Auto Viação Monte
Cristo Ltda
Posto Jovita Ltda
Comando da
Aeronáutica
Raimundo R da
Silva Pinheiro ME
Raimundo R da
Silva Pinheiro ME
Indústria de
Sorvetes Alba Ltda Epp - Alba
Cosanpa Companhia de
Saneamento do
Pará
Cerpa - Cervejaria
Paraense S/A
Cerpa - Cervejaria
Paraense S/A
Cerpa - Cervejaria
Paraense S/A
Semasa Indústria
Comércio e

Tipo Outorga

Local. Água

De Direito

Subterrânea

Pesquisa
Mineral

03/01/2013

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

08/02/2014

Vencida

De Direito

Subterrânea

Combate A
Incêndio

04/06/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

10/01/2013

Vencida

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

03/03/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

16/01/2014

Vencida

De Direito

Subterrânea

Industrial

15/11/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

03/10/2013

Vencida

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

01/12/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

Pesquisa
Mineral

17/11/2013

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

18/11/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

16/01/2014

Vencida

De Direito

Subterrânea

22/03/2013

Vencida

De Direito

Subterrânea

09/08/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

Industrial
Abastecimento
Humano
Pesquisa
Mineral
Pesquisa
Mineral

09/08/2012

Vencida

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Pesquisa
Mineral

16/02/2013

Vencida

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Público

23/08/2013

Vencida

De Direito

Subterrânea

05/04/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

05/04/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

05/04/2012

Vencida

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

08/06/2012

Vencida
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Finalidade

Pesquisa
Mineral
Pesquisa
Mineral
Pesquisa
Mineral
Abastecimento
Humano

Validade

Situação

Empreendimento
Exportação de
Madeiras Ltda
Condomínio
Greenville
Residence
Isoamazon Indústria
e Comércio de
Artefatos Plásticos
Ltda
Compar Companhia
Paraense de
Refrigerantes
Brascomp
Compensados do
Brasil S.A - Filial
Supermix Concreto
S/A
Amasa - Amazonas
Indústrias
Alimentícias S/A
Amasa - Amazonas
Indústrias
Alimentícias S/A
Sedop - Secretaria
de Estado de
Desenvolvimento
Urbano e Obras
Públicas
J F de Oliveira
Navegação Ltda
Vinhos Duelo Ltda
Hiléia Indústria de
Produtos
Alimentícios S/A
Luna
Empreendimento
Imobiliários
Amazon Transporte
Ltda
Amazon Transporte
Ltda
Oriental Importação
e Exportação Ltda
Oriental Importação
e Exportação Ltda
Construtora Villa
Del Rey Ltda
Silnave Navegação
Fly Açaí do Pará
Indústria e
Comércio de
Alimentos e
Bebidas S.A
Fábrica de Portas
Minas Gerais

Tipo Outorga

Local. Água

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

16/01/2014

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

18/03/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

Pesquisa
Mineral

22/09/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

Pesquisa
Mineral

29/11/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

Pesquisa
Mineral

09/03/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

15/08/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

15/08/2012

Vencida

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

03/03/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

23/11/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

14/06/2013

Vencida

De Direito

Subterrânea

Pesquisa
Mineral

19/10/2013

Vencida

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

22/09/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

18/11/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

18/11/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

23/11/2013

Vencida

De Direito

Subterrânea

23/11/2013

Vencida

De Direito

Subterrânea

08/09/2014

Vencida

De Direito

Subterrânea

13/02/2014

Vencida

De Direito

Subterrânea

Pesquisa
Mineral

09/05/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

15/11/2013

Vencida
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Finalidade

Pesquisa
Mineral
Pesquisa
Mineral

Pesquisa
Mineral
Pesquisa
Mineral
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano

Validade

Situação

Empreendimento
Fly Açaí do Pará
Indústria e
Comércio de
Alimentos e
Bebidas S.A

Tipo Outorga

Local. Água

De Direito

Subterrânea

Pesquisa
Mineral

08/05/2012

Vencida

Couro do Norte Ltda De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

02/02/2014

Vencida

De Direito

Subterrânea

Pesquisa
Mineral

07/05/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

Pesquisa
Mineral

06/05/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

12/08/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

12/08/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

12/08/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

12/08/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

12/08/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

12/08/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

04/06/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

13/02/2014

Vencida

De Direito

Subterrânea

22/09/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

10/04/2014

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

31/10/2014

Vencida

Preventiva

Subterrânea

-

11/07/2014

Vencida

Preventiva

Subterrânea

-

11/07/2014

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

09/02/2014

Vencida

De Direito

Subterrânea

Pesquisa
Mineral

04/08/2013

Vencida

De Direito

Subterrânea

Combate A
Incêndio

13/12/2014

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

11/07/2015

Vencida

De Direito

Subterrânea

Pesquisa
Mineral

29/09/2013

Vencida

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

07/02/2016

Vencida

Fly Açaí do Pará
Indústria e
Comércio de
Alimentos e
Bebidas S.A
Fly Açaí do Pará
Indústria e
Comércio de
Alimentos e
Bebidas S.A
Pesqueira Maguary
Ltda
Pesqueira Maguary
Ltda
Pesqueira Maguary
Ltda
Pesqueira Maguary
Ltda
Pesqueira Maguary
Ltda
Pesqueira Maguary
Ltda
Ebata - Produtos
Florestais Ltda
Copala Indústria
Reunidas S/A
Supermix Concreto
S/A
Condomínio Edilicio
Pátio Belém
DM Hotelaria e
Serviços Ltda
Assembleia
Paraense
Assembleia
Paraense
Norplast Ind. e
Com. de Plásticos
Ltda
Liquigás
Distribuidora S.A
Transpetro Petrobras
Transporte S/A
Hiper Atacado
Ponto Certo Ltda
Pará - Lisboa
Participações Ltda /
M3 Concreto Ltda
Norte Shopping
Belém S.A
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Finalidade

Pesquisa
Mineral
Pesquisa
Mineral
Pesquisa
Mineral
Abastecimento
Humano

Validade

Situação

Empreendimento
Norte Shopping
Belém S.A
Norte Shopping
Belém S.A
Norte Shopping
Belém S.A
Guamá Engenharia
Ltda
Guamá Engenharia
Ltda
Geofort Fundações
Ltda
Pará Indústrias
Reunidas
Raymundo da Fonte
S/A
Vinhos Duelo Ltda

Tipo Outorga

Local. Água

De Direito

Subterrânea

De Direito

Subterrânea

De Direito

Subterrânea

Preventiva

Subterrânea

Preventiva

Subterrânea

De Direito

Subterrânea

De Direito

Finalidade
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano

Validade

Situação

07/02/2016

Vencida

07/02/2016

Vencida

07/02/2016

Vencida

23/11/2012

Vencida

23/11/2012

Vencida

-

29/09/2013

Vencida

Subterrânea

Pesquisa
Mineral

18/05/2013

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

13/06/2012

Vencida

Vinhos Duelo Ltda

De Direito

Subterrânea

-

13/06/2012

Vencida

Vinhos Duelo Ltda

De Direito

Subterrânea

-

13/06/2012

Vencida

Vinhos Duelo Ltda
Q Bom Açaí Com. e
Ind de Sucos e
Polpas de Frutas
Ltda
S M Elgrably
Comércio de
Gêneros
Alimentícios Ltda
Cooperativa da
Indústria Pecuária
do Pará Ltda
Cooperativa da
Indústria Pecuária
do Pará Ltda
Cooperativa da
Indústria Pecuária
do Pará Ltda
Projeto Imobiliário
Spe 46 Ltda
Projeto Imobiliário
Spe 46 Ltda
Mazopeças
Comércio e
Serviços de
Reciclagens Ltda
Epp
Auto Posto Marajó
Ltda
Prefeitura Municipal
de Belém
Fênix Curtidora Ltda

De Direito

Subterrânea

-

13/06/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

Pesquisa
Mineral

13/04/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

15/11/2013

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

15/11/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

15/11/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

15/11/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

15/08/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

15/08/2012

Vencida

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

-

05/09/2014

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

06/02/2014

Vencida

Preventiva

Subterrânea

14/02/2013

Vencida

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Público
-

15/11/2013

Vencida

Fênix Curtidora Ltda De Direito

Subterrânea

-

15/11/2013

Vencida

Fênix Curtidora Ltda De Direito

Subterrânea

-

15/11/2013

Vencida

Fênix Curtidora Ltda De Direito
Casa Granado
De Direito
Laboratórios

Subterrânea

Abastecimento
Humano

15/11/2013

Vencida

16/01/2014

Vencida

Subterrânea
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Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano

Empreendimento
Farmácias e
Drogarias S.A
M. J. Novaes de
Lima e Cia Ltda ME - Curtume Ideal
Importação e
Exportação Ltda
Frivasa Frigorífico
Vale do Tapanã As
Transcabral Ltda Epp- Transcabral
Ambiental
Unirios - Rodofluvial
e Comércio Ltda
Unirios - Rodofluvial
e Comércio Ltda
Prefeitura Municipal
de Belém
Mr2 Participações
Ltda
Prefeitura Municipal
de Belém
Mr2 Participações
Ltda
Cajueiro Indústria e
Comércio e
Hotelaria Ltda ME Comercial Cajueiro
Cajueiro Indústria e
Comércio e
Hotelaria Ltda ME Comercial Cajueiro
Viação Guajará
Ltda
Viação Guajará
Ltda
Hospital
Universitário João
de Barros Barreto
Ufpa
Cosanpa Companhia de
Saneamento do
Pará
Cosanpa Companhia de
Saneamento do
Pará
Clínica Radiológica
Dr Octavio Lobo S
C Ltda
Condomínio do
Edifício Renoir
Link Incorporadora
Ltda
Supermercado
Amazônia Ltda
CDP - Companhia
Docas do Pará

Tipo Outorga

Local. Água

De Direito

Superficial

-

08/02/2014

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

19/10/2013

Vencida

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

07/04/2014

Vencida

De Direito

Subterrânea

12/04/2014

Vencida

De Direito

Subterrânea

20/10/2012

Vencida

Preventiva

Subterrânea

14/02/2013

Vencida

De Direito

Subterrânea

13/10/2012

Vencida

Preventiva

Subterrânea

16/02/2013

Vencida

De Direito

Subterrânea

13/10/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

08/11/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

08/11/2012

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

25/02/2015

Vencida

De Direito

Subterrânea

Industrial

22/05/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

22/04/2017

Vigente

De Direito

Superficial

Abastecimento
Humano

18/04/2016

Vencida

De Direito

Superficial

Abastecimento
Humano

18/04/2016

Vencida

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

26/08/2016

Vencida

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

16/10/2016

Vencida

De Direito

Subterrânea

11/08/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

21/01/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

14/07/2017

Vigente
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Finalidade

Abastecimento
Humano
Pesquisa
Mineral
Abastecimento
Público
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Público
Abastecimento
Humano

Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano

Validade

Situação

Empreendimento
CDP - Companhia
Docas do Pará
CDP - Companhia
Docas do Pará
Condomínio do
Edifício Godoy Iii
Condomínio do
Edifício Topázio
Condomínio do
Edifício Village
Classic
Real Dom Pedro
Construções e
Incorporação Spe
Ltda
União de Ensino
Superior da
Amazônia - Unama
União de Ensino
Superior da
Amazônia - Unama
Hospital Porto Dias
Ltda
Hospital Porto Dias
Ltda
Hospital Porto Dias
Ltda
Hospital Porto Dias
Ltda
Hospital Porto Dias
Ltda
Amarena Apoio
Portuário e Turismo
Naval Ltda - Epp
R R Pneus Com Ind
Imp e Exportação
Ltda
Condomínio do
Edifício Giuseppe
Verdi
Infraero - Empresa
Brasileira de InfraEstrutura
Aeroportuária
Sotreq S.A
CDP - Companhia
Docas do Pará
CDP - Companhia
Docas do Pará
CDP - Companhia
Docas do Pará
North Paradise
Construtora e
Incorporadora Ltda
North Paradise
Construtora e
Incorporadora Ltda

Tipo Outorga

Local. Água

De Direito

Subterrânea

-

14/07/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

14/07/2017

Vigente

13/11/2016

Vencida

15/01/2015

Vencida

Dispensa de
Outorga
Dispensa de
Outorga

Subterrânea
Subterrânea

Finalidade

Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano

Validade

Situação

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

22/05/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

06/06/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

19/08/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

19/08/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

21/05/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

05/06/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

21/05/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

05/06/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

05/06/2017

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

06/09/2014

Vencida

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

22/04/2017

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

18/09/2016

Vencida

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

13/12/2014

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

24/04/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

31/01/2015

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

31/01/2015

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

31/01/2015

Vencida

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

28/02/2015

Vencida

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

28/02/2015

Vencida

83

Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano

Empreendimento
Paragás
Distribuidora S/A
Paragás
Distribuidora S/A
Paragás
Distribuidora S/A
M. M. Comércio de
Petróleo Ltda
Condomínio
Cristalville
Condomínio
Cristalville
Condomínio Água
Cristal
Condomínio Água
Cristal
Condomínio Água
Cristal
Condomínio
Montenegro
Boulevar
Condomínio
Montenegro
Boulevar
Cerpa - Cervejaria
Paraense S/A
Big Fish - Caljevyz
Capura Comércio
Exportação
Importação de
Pescados Ltda
Cerpa - Cervejaria
Paraense S/A
Cerpa - Cervejaria
Paraense S/A
Guamá Engenharia
Ltda
Guamá Engenharia
Ltda
Condomínio
Greenville Exclusive
Pampa Exportações
Ltda
Condomínio Cidade
Jardim I
Condomínio Cidade
Jardim I
Cosanpa Companhia de
Saneamento do
Pará
Moinho Cruzeiro do
Sul S/A
Cosanpa Companhia de
Saneamento do
Pará

Tipo Outorga

Local. Água

De Direito

Subterrânea

De Direito

Subterrânea

De Direito

Subterrânea

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

De Direito

Subterrânea

De Direito

Subterrânea

De Direito

Subterrânea

De Direito

Subterrânea

De Direito

Subterrânea

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Dispensa de
Outorga

Finalidade
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano

Validade

Situação

10/10/2016

Vencida

10/10/2016

Vencida

10/10/2016

Vencida

25/02/2015

Vencida

13/11/2016

Vencida

12/11/2016

Vencida

09/09/2016

Vencida

09/09/2016

Vencida

09/09/2016

Vencida

Abastecimento
Humano

24/04/2017

Vigente

Subterrânea

Abastecimento
Humano

24/04/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

Pesquisa
Mineral

10/06/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

13/02/2014

Vencida

De Direito

Subterrânea

04/07/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

04/07/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

15/04/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

15/04/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

13/11/2016

Vencida

De Direito

Subterrânea

18/09/2016

Vencida

De Direito

Subterrânea

06/06/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

06/06/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Público

05/02/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

10/12/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Público

05/02/2017

Vigente

84

Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano

Pesquisa
Mineral
Pesquisa
Mineral
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Industrial
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano

Empreendimento
Mutran Importadora
e Exportadora de
Alimentos Ltda
Celpa - Centrais
Elétricas do Pará
S/A
Agropalma Companhia
Refinadora da
Amazônia S/A
Agropalma Companhia
Refinadora da
Amazônia S/A
Projeto Arapaima
Imp. Exp. de
Aquicultura Ltda
Luna
Empreendimentos
Imobiliários Ltda Residencial Porto
Bello
Luna
Empreendimentos
Imobiliários Ltda Residencial Porto
Bello
Luna
Empreendimentos
Imobiliários Ltda Residencial Porto
Bello
Luna
Empreendimentos
Imobiliários Ltda Residencial Porto
Bello
Grêmio Literário e
Recreativo
Português
Grêmio Literário e
Recreativo
Português
Grêmio Literário e
Recreativo
Português
Grêmio Literário e
Recreativo
Português
Grêmio Literário e
Recreativo
Português
Fábrica Santa Maria
Óleos e Sabão Ltda
Fábrica Santa Maria
Óleos e Sabão Ltda
Transporte Vianorte
Ltda

Tipo Outorga

Local. Água

De Direito

Subterrânea

-

24/04/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

03/01/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

30/07/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

30/07/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

04/07/2017

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

11/10/2014

Vencida

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

11/10/2014

Vencida

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

11/10/2014

Vencida

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

11/10/2014

Vencida

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

29/09/2016

Vencida

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

29/09/2016

Vencida

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

29/09/2016

Vencida

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

29/09/2016

Vencida

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

29/09/2016

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

08/08/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

08/08/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

06/08/2017

Vigente

85

Finalidade

Validade

Situação

Empreendimento
Itaituba Indústria de
Cimentos do Pará
S/A
Transporte Vianorte
Ltda
Cas Conceição ME
Fitobel Indústrias
Reunidas Ltda
Vimex Vitória
Exportação de
Madeiras Ltda
Samise Indústria
Comércio e
Exportação Ltda
Cervejaria
Amazônia Ltda
Sbc - Sistema
Brasileiro de
Construção Ltda
Ebata - Produtos
Florestais Ltda
Rondobel Ind. e
Com. de Madeiras
Ltda
CDP - Companhia
Docas do Pará
CDP - Companhia
Docas do Pará
Mr2 Spe
Empreendimentos
Imobiliários S/A
Mr2 Spe
Empreendimentos
Imobiliários S/A
Mega Blocos
Indústria e
Comércio Ltda
Supermix Concreto
S/A
Pousada Castelo
Ltda
Condomínio do
Edifício Constanza
Luxemburgo
Incorporadora Ltda Condomínio do
Edifício Torre
Pamaso
José Roberto
Rodrigues ME Lavanderia Lavlev
Transpetro Petrobras
Transporte S/A
Formosa
Supermercado e
Magazine Ltda Formosa

Tipo Outorga

Local. Água

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

26/12/2015

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

06/08/2017

Vigente

De Direito
Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

18/09/2016

Vencida

21/05/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

15/02/2015

Vencida

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

-

29/04/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

Pesquisa
Mineral

15/04/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

19/09/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

06/06/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

16/10/2016

Vencida

Preventiva

Subterrânea

-

22/08/2014

Vencida

Preventiva

Subterrânea

-

20/10/2015

Vencida

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

15/01/2015

Vencida

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

15/01/2015

Vencida

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

-

01/08/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

01/10/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

25/02/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

19/05/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

26/06/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

Lavagem
Industrial de
Roupas

19/08/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

01/08/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

11/05/2018

Vigente

Subterrânea

86

Finalidade

Pesquisa
Mineral
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano

Validade

Situação

Empreendimento
Imperial
Incorporadora Ltda Edifício Torre Vitta
Home
Associação
Adventista Hospital Adventista
de Belém
Meta
Empreendimentos
Imobiliários Ltda
Invencível Veículos
Ltda
Sosthenes e
Sosthenes Ltda ME - Eternus Motel
Gundel
Incorporadora Ltda Edifício Torres
Ekoara
Tempo
Incorporadora Ltda Edifício Torres
Floratta
Pará Indústria de
Alumínio Ltda
Auto Viação Monte
Cristo Ltda
Meta
Empreendimentos
Imobiliários Ltda
Belém
Beneficiamento de
Frutas Ltda - Belém
Polpas
Berlim
Incorporadora Ltda Edifício Torres
Dumont
Clean Gestão
Ambiental Serviços
Gerais Ltda
Condomínio
Residencial Regis
Brasil
Transcidade
Servicos Ambientais
Eireli - Epp
Mary Anne Abdo
Mendes - Eoo - Pão
de Queijo
Mineirinho
Teshima e Cia
Limitada - Motel
Mykonos
Calila Adm e Com
S/A-Shopping
Center Bosque
Belém

Tipo Outorga

Local. Água

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

25/06/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

06/06/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

01/06/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

01/06/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

28/07/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

26/03/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

10/07/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

05/01/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

05/10/2018

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

25/10/2015

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

24/10/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

25/06/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

Pesquisa
Mineral

01/12/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

27/08/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

24/04/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

14/07/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

10/07/2018

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

10/04/2015

Vencida

87

Finalidade

Validade

Situação

Empreendimento
Telma Reis
Sganzerla - Posto
Girassol Ltda e
Lojas Comerciais
Íntegra
Incorporação
Imobiliária Ltda Condomínio
Residencial
Planetárium
Cyrela Extrema
Emprendimentos
Imobiliários Ltda Condomínio Parque
Jardins
Semasa Indústria
Comércio e
Exportação de
Madeiras Ltda
Pará Indústrias
Reunidas
Raymundo da Fonte
S/A
Pará Indústrias
Reunidas
Raymundo da Fonte
S/A
Compar Companhia
Paraense de
Refrigerantes
Bebidas Duelo Ltda
- Bebidas Duelo
Amasa - Amazonas
Indústrias
Alimentícias S/A
Amasa - Amazonas
Indústrias
Alimentícias S/A
Formosa
Supermercados e
Magazine Ltda
Living Betim
Empreendimentos
Ltda
Bebidas Duelo Ltda
- Bebidas Duelo
Bebidas Duelo Ltda
- Bebidas Duelo
Bebidas Duelo Ltda
- Bebidas Duelo
Bebidas Duelo Ltda
- Bebidas Duelo
Bebidas Duelo Ltda
- Bebidas Duelo
Living Panamá
Empreendimentos
Ltda

Tipo Outorga

Local. Água

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

05/01/2018

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

18/09/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

05/02/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

01/08/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

02/07/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

09/07/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

23/10/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

26/03/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

19/08/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

19/08/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

24/10/2017

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

10/04/2015

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

26/03/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

26/03/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

26/03/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

26/03/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

26/03/2018

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

27/03/2015

Vencida

88

Finalidade

Validade

Situação

Empreendimento
Living Panamá
Empreendimentos
Ltda
Living Betim
Empreendimentos
Ltda
Living Panamá
Empreendimentos
Ltda
Condomínio
Residencial Cidade
Jardim II
Direcional Diamante
Empreendimentos
Imobiliários Ltda
Direcional Diamante
Empreendimentos
Imobiliários Ltda
Amazon
Transportes Ltda
Amazon
Transportes Ltda
Amazon
Transportes Ltda
Amazon
Transportes Ltda
Meridional Indústria
de Pesca Ltda
Transterra
Terraplenagem Ltda
- Cemitério Parque
N. S. de Nazaré
Saint - Gobain do
Brasil Produtos
Industriais e para
Construção Ltda
Saint - Gobain do
Brasil Produtos
Industriais e para
Construção Ltda
Saint - Gobain do
Brasil Produtos
Industriais e para
Construção Ltda
L R Vidal ME Residencial Mont
Horebe
White Martins
Gases Industriais
do Norte Ltda
Cris Mar Pesca
Captura Exp e Imp
Ltda
Agro Industrial de
Madeiras Vale Fértil
Ltda - Vale Fértil
Exportadora
Norte Madeira
Serviço Ltda - ME

Tipo Outorga

Local. Água

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

27/03/2015

Vencida

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

10/04/2015

Vencida

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

27/03/2015

Vencida

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

28/10/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

06/01/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

06/01/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

16/03/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

16/03/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

16/03/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

16/03/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

26/09/2017

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

31/08/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

03/07/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

03/07/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

03/07/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

25/06/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

31/08/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

05/08/2017

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

12/04/2015

Vencida

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

22/07/2018

Vigente

89

Finalidade

Validade

Situação

Empreendimento
M. J. Novaes de
Lima e Cia Ltda ME - Curtume Ideal
Importação e
Exportação Ltda
M. J. Novaes de
Lima e Cia Ltda ME - Curtume Ideal
Importação e
Exportação Ltda
M. J. Novaes de
Lima e Cia Ltda ME - Curtume Ideal
Importação e
Exportação Ltda
Golf Indústria,
Comércio e
Exportação de
Madeira Ltda
Pará Alimentos do
Mar Ltda
Indussan - Indústria
Comércio
Exportação de
Madeira Santos
Ltda
Wood Green
Indústria Comércio
Importação e
Exportação de
Madeiras Ltda
Tramontina Belém
S/A
Tramontina Belém
S/A
Norte Log Ltda
Centauros Hotel e
Restaurante Ltda
Mr2 Spe
Empreendimentos
Imobiliários S.A S.A
- Alphaville Belém 3
Mr2 Spe
Empreendimentos
Imobiliários S.A S.A
- Alphaville Belém 3
Cooperativa Dos
Pescadores e
Trabalhadores na
Agropecuária da
Ilha de Cotijuba
Condomínio do
Edifício Conego
Batista Compos
Penna de Carvalho
Comércio de
Alimentos Ltda Studio Bar

Tipo Outorga

Local. Água

De Direito

Subterrânea

Pesquisa
Mineral

16/09/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

Pesquisa
Mineral

16/09/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

Pesquisa
Mineral

16/09/2018

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

-

03/12/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

22/04/2017

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

-

19/08/2017

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

-

29/10/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

06/02/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

06/02/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

29/04/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

14/05/2017

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

22/07/2016

Vencida

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

22/07/2016

Vencida

Preventiva

Subterrânea

Pesquisa
Mineral

25/04/2015

Vencida

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

22/10/2019

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

25/02/2019

Vigente
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Finalidade

Validade

Situação

Empreendimento
Condomínio Edifício
Pátio Belém Shopping Pátio
Belém
Condomínio Edifício
Parc Paraíso
Condomínio Resort
Torre de Ferrara
Incorporadora Ltda Condomínio do
Ed.Torre Veete
Transurb Ltda
Esperança
Incorporadora Ltda Edifício Torre
Residencial
Norte Hotelaria S/A
- Hotel Regente
Norte Hotelaria S/A
- Hotel Regente
Norte Hotelaria S/A
- Hotel Regente
Comtur Administradora de
Hotéis e Turismo
Ltda
M M Ribeiro e Cia
Ltda ME - Stop Car
Veículos
Eliane Ferreira
Rodrigues
Condomínio Edifício
Residencial Plaza
Alexandria
Condomínio do
Edifício Village
Prime
Serviço Social da
Indústria - Sesi
Posto Humaitá Ltda
Secult - Secretaria
de Estado de
Cultura
Orion Incorporadora
Ltda
Marta Manutenção
de Aeronaves e
Comércio Ltda - ME
- Marta Aviação
Infraero - Empresa
Brasileira de
Infraestrutura
Aeroportuária
Controle Indústria e
Comércio de
Materiais Elétricos
Ltda - Eletro Trasol
Tecnologia

Tipo Outorga

Local. Água

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

04/02/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

09/11/2018

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

27/04/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Industrial

26/03/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

26/11/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

07/10/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

07/10/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

07/10/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

26/11/2018

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

-

22/09/2018

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

27/04/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

22/02/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

22/02/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

31/08/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

05/10/2018

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

04/12/2015

Vencida

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

29/03/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

26/01/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

19/01/2019

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

13/10/2018

Vigente
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Finalidade

Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano

Abastecimento
Humano
-

Validade

Situação

Empreendimento
Ferreiri e Cia Ltda Amazônia Náutica
Liquigás
Distribuidora S.A
Condomínio do
Castanheira
Shopping Center
Condomínio do
Castanheira
Shopping Center
Indústria de
Sorvetes Alba Ltda Epp - Alba
Água Cristal
Empreendimentos
Imobiliários Ltda Colégio Liceu
Cristal
Fit 10 Spe
Empreendimentos
Imobiliários Ltda Fit Mirante do
Parque
Fit 10 Spe
Empreendimentos
Imobiliários Ltda Fit Mirante do
Parque
S K 13 - Comércio
Varesjista de
Combustível e
Lubrificantes Ltda
Norte Shopping
Belém S.A
Amanhã
Incorporadora Ltda Empreendimento
Ville Solare
Cyrela Extrema
Empreendimentos
Imobiliários Ltda Condomínio
Provence
Big Fish - Caljevyz
Capura Comércio
Exportação
Importação de
Pescados Ltda
Geofort Fundações
Ltda
Help Gestion
Comércio e
Serviços Esportivos
Ltda - ME
Sigel do Brasil
Comércio
Importação
Exportação Ltda

Tipo Outorga

Local. Água

De Direito

Subterrânea

De Direito

Subterrânea

De Direito

Finalidade
Pesquisa
Mineral

Validade

Situação

09/11/2018

Vigente

-

07/10/2018

Vigente

Subterrânea

Abastecimento
Humano

23/10/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

23/10/2018

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Pesquisa
Mineral

04/02/2019

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

-

09/11/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

01/02/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

01/02/2019

Vigente

Preventiva

Subterrânea

-

06/11/2016

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

29/10/2018

Vigente

Preventiva

Superficial

28/07/2016

Vencida

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

06/11/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

04/12/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

08/03/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

29/10/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

25/02/2019

Vigente
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Empreendimento
Gelopes Indústria e
Comércio Ltda Epp
Hiléia Indústria de
Produtos
Alimentícios S/A
Sagui Indústria e
Comércio de
Alimentos Ltda
M 2000 Madeiras
Ltda - M 2000
Florestal
Progresso
Incorporadora Ltda Condomínio Bella
Vida I
Sigma Imóveis Ltda
- Residencial Park
Eldorado
Freire Mello Ltda Condomínio Largo
Verona
Sigma Imóveis Ltda
- Residencial Park
Eldorado
Freire Mello Ltda Condomínio Largo
Verona
Neo - Construções
e Incorporação Ltda
Sigma Imóveis Ltda
- Residencial Park
Eldorado
Freire Mello Ltda Condomínio Largo
Verona
Sigma Imóveis Ltda
- Residencial Park
Eldorado
Freire Mello Ltda Condomínio Largo
Verona
Belém Rio
Transporte Ltda
Oriental Importação
e Exportação Ltda
Oriental Importação
e Exportação Ltda
Transcol Transporte
e Turismo Ltda
Atacadão
Distribuição
Comércio e
Indústria Ltda
Ap Combustíveis e
Lubrificantes - Epp Ap Marine
R.F.A. Com. de
Lajes Pré Moldadas

Tipo Outorga

Local. Água

De Direito

Subterrânea

Pesquisa
Mineral

05/02/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Pesquisa
Mineral

13/10/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

01/10/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

08/12/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

01/10/2018

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

04/12/2016

Vencida

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

04/12/2016

Vencida

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

04/12/2016

Vencida

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

04/12/2016

Vencida

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

15/01/2017

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

04/12/2016

Vencida

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

04/12/2016

Vencida

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

04/12/2016

Vencida

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

04/12/2016

Vencida

De Direito

Subterrânea

-

25/02/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

01/02/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

01/02/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

13/10/2018

Vigente

Preventiva

Subterrânea

-

15/01/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

31/08/2018

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

-

06/11/2018

Vigente
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Finalidade

Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano

Validade

Situação

Empreendimento
Ltda - Montreal
Construções e
Cormércio
Top Norte Comércio
de Veículos Ltda
Rede Top Comércio
de Combustíveis e
Lubrificantes Ltda Posto Icoaraci
Madeireira Ideal,
Indústria, Comércio
Exportação Ltda
Múltipla Engenharia
Ltda - ME Residencial - Jardim
Maracá
Repar Reciclagem
Industrial de
Resíduos Animais
Ltda - ME
Casa Granado
Laboratórios
Farmácias e
Drogarias S.A
M. J. Novaes de
Lima e Cia Ltda ME - Curtume Ideal
Importação e
Exportação Ltda
M. D. M. Silva - Epp
Porto Maracacuera
Ltda - ME
G. C. Madeiras
Com. Ind. e
Exportação Ltda Epp
Cemulti - Cesari
Empresa Multimodal
de Movimentação
de Materiais Ltda
Marcenaria São
José Ltda - Epp
Perfini Indústria e
Comércio Ltda - ME
Irmão Alvarenga
Indústria e
Comércio de
Madeiras Ltda - Epp
Transcabral Ltda Epp- Transcabral
Ambiental
Blue Marina Ltda

Tipo Outorga

Local. Água

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

05/10/2018

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

13/12/2019

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Compactação /
Terraplanagem

14/10/2018

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

05/02/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

29/10/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

06/11/2018

Vigente

De Direito

Superficial

Pesquisa
Mineral

29/10/2018

Vigente

Subterrânea

-

19/01/2019

Vigente

Subterrânea

Abastecimento
Humano

31/08/2018

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

-

09/03/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

23/04/2019

Vigente

Subterrânea

-

30/11/2018

Vigente

Subterrânea

Abastecimento
Humano

30/11/2018

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

-

23/10/2018

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Industrial

26/07/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

11/05/2018

Vigente

Subterrânea

Abastecimento
Humano

27/01/2019

Vigente

Subterrânea

Abastecimento
Humano

19/01/2017

Vigente

Dispensa de
Outorga
Dispensa de
Outorga

Dispensa de
Outorga
Dispensa de
Outorga

Celpa - Centrais
Dispensa de
Elétricas do Pará
Outorga
S/A
Building Serviços de
Preventiva
Engenharia Ltda -

94

Finalidade

Validade

Situação

Empreendimento
Condomínio
Residencial Ecolife
Castro de Assis e
Cia Ltda - Epp Espaço Náutico
Eletronorte Centrais Elétricas
do Norte do Brasil
S/A
Transportes São
Luiz Limitada
Sinagoga Shaar
Hashamaim
Museu Paraense
Emilio Goeldi Parque Zoobotânico
Transporte São
José Ltda
Transporte São
José Ltda
Museu Paraense
Emilio Goeldi Parque Zoobotânico
Museu Paraense
Emilio Goeldi Parque Zoobotânico
Museu Paraense
Emilio Goeldi Parque Zoobotânico
Benemérita
Sociedade
Portuguesa
Beneficente do Pará
Terraplena Ltda
Benemérita
Sociedade
Portuguesa
Beneficente do Pará
Terraplena Ltda

Tipo Outorga

Local. Água

De Direito

Subterrânea

-

05/02/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

26/11/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

05/01/2020

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

14/12/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Industrial

01/10/2018

Vigente

Subterrânea

-

18/10/2019

Vigente

Subterrânea

Lavagem de
Veículo

18/10/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Industrial

01/10/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

Industrial

01/10/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

Industrial

01/10/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

25/06/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

07/07/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

25/06/2019

Vigente

Subterrânea

-

07/07/2019

Vigente

Subterrânea

-

20/08/2019

Vigente

Subterrânea

-

08/03/2017

Vigente

Subterrânea

-

16/06/2017

Vigente

Subterrânea

-

03/12/2019

Vigente

Subterrânea

-

11/03/2019

Vigente

18/01/2020

Vigente

25/06/2019

Vigente

Dispensa de
Outorga
Dispensa de
Outorga

De Direito
Dispensa de
Clube Monte Líbano
Outorga
Benemérita
Sociedade
Preventiva
Portuguesa
Beneficente do Pará
Compar Companhia
Preventiva
Paraense de
Refrigerantes
J.B.G. de Miranda
Dispensa de
Neto - ME - Dom
Outorga
Bar
Dispensa de
Posto Iccar Ltda
Outorga
Harmônica
De Direito
Incorporadora Ltda
Dm Hotelaria e
De Direito
Serviços Ltda

Finalidade

Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano

Subterrânea
Subterrânea
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-

Validade

Situação

Empreendimento
Infraero - Empresa
Brasileira de
Infraestrutura
Aeroportuária
Md Construtora
Ltda - Residencial
Paço de Everdosa
Oficina Interlagos
Ltda - ME
Fortuna Transporte
e Serviço Ltda
União Good Pax
Serviços Póstumos
Ltda - Epp
Construções e
Comércio Camargo
Corrêa S.A
CDP - Companhia
Docas do Pará
CDP - Companhia
Docas do Pará
CDP - Companhia
Docas do Pará
Auto Posto
Independência
Comércio de
Combustível e
Serviços Ltda
Calila Administração
e Comércio S.A Shopping Bosque
Grão Pará
Água Cristal
Empreendimentos
Imobiliários Ltda Colégio Liceu
Cristal
S K 13 - Comércio
Varejista de
Combustível e
Lubrificantes Ltda
S K 13 - Comércio
Varejista de
Combustível e
Lubrificantes Ltda
Íntegra
Incorporação
Imobiliária Ltda
Cosmos
Incorporação
Imobiliária Ltda
Status Scpe Projeto Imobiliário
Chácara Cedro Ltda
- Spe Chácara
Cedro
Condomínio
Chácaras

Tipo Outorga

Local. Água

De Direito

Subterrânea

-

28/06/2019

Vigente

Preventiva

Subterrânea

-

01/06/2017

Vigente

Subterrânea

Abastecimento
Humano

14/07/2019

Vigente

Subterrânea

-

03/02/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

29/07/2019

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

-

18/10/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

06/07/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

06/07/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

06/07/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

28/06/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

01/03/2019

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

17/06/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

15/10/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

15/10/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

22/11/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

22/11/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

18/01/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

12/07/2020

Vigente

Dispensa de
Outorga
Dispensa de
Outorga

96

Finalidade

Abastecimento
Humano

Validade

Situação

Empreendimento
Montenegro Condomínio Cedro
Status Scpe Projeto Imobiliário
Chácara Ipe Ltda
Status Scpe Projeto Imobiliário
Chácara Ipe Ltda
Rodízio do Pará
Restaurante Eireli Epp - Churrascaria
Rodeio
Amanhã
Incorporadora Ltda Residencial Ville
Laguna
Amanhã
Incorporadora Ltda Residencial Ville
Laguna
Amanhã
Incorporadora Ltda Residencial Ville
Laguna
Tje - Tribunal de
Justiça do Estado
do Pará
Amanhã
Incorporadora Ltda Residencial Ville
Laguna
Amanhã
Incorporadora Ltda Residencial Ville
Laguna
Posto Maguari Ltda
- Posto Maguari IV
Carboman Gás
Carbônico de
Manaus Ltda

Tipo Outorga

Local. Água

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

29/05/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

29/05/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

22/03/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

07/09/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

07/09/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

07/09/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

29/03/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

07/09/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

07/09/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

Lavagem de
Veículo

26/01/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

25/05/2019

Vigente

Lavanderia Rio Ltda
De Direito
- ME - Riolave

Subterrânea

05/01/2020

Vigente

Lavanderia Rio Ltda
De Direito
- ME - Riolave

Subterrânea

05/01/2020

Vigente

Cosanpa Companhia de
Saneamento do
Pará
Polienge
Engenharia LtdaEpp
Sociedade Técnica
de Arquitetura e
Engenharia Ltda
ME
Sociedade Técnica
de Arquitetura e

Finalidade

Lavagem
Industrial de
Roupas
Lavagem
Industrial de
Roupas

Validade

Situação

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Público

09/07/2019

Vigente

Preventiva

Subterrânea

-

19/11/2017

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

23/04/2017

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

23/04/2017

Vigente
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Empreendimento
Engenharia Ltda
ME
Geomix Serviço de
Concreto Ltda Geofort Concreto
Progresso
Incorporadora Ltda Condomínio Bella
Vida I
Progresso
Incorporadora Ltda Condomínio Bella
Vida I
Progresso
Incorporadora Ltda Residencial Jardim
Bela Vista II
Progresso
Incorporadora Ltda Residencial Jardim
Bela Vida II
Progresso
Incorporadora Ltda Residencial Jardim
Bela Vista II
Living Panamá
Empreendimentos
Imobiliários Ltda Residencial Alegro
Montenegro
Conservas Sabor
Ltda
Easa Estaleiros
Amazônia S.A
Petróleo Brasileiro
S/A - Petrobrás
Petróleo Brasileiro
S A - Petrobras
Agropalma Companhia
Refinadora da
Amazônia S/A
Agropalma Companhia
Refinadora da
Amazônia S/A
Ministério da Pesca
e Aquicultura Superint. Fed. da
Pesca e Aquícola
Estado do Pa
Nanda Indústria e
Comércio de
Alimentos Ltda ME
Cooperativa da
Indústria Pecuária
do Pará Ltda

Tipo Outorga

Local. Água

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

25/02/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

15/09/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

15/09/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

04/02/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

04/02/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

04/02/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

08/06/2019

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

-

03/01/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

13/05/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

14/07/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

14/07/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

20/08/2018

Vigente

Preventiva

Subterrânea

-

15/09/2016

Vencida

Preventiva

Subterrânea

-

18/06/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

22/06/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

21/09/2018

Vigente
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Finalidade

Validade

Situação

Empreendimento
Cooperativa da
Indústria Pecuária
do Pará Ltda
Cooperativa da
Indústria Pecuária
do Pará Ltda
Mape Engenharia
Ltda - Residencial
Viver Primavera
Cohab - Companhia
de Habitação do
Estado do Pará
Cohab - Companhia
de Habitação do
Estado do Pará
Sociedade Técnica
de Arquitetura e
Engenharia Ltda
ME
Atacadão
Distribuição
Comércio e
Indústria Ltda
Santa Marina
Madeiras e
Exportação Ltda
Fábrica Santa Maria
Óleos e Sabão Ltda
Círio Construtora e
Serviços Ltda
Mazopeças
Comércio e
Serviços de
Reciclagens Ltda
Epp
Incorporadora
Status Scpe Projeto
Imobiliário Residencial
Chácara Guajará
Ltda
Md Construtora
Ltda - Residencial
Pouso do Aracanga
MD Construtora
Ltda
Fit 25 Epe
Empreendimentos
Imobiliários Ltda
Fit 25 Epe
Empreendimentos
Imobiliários Ltda
Fit 25 Epe
Empreendimentos
Imobiliários Ltda
Couro do Norte Ltda
Costa Norte
Comércio de
Pescados Ltda -

Tipo Outorga

Local. Água

De Direito

Subterrânea

-

21/09/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

21/09/2018

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

02/03/2017

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

25/05/2017

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

01/06/2017

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

23/04/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

08/03/2019

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

-

02/03/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

09/05/2020

Vigente

Preventiva

Subterrânea

-

01/06/2017

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

-

08/06/2019

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

26/03/2017

Vigente

Preventiva

Subterrânea

-

01/06/2017

Vigente

Preventiva

Subterrânea

-

01/06/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

20/12/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

20/12/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

20/12/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

21/04/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

27/01/2019

Vigente

99

Finalidade

Validade

Situação

Empreendimento
Costa Norte
Pescado
Costa Norte
Comércio de
Pescados Ltda Costa Norte
Pescado
Couro do Norte Ltda
Francisco Marcelo
Batista Barbosa
Filho Eireli - Epp Upper Dog
Cemulti - Cesari
Empresa Multimodal
de Movimentação
de Materiais Ltda
Gmf Woods Industry
Ltda - Epp
Vimex Vitória
Exportação de
Madeiras Ltda
Unirios Rodofluvial
e Logísticas Ltda
Saaeb - Serviço
Autônomo de Agua
e Esgoto de Belem
Saaeb - Serviço
Autônomo de Agua
e Esgoto de Belem
Saaeb - Serviço
Autônomo de Agua
e Esgoto de Belem
Marlon Pablo de
Souza Paraense
69580944253 Lava Jato
Md Construtora
Ltda - Residencial
Vivier Maracacuera
Cajueiro Indústria e
Comércio e
Hotelaria Ltda ME Comercial Cajueiro
Cajueiro Indústria e
Comércio e
Hotelaria Ltda ME Comercial Cajueiro
Cajueiro Indústria e
Comércio e
Hotelaria Ltda ME Comercial Cajueiro
Supermix Concreto
S/A
Cohab - Companhia
de Habitação do
Estado do Pará
Líder Comércio e
Indústria Ltda -

Tipo Outorga

Local. Água

De Direito

Subterrânea

-

27/01/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

21/04/2019

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

-

12/01/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

14/07/2019

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

06/01/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

22/07/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

31/08/2019

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Público

17/12/2016

Vencida

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Público

17/12/2016

Vencida

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Público

17/12/2016

Vencida

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Lavagem de
Veículo

09/03/2020

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

29/04/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

Industrial

06/07/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Industrial

06/07/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Industrial

06/07/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Industrial

14/07/2019

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

09/08/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

05/01/2020

Vigente

100

Finalidade

Validade

Situação

Empreendimento
Supermercados
Líder
Organização Social
Pará 2000 Complexo Mangal
Das Garças
M H Serviços de
Lavagem de
Veículos Ltda - ME Vip Center
Distribuidora Big
Bem S.A
Líder Comércio e
Indústria Ltda Supermercados
Líder
Líder Comércio e
Indústria Ltda Supermercados
Líder
Bruno da Cruz
Pinheiro
58390499215 - Jato
Forte
Palamaz Prod
Alimentic da
Amazônia Industria
e Comerc. Ltda Epp
Quartzo
Empreendimentos
Imobiliários Ltda Quartzo
Condomínio Verde
Líder Comércio e
Indústria Ltda Supermercado
Líder
Condomínio do
Conjunto Santa
Maria de Belém
Everaldo Berbary
da Silva - ME E.B.S. Distribuidora
Artes Claras
Serviços Ltda- ME Artes Claras
Líder Comércio e
Indústria Ltda Magazine Líder
Líder Comércio e
Indústria Ltda Líder Canudos
Posto São
Domingos Ltda Posto Uirapuru
Adimar Galiza
Primo Junior

Tipo Outorga

Local. Água

De Direito

Subterrânea

-

03/08/2019

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Lavagem de
Veículo

03/12/2019

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

03/05/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

15/05/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

15/05/2020

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Lavagem de
Veículo

27/04/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

14/12/2019

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

08/07/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

06/10/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

14/06/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

24/11/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

25/04/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

23/02/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

22/10/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

12/07/2020

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Lavagem de
Veículo

27/10/2019

Vigente
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Finalidade

Validade

Situação

Empreendimento
Drysec Serviços de
Lavanderia Eireli Drysec Lavanderia
Líder Comércio e
Indústria Ltda Supermercado
Líder
Líder Comércio e
Indústria Ltda Supermercado
Líder
Nippon Veículos
Ltda
Com. e Transportes
Boa Esperança Ltda
Líder Comércio e
Indústria Ltda Superc
Líder Comércio e
Indústria Ltda Superc
Saito Comércio de
Combustíveis Ltda Super Posto Estrela
Belém
Condomínio
Residencial Uno
Tower
Amazon Clean
Serviços de
Lavanderia Ltda-ME
Formosa
Supermercados e
Magazine Ltda
Líder Comércio e
Indústria Ltda
Berlim
Incorporadora Ltda
Companhia de
Saneamento do
Pará - Cosanpa
Companhia de
Saneamento do
Pará - Cosanpa
Facepa Fábrica de
Papel da
Amazônias S.A
Facepa Fábrica de
Papel da Amazônia
S.A
Distribuidora Big
Bem S.A
Condomínio
Reserva Ibiapaba
Hotelaria Accor
Brasil S.A - Ibis
Belém Aeroporto

Tipo Outorga

Local. Água

Preventiva

Subterrânea

De Direito

Subterrânea

De Direito

Finalidade
Lavagem
Industrial de
Roupas

Validade

Situação

13/12/2017

Vigente

-

05/01/2020

Vigente

Subterrânea

-

05/01/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

23/05/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

06/07/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

29/03/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

29/03/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

Industrial

13/12/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

21/03/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

Industrial

25/04/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

04/01/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

07/10/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

03/12/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Público

13/12/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Público

13/12/2019

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

-

27/10/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Industrial

04/02/2020

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

28/10/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

25/12/2021

Vigente

De Direito

Subterrânea

09/03/2020

Vigente
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Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
-

Empreendimento
Água Cristal
Empreendimentos
Imobiliários Ltda
Status Scpe Projeto Imobiliário
Chácara Jatobá
Ltda - Spe Chácara
Jatobá
Posto Iccar Ltda
Status Scpe Projeto Imobiliário
Chácara Jatobá
Ltda - Spe Chácara
Jatobá
Eduardo Luiz Sousa
Reis
Maria de Fatima
Cavalcante Gomes
Lima
Incorporadora
Status Spe - Parque
Office Ltda
Ornamental Fish
Comércio
Importação e
Exportação Ltda ME
Cyrela Extrema
Empreendimentos
Imobiliários Ltda
Mape Engenharia
Ltda
Amanhã
Incorporadora Ltda
Amanhã
Incorporadora Ltda
Amanhã
Incorporadora Ltda
Condomínio
Greenville
Residence Greenville I
Tereza Maria de
Jesus Moraes Costa
- Lava Jato
Condomínio
Greenville
Residence Greenville I
Companhia
Paraense de
Refrigerantes Compar
Laje Construções
Ltda
M. R. Conduru
Vieira e Cia Ltda Epp - Ovx Galpões

Tipo Outorga

Local. Água

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

De Direito

Subterrânea

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

De Direito

Subterrânea

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Dispensa de
Outorga

Finalidade
Abastecimento
Humano

Validade

Situação

11/04/2020

Vigente

18/01/2020

Vigente

24/05/2019

Vigente

18/01/2020

Vigente

Abastecimento
Humano

07/10/2019

Vigente

Subterrânea

Abastecimento
Humano

22/11/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

11/12/2021

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Comércio de
Peixes
Ornamentais

25/06/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

10/03/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

30/03/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

30/03/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

30/03/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

30/03/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

09/05/2020

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Lavagem de
Veículo

20/12/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

09/05/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

02/05/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

18/10/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

15/03/2020

Vigente
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Abastecimento
Humano

Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano

Empreendimento
Laje Construções
Ltda
Companhia
Paraense de
Refrigerantes Compar
J F de Oliveira
Navegação Ltda Navegação
Passarão
Claudia Pimentel
Ribeiro
Gafisa Spe 73
Empreendimentos
Imobiliários Ltda Residencial Like
Ville
Líder Comércio e
Indústria Ltda Líder Augusto
Montenegro
Amazon Catfish
Ltda
Raiza Indústria e
Distribuição de
Pescados e Frutos
do Mar Ltda - ME Mercadinho Raiza
Companhia
Refinadora da
Amazônia
Posto Maguari Ltda
Paratini
Beneficiamento e
Comércio de Frutas
Ltda - ME
Projeto Imobiliário
Spe 46 Ltda - Inpar
Projetos 46
Mape Engenharia
Ltda
Projeto Imobiliário
Spe 46 Ltda - Inpar
Projetos 46
Projeto Imobiliário
Spe 46 Ltda - Inpar
Projetos 46
Ernande Dos
Santos Sousa
Maré Cimento Ltda Polimix
Paulo Roberto Rolo
da Silva
Vialoc Transporte
de Passageiros
Ltda - Filial Belém
Flor do Para
Madeiras Ltda - Epp

Tipo Outorga

Local. Água

De Direito

Subterrânea

-

18/10/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

11/02/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

25/11/2019

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

21/01/2020

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

08/07/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

10/01/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

04/05/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

18/10/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

12/05/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

05/06/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

14/07/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

28/03/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

30/03/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

28/03/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

28/03/2020

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Lavagem de
Veículo

19/08/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

25/07/2020

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

21/03/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

Lavagem de
Veículo

16/02/2020

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

-

16/11/2019

Vigente

104

Finalidade

Validade

Situação

Empreendimento
Itaituba Indústria de
Cimentos do Pará
S.A
Cirrus Engenharia e
Incorporação - ME
Status Construções
Ltda - Residencial
Chácaras
Bougainville
Petrochada
Comércio de
Combustíveis Ltda ME - Petrochada
Madureira e
Madureira Ltda - ME
- Lava Jato
Maracacuera
Posto Iccar Ltda
Banco do Estado do
Pará S/A - Banpará
Agência Icoracy
Wersan - Ind. Com.
e Export. de
Madeiras Ltda - ME
- Wersan Madeiras
Pesqueira Maguary
Ltda
Var do Brasil
Ambiental Ltda
Pesqueira Maguary
Ltda
Var do Brasil
Ambiental Ltda
Global Ind. e Com.
de Madeiras Ltda Me
Nordisk Timber Ltda
Amazonas Indústria
e Comércio de
Madeiras Ltda
Prime Indústria e
Comércio de
Madeira Eireli
Unirios Rodofluvial
e Logística Ltda
Associação
Movimento Dos
Pescadores do Pará
- Mopepa
Lavoura e Frisso
Ltda - ME Madeireira Frisso
Majonav Transporte
Fluvial da Bacia
Amazônica Ltda ME - Majonav

Tipo Outorga

Local. Água

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

16/03/2020

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

25/02/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

05/08/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

25/07/2020

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

-

21/01/2020

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

23/04/2019

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

25/06/2019

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

-

08/11/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

19/02/2019

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

-

27/04/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

19/02/2019

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

-

27/04/2020

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

24/05/2020

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

-

28/12/2019

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

18/11/2019

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

-

03/12/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Lavagem de
Veículo

19/10/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

21/03/2020

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

-

12/01/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

15/05/2020

Vigente

105

Finalidade

Validade

Situação

Empreendimento
Comércio e
Indústria de Água e
Sucos Manancial
Ltda - ME - Água
Mineral Manancial
Outeiro Ind. e Com.
de Pescados Ltda ME Outeiro
Pescador
Moura Comércio de
Alimentos Eirili - ME
- Big Foods
Polienge
Engenharia LtdaEpp
Premazon
Premoldados de
Concreto Ltda
Premazon
Premoldados de
Concreto Ltda
D. de O. Pereira ME
Consultare
Recursos Naturais
Ltda-Epp Consultare-Leitos
Filtrantes
Clube Dos
Subtenentes e
Sargentos da
Amazônia
Condomínio Edifício
Maiori
Condomínio do
Edifício Soul Batista
Campos
Condomínio Edifício
Ilha de Maui
Condomínio do
Edifício Gilberto
Mestrinho
Outo Posto
Conselho Comércio
de Combustível e
Serviços Ltda
Auto Posto
Conselheiro
Comércio de
Combustível e
Serviços Ltda
Condomínio Edifício
Ilha de Rhodes
Paysandu Sport
Clube - Paysandu
Hospital Infantil
Santa Terezinha
Ltda

Tipo Outorga

Local. Água

Preventiva

Subterrânea

-

22/10/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

14/07/2019

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

-

03/12/2019

Vigente

Preventiva

Subterrânea

-

19/11/2017

Vigente

Preventiva

Subterrânea

-

31/08/2017

Vigente

Preventiva

Subterrânea

-

31/08/2017

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Industrial

03/12/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

10/05/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

19/04/2020

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

16/10/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

22/06/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

28/05/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

28/11/2021

Vigente

Preventiva

Subterrânea

-

25/11/2018

Vigente

Preventiva

Subterrânea

-

25/11/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

28/12/2021

Vigente

De Direito

Subterrânea

16/10/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

19/12/2021

Vigente
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Finalidade

Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano

Validade

Situação

Empreendimento
Associação
Beneficente Das
Filhas de Santana
Condomínio Edifício
Rio Poana
Cion - Centro
Integrado de
Oncologia Ltda Epp
Montecarlo
Incorporadora Ltda
Transportadora
Arsenal Ltda
Serviço Social do
Comércio - Sesc-ArPa
Condomínio do
Edifício Maison
Classique

Tipo Outorga

Local. Água

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

25/09/2022

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

21/08/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

Construções de
Condomínios e
Edificações

14/05/2022

Vigente

Preventiva

Subterrânea

-

25/07/2018

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

01/03/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

Recreação

05/07/2022

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

31/08/2022

Vigente

30/05/2022

Vigente

19/12/2021

Vigente

28/09/2020

Vigente

Nortelav Lavanderia
De Direito
Industrial Eireli - ME

Subterrânea

Posto Umarizal Ltda De Direito

Subterrânea

P.F. Ramos e Cia
Ltda - ME
Promap Produtos
de Madeiras do
Pará Ltda
Condomínio do
Conjunto
Residencial Natalia
Ribeiro
Condomínio do
Conjunto
Residencial Natalia
Ribeiro
Condomínio do
Conjunto
Residencial Natalia
Ribeiro
Condomínio do
Conjunto
Residencial Natalia
Ribeiro
Condomínio
Residencial Vitória
Condomínio do
Edifício Rio Elba
Condomínio do
Edifício Luanda I
Acqua Lav Serviços
de Lavaderias Ltda
ME - de Lima e
Santos
Transcidade
Servicos Ambientais
Eireli - Epp - Cidade
Limpa

Finalidade

Lavagem
Industrial de
Roupas
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano

Validade

Situação

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

De Direito

Subterrânea

-

03/10/2020

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

25/09/2020

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

25/09/2020

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

25/09/2020

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

25/09/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

25/07/2020

Vigente

Preventiva

Subterrânea

07/09/2018

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

24/08/2022

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

-

27/04/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

23/04/2027

Vigente
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Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano

Empreendimento
Claudia Tatiana da
Silva Sena
64794164220 Lava Jato
Momentum
Ladstar Logística de
Transporte e
Terminais Eireli-ME
- Landstar Soluções
em Logística
Arquivo Norte Ltda Epp
Companhia de
Saneamento do
Pará - Cosanpa
Ladstar logística de
Transporte e
Terminais Eireli-ME
- Landstar Soluções
Em logística
Companhia de
Saneamento do
Pará - Cosanpa
Companhia de
Saneamento do
Pará - Cosanpa
Companhia de
Saneamento do
Pará - Cosanpa
Água Cristal
Empreendimentos
Imobiliários Ltda
Consórcio Brt
Belém
Status Spe - Projeto
Imobiliário Chácara
Cedro Ltda
Condomínio
Chácaras
Montenegro Condomínio Cedro
Incorporadora
Status Spe - Parque
Office Ltda
Raimundo Nonato
de Carvalho Silva
Grace Glays Silva
Cabral
Sendas
Distribuidora Sa
Pampa Exportações
Ltda
Condomínio Jardim
Espanha
Condomínio Jardim
Espanha
Carlos Alberto da
Silva Braga

Tipo Outorga

Local. Água

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

02/08/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

Lavagem de
Veículo

28/08/2022

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

10/11/2021

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Público

07/02/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

Lavagem de
Veículo

28/08/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Público

07/02/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Público

07/02/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Público

07/02/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

15/11/2021

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

23/08/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

23/05/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

24/10/2020

Vigente

Preventiva

Subterrânea

-

06/06/2018

Vigente

22/05/2020

Vigente

24/11/2021

Vigente

13/01/2019

Vigente

28/11/2026

Vigente

13/12/2021

Vigente

13/12/2021

Vigente

03/01/2022

Vigente

Dispensa de
Outorga
Dispensa de
Outorga

Subterrânea
Subterrânea

Preventiva

Subterrânea

De Direito

Subterrânea

De Direito

Subterrânea

De Direito

Subterrânea

Dispensa de
Outorga

Subterrânea
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Finalidade

Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano

Validade

Situação

Empreendimento
Lubrific Comércio
de Lubrificantes
Ltda Epp
Auto Posto Poraque
Ltda
Prime Spe 05
Construção e
Incorporação de
Empreendimentos
Imobiliários Ltda
Associação Dos
Moradores do
Residencial Jardim
Bela Vista
Amazon Catfish
Ltda
Srj Comercial de
Alimentos Ltda - ME
- Belfish
Companhia
Refinadora da
Amazônia
Alan Lobato Farias
Jardins do Tapanã
Empreendimentos
Imobiliários Spe
Ltda
Força
Empreendimentos
Imobiliários Ltda
Rosilene Pinto da
Silva
Graça do Socorro
Nascimento da
Silva Santos
Rosineide do
Rosario Sousa
Condomínio Campo
Bello Residence
Iceberg Indústria e
Comércio de Gelo
Ltda - ME - Iceberg
Posto Elite Ltda ME
Acostumado
Alimentos Ltda Quartiero e Almeida
Ltda
Ebata Produtos
Florestais Ltda
Madeireira Alto Giro
Belém Ltda - Epp
Tramontina Belém
S.A
Tramontina Belém
S/A
Geraldo Ferreira da
Silva Junior

Tipo Outorga

Local. Água

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

02/10/2020

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

16/04/2022

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

01/02/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

05/10/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

26/09/2017

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

14/12/2021

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

02/02/2022

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

30/03/2022

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

06/10/2018

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

23/02/2022

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

26/01/2022

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

23/02/2022

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

15/01/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

05/12/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

18/01/2022

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

13/11/2021

Vigente

De Direito

Subterrânea

-

13/10/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

02/07/2027

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

11/04/2022

Vigente

Preventiva

Subterrânea

-

06/04/2018

Vigente

De Direito

Subterrânea

Irrigação

08/01/2022

Vigente

Preventiva

Subterrânea

-

19/10/2018

Vigente
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Finalidade

Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano

Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano

Validade

Situação

Empreendimento
Rondobel Ind. e
Com. de Madeiras
Eireli
Variantes
Construções e
Incorporação de
Empreendimentos
Imobiliários Ltda
Comando da 8ª
Região Militar
Condomínio do
Edifício Urbe 14
Drysec Serviços de
Lavanderia Eireli Drysec Lavanderia
Condomínio Edifício
Rio Mondego
Diagnosis Centro de
Diagnósticos Ltda
Diagnosis Centro de
Diagnósticos Ltda
Diagnosis Centro de
Diagnósticos Ltda
Diagnosis Centro de
Diagnósticos Ltda
Diagnosis Centro de
Diagnósticos Ltda
Diagnosis Centro de
Diagnósticos Ltda
Condomínio do Ed.
Rio Tejo
Condomínio Village
Arcádia
Condomínio do
Edifício Danúbio
Azul
Auristela Mendes
Dos Santos Pereira
Condomínio Ecos
Paradise
Paragás
Distribuidora Ltda
Supergasbras
Energia Ltda
Paragás
Distribuidora Ltda
Paragás
Distribuidora Ltda
M M Comércio de
Petróleo Ltda - TrrM M Petróleo
Freire Mello Ltda
Condomínio Cristal
Ville
Condomínio Cristal
Ville

Tipo Outorga

Local. Água

De Direito

Subterrânea

-

18/10/2020

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

10/08/2022

Vigente

Preventiva

Subterrânea

05/12/2019

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

26/12/2022

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

15/08/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

12/11/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

26/06/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

26/06/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

26/06/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

26/06/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

26/06/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

26/06/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

04/12/2022

Vigente

Preventiva

Subterrânea

14/09/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

29/03/2022

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

08/08/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

05/12/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

Industrial

11/12/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

Industrial

23/11/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

Industrial

11/12/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

Industrial

11/12/2022

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

12/06/2022

Vigente

Preventiva

Subterrânea

05/12/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

06/11/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

06/11/2022

Vigente
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Finalidade

Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Lavagem
Industrial de
Roupas
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano

Construções de
Condomínios e
Edificações
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano

Validade

Situação

Empreendimento
Frigepe Indústria e
Comércio Ltda Frigepe - Gelo
Fresh
Ieda Terezinha
Sodre de Araujo
Chácaras
Montenegro Condomínio Jatobá
Chácaras
Montenegro Condomínio Jatobá
Condomínio
Montenegro
Boulevard
Condomínio
Montenegro
Boulevard
Condomínio
Montenegro
Boulevard
Conjunto
Residencial Morada
do Sol
Conjunto
Residencial Morada
do Sol
Amazonas
Industriais
Alimentícias S A
Amasa
Amazonas
Industriais
Alimentícias S A
Amasa
Thairone da Silva
Alves
Síntese Moradia e
Construções Ltda Síntese Moradia
Síntese Moradia e
Construções Ltda Síntese Moradia
Síntese Moradia e
Construções Ltda Síntese Moradia
Freire Mello Ltda
Frigepe Indústria e
Comércio Ltda Frigepe - Gelo
Fresh
Saint-Gobain do
Brasil Produtos
Industriais e Para
Construções Ltda Brasilit
Saint-Gobain do
Brasil Produtos

Tipo Outorga

Local. Água

De Direito

Subterrânea

Industrial

30/11/2022

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

15/08/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

12/09/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

12/09/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

16/10/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

16/10/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

16/10/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

23/11/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

23/11/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

Industrial

24/09/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

Industrial

24/09/2022

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

12/09/2022

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

14/08/2019

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

14/08/2019

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

14/08/2019

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Humano

13/11/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Industrial

30/11/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

Industrial

04/09/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

Industrial

04/09/2022

Vigente
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Finalidade

Validade

Situação

Empreendimento
Industriais e Para
Construções Ltda Brasilit
Saint-Gobain do
Brasil Produtos
Industriais e Para
Construções Ltda Brasilit
Saint-Gobain do
Brasil Produtos
Industriais e Para
Construções Ltda Brasilit
Condomínio Park
Ville Residence
Condomínio Park
Ville Residence
Amazon Fish
Comércio e
Distribuidora de
Alimentos Ltda
Residencial Vila
Sorriso
Agro Industrial de
Madeiras Vale Fértil
Ltda
Itamal Itapemirim
Madeiras Ltda
B e B Indústria de
Madeira Ltda - Epp
Vimex Vitoria
Exportação de
Madeiras Ltda
Transcabral Ltda Epp - Transcabral
Ambiental
Norte Log Ltda
Centauros Hotel e
Restaurante Ltda Centauros
Secretaria de
Municipal de
Saneamento Sesan
Secretaria de
Municipal de
Saneamento Sesan

Tipo Outorga

Local. Água

De Direito

Subterrânea

Industrial

04/09/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

Industrial

04/09/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

04/12/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

04/12/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

Industrial

03/07/2022

Vigente

Dispensa de
Outorga

Subterrânea

Abastecimento
Humano

26/06/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

Industrial

22/07/2018

Vigente

08/06/2022

Vigente

17/07/2022

Vigente

Dispensa de
Outorga
Dispensa de
Outorga

Subterrânea
Subterrânea

Finalidade

Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano

Abastecimento
Humano
Abastecimento
Humano

Validade

Situação

Preventiva

Subterrânea

Industrial

29/05/2019

Vigente

De Direito

Subterrânea

Industrial

06/11/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

Industrial

19/12/2022

Vigente

De Direito

Subterrânea

Abastecimento
Humano

27/09/2022

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Público

14/12/2019

Vigente

Preventiva

Subterrânea

Abastecimento
Público

14/12/2019

Vigente

Fonte: SEMAS, 2017.
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Figura 26: Outorgas de direito de uso concedidas em Belém.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.
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2.3.11.

Comissão de Defesa Civil

A Lei N° 12.608/2012 determina que os municípios devem realizar as ações de
controle e prevenção dos desastres, de forma a minimizar ao máximo os seus efeitos
na sociedade. No município de Belém existe uma Comissão Municipal de Defesa Civil,
criada através da lei nº 7.629 de 13 de dezembro de 1984 seguindo o disposto na Lei
Federal.

A Comissão possui como função, de acordo com a Lei, atender às situações de
catástrofes e/ou calamidades públicas, desenvolver programas educativos e
preventivos, realizar cobertura de eventos que envolvam grande concentração
popular, vistorias em construções e prédios quando ocorrem denúncias ou quando
estes representam ameaças à segurança das pessoas, além da coordenação de
implantação e funcionamento dos NUDECs - Núcleos Comunitários de Defesa Civil.

2.3.12.

Integração do Estado com Municípios

De acordo com a Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Pará, em
elaboração, não existe um zoneamento de áreas inundáveis do município de Belém
com restrições a usos incompatíveis nas áreas sujeitas a inundações frequentes e
manutenção da capacidade de infiltração do solo.

O município possui apenas o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, que consta
no Plano Diretor Municipal, não havendo convênios de mútua cooperação ocorrendo
no âmbito dos municípios do Pará.
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3. IDENTIFICAÇÃO DE LACUNAS NO ATENDIMENTO PELO PODER PÚBLICO
NO MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS

O diagnóstico técnico do sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais é
dinâmico, multidisciplinar, multitemático e não se refere apenas à análise pura e local
de estruturas físicas ligadas ao saneamento.

Por ser abrangente, todas as etapas anteriores e os demais itens comporão uma visão
sistêmica do comportamento hidrodinâmico, hidrológico e estrutural do município e
sua região hidrográfica.

Observa-se que as insuficiências dos sistemas de macro e microdrenagem referemse às deficiências estruturais, não estruturais, de operação e de manutenção dos
dispositivos existentes em Belém, nos termos do conteúdo apresentado nos itens
2 e 11.

Atualmente, conforme dados do IBGE, 36% de domicílios urbanos estão localizados
em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada,
pavimentação e meio-fio) e quando acrescenta-se a macrodrenagem, estima-se que
o atendimento passe a 45% de cobertura. Tal fato, associado aos constantes casos
de alagamentos e inundações, indicam para a insuficiência da cobertura pelos
sistemas de drenagem de águas pluviais.

Lacuna de grande impacto nos sistemas de drenagem é quanto aos serviços de
limpeza e manutenção dos dispositivos existentes, dado ao assoreamento
predominante nos canais de macrodrenagem e nas galerias de microdrenagem de
Belém, que somados à poluição difusa e ao acúmulo de resíduos, aumentam os
níveis, retardam o escoamento e reduzem a capacidade de transporte dos sistemas
de forma considerável e o torna insuficiente para escoamento das águas no qual foi
projetado.

Ações de educação ambiental são imprescindíveis, pois a conduta da população está
diretamente relacionada a muitos dos cenários vislumbrados em Belém e se
comprovam demasiadamente insuficientes.
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Conforme detalhado no item 2.2, o município de Belém dispõe de medidas não
estruturais que podem auxiliar de forma significativa no controle de enchentes; em
contrapartida, ainda não desenvolveu medidas importantes e essenciais, como o
zoneamento de áreas inundáveis, que tem a finalidade de estabelecer o risco de
inundação das diferentes cotas das áreas ribeirinhas de forma a se obter controle
quanto à ocupação e desenvolvimento.

Observa-se a lacuna quanto à efetividade na execução destas medidas já planejadas
e implantadas, vinculadas às ações de fiscalização. Para que estas e demais medidas
a serem executadas pelo município alcancem seus objetivos, é necessário seu
fortalecimento, uma vez que o município de Belém dispõe de leis, normas e
regulamentos bastante abrangentes e que são ferramentas de grande valia para
disciplinar o uso e a ocupação territorial, planejar, organizar e minimizar os impactos
ocasionados pela ocorrência de inundações, controle e manutenção dos sistemas de
saneamento e a gestão e manejo das águas pluviais urbanas. Entretanto, é essencial
que haja fiscalização municipal para verificação quanto ao cumprimento dos
regulamentos estabelecidos.

Para melhoria na prestação dos serviços, é importante que o município tenha controle
dos seus sistemas, na forma de acervo cadastral de seus dispositivos e, atualmente,
não

há

cadastro

dos

componentes

dos

sistemas

de

microdrenagem

e

macrodrenagem, comprometendo a gestão e a tomada de decisões na prestação dos
serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.

A gestão apresenta deficiência quanto ao acompanhamento da evolução da prestação
de serviços por indicadores, fato observado pela insuficiência de informações
fornecidas ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS,
importante ferramenta de gestão que além de propiciar o aperfeiçoamento da gestão,
possibilita, entre outros, o acompanhamento das ações tomadas ao longo dos anos;
contribui para o planejamento e execução de políticas públicas; a orientação de
atividades regulatórias e de fiscalização; além do exercício do controle social, uma
vez que os dados são públicos e acessíveis à todos.
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4. LEVANTAMENTO DE MAPAS GEOLÓGICOS E PEDOLÓGICOS PARA
IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS FUNDOS DE VALE

O termo fundo de vale é comumente empregado para denominar os rios, córregos e
suas várzeas, especialmente quando esses entes são analisados em ambiente
urbanizado e já modificado, ou seja, na cidade, onde suas características naturais já
foram bastante alteradas. Isto também porque em grande parte dos casos não há mais
vegetação propriamente dita em suas áreas ciliares e ripárias.

Por isso, a identificação física (e ambiental) dos principais fundos de vales existentes
no município e/ou nas regiões hidrográficas que compõe o município de Belém é
importante para que se validem as análises técnicas, de capacidade, de suporte e até
mesmo deficiências ou necessidades no escoamento natural ou guiado por estruturas
da água da chuva.

Estas informações foram interpoladas com mapas de pedologia e geologia, com suas
características no município de Belém, a seguir apresentadas.

Para identificação dos fundos de vale, foram utilizadas as informações de relevo
proveniente de modelo digital do terreno do município de Belém elaborado a partir dos
pontos de elevação provenientes do levantamento aerofotogramétrico do município.
Este estudo será revisado posterior à conclusão dos levantamentos topográficos para
obtenção de um modelo com maior resolução e resultados com melhor precisão.

GEOLOGIA

Genericamente a Geologia do Município de Belém é formada por coberturas
superficiais muito recentes, da Era Cenozóica, Período Neogeno e Quaternário e
Épocas variando do Piloceno ao Holoceno. Incidem no território do Município três
diferentes unidades: Grupo Barreiras (ENb); Sedimentos Pós-Barreiras (N24pb), e;
Depósitos Aluvionares (N4a) (CPRM 2008). O apresenta as áreas de incidência das
unidades geológicas em Belém-PA.
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O Grupo Barreiras é formado por sedimentos argilosos, arenosos e conglomeráticos.
Os argilitos variam desde verdes a negros e de amarelados a avermelhados,
geralmente laminados, onde os mais enegrecidos podem conter restos vegetais e
piritização. Os arenitos são, em geral, estratificados e os conglomerados sustentados
por matriz areno-argilosa. Tanto as fácies argilosas quanto as arenosas registraram
influência de maré (CPRM, 2008). No Município de Belém a ocorrência do Grupo
Barreiras prevalece nas bacias dos rios Aurá, Murucutum e aparecem em pequena
porção da bacia do Tucunduba e em uma pequena porção de Itaiteua.

Os Sedimentos Pós-Barreiras são formados por depósitos aluviais, eólicos e
lateríticos decorrentes de dunas eólicas e outros depósitos indeterminados (CPRM,
2008). Tais depósitos recobrem discordantemente a sucessão Pirabas/Barreiras e
horizontes de perfis das Coberturas Lateríticas Imaturas. Incluem areias consolidadas
e semi-consolidadas, variando de creme amareladas a brancas, com granulometria
fina a média, contendo alguma fração argila, além de clastos milimétricos de quartzo
dispostos caoticamente (Farias et al. 1992). Tais sedimentos incidem em todas as
bacias hidrográficas de Belém, incluindo a maior parte da Ilha do Mosqueiro.

Por fim, os Depósitos Aluvionares também possuem grandes áreas de ocorrência no
território de Belém, especialmente nos locais de interferência fluviais e marinhas,
estando presente em praticamente todos os fundos de vale do Município, aumentando
a área de ocorrência no sentido montante-jusante das drenagens naturais. São
depósitos argilosos flúvio-marinhos formados por sedimentos clásticos inconsolidados
relacionados às planícies aluvionares atuais dos principais cursos d’água, que
constituem basicamente depósitos de canais (barras em pontal e barras de canais) e
de planícies de inundação (CPRM, 2008). Por estarem associados às planícies fluviais
indicam a ocorrência de áreas de inundação, devendo ser evitada a ocupação destas
áreas, ou ações de prevenção e mitigação de impactos em caso de inundação e
enchentes devem ser tomadas.

A Figura 27 traz o mapa geológico do município e a delimitação das unidades
geológicas.
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Figura 27: Mapa Geológico.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.
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PEDOLOGIA

Incidem no território de Belém-PA quatro tipos diferentes de solos: Espodossolos;
Gleissolos; Latossolos, e; Plintossolos; descritos a seguir de acordo com EMBRAPA
(2006). Alguns destes solos possuem características distintas dentro da própria
classe, totalizando 10 regiões pedológicas diferentes, de acordo com o tipo de solo,
textura, relevo, horizonte e associação com outros solos, incluindo a presença de
solos hidromórficos indiscriminados localizados nas ilhas da Baía de Guajará,
conforme apresentado no Figura 28.

Os Espodossolos compreendem solos constituídos por material mineral com horizonte
B espódico subjacente a horizonte eluvial E (álbico ou não), ou subjacente a horizonte
A, possuindo atuação de processo de podzolização com eluviação de compostos de
alumínio com ou sem ferro em presença de húmus ácido e consequente acumulação
iluvial desses constituintes. A incidência destes solos em Belém está restrita a áreas
no centro norte da Ilha de Mosqueiro e ao norte da localidade de São João do Outeiro.
São solos com risco médio ou baixo de saturação e ocorrência de alagamentos e
inundações, além de serem relativamente estáveis.

Os Gleissolos possuem hidromorfia expressa por forte gleização, resultante de
processos de intensa redução de compostos de ferro, em presença de matéria
orgânica, com ou sem alternância de oxidação, por efeito de flutuação de nível do
lençol freático, em condições de regime de excesso de umidade permanente ou
periódico. Os solos desta classe encontram-se permanente ou periodicamente
saturados por água, salvo se artificialmente e suficientemente drenados, como em
alguns locais de Belém. Em qualquer circunstância, a água do solo pode se elevar por
ascensão capilar, atingindo a superfície. Em Belém estes solos são característicos
dos fundos de vales e planícies fluviais, especialmente do Rio Guamá, Furo do
Maguari e Igarapé Paracuri, sendo observado em menor escala nas várzeas de rios
menores. São solos com alto grau de saturação e alto risco de ocorrência de
alagamentos e inundações, além de apresentarem instabilidade geotécnica em casos
de construções incidentes, podendo ocasionar solapamentos, erosões de margens e
deslizamentos.
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Os Latossolos são solos com evolução muito avançada com atuação expressiva de
processo de latolização (ferralitização ou laterização), resultando em intemperização
intensa dos constituintes minerais primários, e mesmo secundários menos resistentes,
e concentração relativa de argilominerais resistentes e, ou, óxidos e hidróxidos de
ferro e alumínio, com inexpressiva mobilização ou migração de argila, ferrólise,
gleização ou plintitização. Ocorrem em praticamente todo o território de Belém, sendo
solos localizados em áreas com baixo risco de ocorrência inundações e enchentes,
apesar da baixa permeabilidade, podendo apresentar pequenas instabilidades devido
a compactação de camadas logo abaixo da superfície.

Os Plintossolos são solos com segregação localizada de ferro, atuante como agente
de cimentação, com capacidade de consolidação acentuada, no caso da incidência
em Belém, possui formação de petroplintita. Compreende solos minerais, formados
sob condições de restrição à percolação da água, sujeitos ao efeito temporário de
excesso de umidade, de maneira geral imperfeitamente ou mal drenados, que se
caracterizam fundamentalmente por apresentar expressiva plintitização com
petroplintita. Em Belém estes solos ocorrem na Ilha de Mosqueiro, na planície fluvial
do Rio Mari-Mari, próximos ao Furo Pirajuçara, e nas localidades de São João do
Outeiro e Água Boa. Assim como os Gleissolos estes solos ocorrem próximo às
planícies fluviais e estão em áreas de alto risco de inundação e enchentes, além de
apresentarem instabilidade devido à restrição de percolação das águas, com risco de
escorregamento em áreas com maior declividade.

A Figura 28 apresenta a Pedologia com os tipos de solo do município de Belém.
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Figura 28: Mapa Pedológico

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.
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Diante do exposto, existem regiões mais propicias a inundações, dadas as
características geológicas e pedológicas. Este mapeamento, associado as
informações de declividades do município, é capaz de indicar os principais fundos de
vale e o percurso natural do escoamento das águas das chuvas.

A partir dos pontos de elevação provenientes do levantamento aerofotogramétrico de
Belém, pôde-se elaborar o Modelo Digital de Elevação – MDE. Este modelo é capaz
de fornecer diversos resultados quanto à drenagem de águas pluviais de bacias
hidrográficas, como o auxílio na identificação de fundos de vale e por onde a água da
chuva tende a naturalmente escoar.

Para melhor visualização, a Figura 29 apresenta a altimetria do município com os
divisores de água das bacias hidrográficas, os canais existentes conforme cadastro
da SESAN e ainda, os fundos de vale delineados considerando as informações de
altimetria e as áreas que compreendem os fundos de vale preferenciais, diante das
características de geologia e dos tipos de solo.

Vale ressaltar que a hipsometria foi gerada a partir dos pontos topográficos
provenientes da base cartográfica do município, que se limita à área continental e
apenas parte da área de Cotijuba, que por sua vez, diante da escassez de dados, não
apresentou bons resultados em interpolação para ser apresentada em totalidade. As
demais ilhas não possuem esta base.
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Figura 29: Hipsometria e a predominância do escoamento superficial.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.
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Observa-se no Mapa anterior que as bacias do Tucunduba, Estrada Nova,
Tamandaré, Bacia do Armas destacam-se pela predominância de regiões com cotas
baixas e com características de solo e geologia predominantes para acumulação de
águas. Soma-se a estas as regiões planas das bacias do Una, Val-de-Cans, Mata
Fome e Paracuri.

Porém, é importante ressaltar que o município de Belém, com o intenso processo de
urbanização, sofreu modificação da superfície do solo que interferiu no
comportamento hidrológico quando se considera as declividades naturais das bacias
hidrográfica e os fundos de vale por onde as águas tendem a escoar.

Atualmente, Belém possui uma considerável extensão de canais artificiais que atuam
na drenagem das águas pluviais no município em todas as bacias continentais e faz
com que as águas passem a cursá-los de forma preferencial, atenuando as vazões
de água das regiões de fundo de vale e cumprindo o objetivo para os quais os canais
foram projetados. Vale ainda considerar que Belém é um município com regiões
predominantemente planas, com altitudes variando de 2,31 a 24,88 m, e os canais de
drenagem muitas vezes não correspondem à um fundo de vale propriamente dito.
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5. ELABORAÇÃO CARTOGRÁFICA GEORREFERENCIADA DA TOPOGRAFIA

Esta atividade refere-se aos resultados dos levantamentos topográficos dos sistemas
de macro e microdrenagem da área urbana do município de Belém.

Os resultados são apresentados por meio de mapas com o cadastramento da rede de
drenagem e infraestruturas, como as informações planialtimétricas, em escala
adequada.

Foram executados levantamentos topográficos na Bacia do Una, nos canais Água
Cristal, Jacaré e Pirajá. As pranchas estão apresentadas em tamanho A1, escala
1:1000 e seguem em volume individual em anexo, conforme descrito no Item 16.
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6. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MARÉS

O fenômeno das marés caracteriza-se pela variação periódica nos níveis das águas
costeiras, devido a atração gravitacional da Lua e, em menor grau, do Sol. A influência
desse fenômeno nos constantes alagamentos que ocorrem na cidade de Belém-PA,
decorre do fato de que o leito dos canais das bacias urbanas dessa cidade apresentase em cota situada entre 0 e 4m, alguns desses canais, já retificados, tipicamente na
cota +2,00m.

O objetivo desta etapa do trabalho é compreender não só qualitativamente, mas
quantitativamente como se dá essa interação na região de Belém, que possui
caracteristicamente uma formação geomorfológica estuarina e de grandes rios,
fazendo com que a população conviva com esses fenômenos e, em alguns casos eles
podem ter relação direta e indireta com vários espectros de serviços, por exemplo, os
do saneamento.

As simulações numéricas (Modelagem Numérica) da hidrodinâmica local serão
conduzidas para identificar e caracterizar o comportamento hidrodinâmico das marés
e a influência na drenagem urbana.

O modelo numérico permite montar uma base hidrodinâmica para análise do
comportamento hidráulico dos canais e bacias, em diversos cenários, considerando
os processos de marés e chuvas.

A modelagem numérica inclui as seguintes fases:

I.

Determinação de dados de maré e precipitação do evento a ser simulado,
com base em dados do DHN, INMET, ANA e outros;

II.

Determinação de níveis locais de água de canais sob efeito de uso de
comportas;

III.

Alimentação de dados de bacias, de canais, de comportas, de solos e do
evento climático nos códigos computacionais utilizados;

IV.

Após desenvolvimento do modelo hidrodinâmico, analisar o comportamento
hidrodinâmico do sistema de drenagem estudado, durante e imediatamente
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após o evento considerado, com atenção especial a alagamentos nos locais
de drenagem urbana sob influência das marés e vazão.

A cidade de Belém do Pará situa-se na Amazônia brasileira, na confluência do Rio
Guamá com a Baía de Guajará, os quais apresentam seus níveis variando segundo
as marés oceânicas.

A maré é definida como a oscilação vertical da superfície do mar sobre a Terra,
representa a energia dissipada pelos movimentos dos mares, geradas principalmente,
pela atuação das forças gravitacionais da lua e do sol sobre diversos pontos do
planeta (CLARK, 2007; OLIVEIRA et al., 2015). As subidas e descidas do nível do mar
são denominadas respectivamente de enchente e vazante; quando esta se encontra
na máxima elevação de maré é chamada de preamar (PM) e na mínima elevação é
chamada de baixamar (BM) segundo Progênio (2017). A maior Preamar informada no
site da DHN (2019) é de 3,90m ocorrida em março de 2010. A menor baixamar foi de
0,0m e ocorreu nos anos de 2011, 2016, 2018 e 2019, sempre imediatamente após a
máxima preamar anual.

A Figura 30 a seguir apresenta as máximas preamares e mínimas baixa-mares que
ocorrem anualmente em março.
Figura 30: Máxima Preamar e Mínima Baixamar anual em Belém-PA.
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Fonte: Adaptado de CPTEC, 2020.
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A Figura 30 acima apresenta as máximas preamares e mínimas baixa-mares.
Observa-se a ocorrência de máximo nível de preamar no ano de 2010, atingindo a
altura de 3,90m. Esses máximos ocorrem normalmente no mês de março, que é um
mês de grande pluviosidade em Belém. Segundo Crispino (2015), a combinação
desses dois fenômenos, maré alta e grande pluviosidade, ocasiona muitos
alagamentos em Belém, causando prejuízos à população local.

Observa-se na figura acima que a mais elevada preamar do ano de 2020 atingiu o
nível de +3,70m, no dia 11/03/2020. Entretanto o evento mais crítico de alagamento
em Belém-PA ocorreu no dia 07/03/2020, quando a preamar atingiu +3,30m, porém
com a intensidade de precipitação de 140mm durante 14 horas, conforme Figura a
seguir.
Figura 31 - Precipitação severa ocorrida em Belém-PA no dia 07/03/2020.
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Fonte: Elaborado com dados de CPTEC/INPE

Observa-se na Figura acima os dados da maior precipitação diária ocorrida em BelémPA em muitos anos, pois a mesma ultrapassou a maior precipitação diária anterior, de
136mm, ocorrida em março de 1985. Estudos anteriores indicam que o tempo médio
de retorno para chuvas em torno de 130mm/dia é 31 anos (Bastos et al., 1998).
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A Figura a seguir apresenta alguns pontos de alagamento decorrentes do evento
climático ocorrido em 07/03/2020 em Belém-PA.
Figura 32 - Alagamentos em Belém-PA no dia 07/03/2020
Avenida Visconde de Souza Franco
Rua dos Pariquis
Rua Mundurucus c/ Av.
Alcindo Cacela

Fonte:https://www.romanews.com.br/cidade/forte-chuva-e-mare-alta-veja-os-pontos-dealagamento-em-belem/71720/

Observa-se na Figura acima pontos de alagamento em diversas localidades de
Belém-PA.

Em estudo de Santos & Rocha (2013), a variação do nível da maré do Rio Guamá foi
determinada a partir do aplicativo wxtide32 (http://www.wxtide32.com), devidamente
calibrado para as variações das marés do Rio Guamá, e comparado com os dados da
tábua de maré calculados pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), da
Marinha do Brasil. Nesse estudo foram selecionados alguns dos episódios de
alagamentos e inundações ocorridos em Belém para uma análise associada do
comportamento da precipitação e da maré durante o período de ocorrência do primeiro
evento.

Na Figura 33 a seguir observa-se que as chuvas ocorreram no instante que o Rio
Guamá estava no seu nível máximo ou próximo dele, contribuindo para as ocorrências
de alagamento e inundações. Entretanto, apesar do nível da maré influenciar para o
acontecimento desses eventos, observa-se que mesmo com maré baixa, se a
intensidade da chuva for grande, acarretará problemas relacionados ao alagamento
ou inundação na área da bacia.
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Figura 33: Curva de maré, ano de 2005; chuva de 50,6mm; intensidade de 41,6mm/h.

Fonte: SANTOS; ROCHA, 2013.

Conforme resultados de campo no exutório do canal da Tv. Quintino Bocaiúva com a
Avenida Bernardo Sayão, obtidos e estudados por Santos & Rocha (2013), foram
registradas tanto vazões positivas correspondentes ao fluxo de água saindo do canal
em direção ao Rio Guamá, quanto vazões negativas referentes ao fluxo de entrada
de água na bacia no sentido da Baía para o canal. Isto ocorre devido ao fato de não
existir nenhum sistema de comporta funcionando para conter a entrada da água do
rio durante a elevação do seu nível, induzida pelo efeito da maré oceânica.

Este tipo de fenômeno varia entre localidades, especificamente em Belém, no Rio
Guamá, segundo observações realizadas na régua instalada as variações entre uma
baixa-mar e preamar é de aproximadamente 6h23min, e entre uma preamar e uma
baixa-mar é de aproximadamente 7h37min. O pico máximo de vazão ocorreu
aproximadamente uma hora após o nível da maré do Rio Guamá voltar a baixar,
desobstruindo o fluxo da água represada no canal, e posteriormente transcorreu mais
2 (duas) horas para retornar à sua vazão normal (Figura 34).

Observa-se também, que o refluxo da água no canal (vazão negativa) dura
aproximadamente 2 (duas) horas. Este dado é de grande importância na construção
do processo de modelagem do risco de alagamento e inundação e proposta para a
área da bacia. Este fato aumenta a potencialidade da ocorrência desses eventos para
os casos em que precipitação coincide com o nível de maré alta.A Figura 34 mostra o
comportamento da vazão do canal e seu nível durante um ciclo de maré.
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Figura 34: Comportamento da vazão e do nível do canal em relação ao nível da maré referente
à data de 27/04/09.

Fonte: SANTOS; ROCHA, 2013.

Observa-se na Figura 34 acima que para níveis do rios superiores ao do canal, a água
do Rio flui para dentro do canal, e vice-versa, com retardo. O fluxo reverso, ou seja,
maré enchendo o canal, ocorreu de 11hs15min a 13h15min.

A Figura 35 a seguir apresenta o comportamento do nível e vazão do canal e função
da variação do nível da maré do Rio Guamá.
Figura 35: Gráfico demonstrativo do comportamento do nível e vazão do canal em função da
variação do nível da maré do Rio Guamá.

Fonte: SANTOS; ROCHA, 2013.
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A Figura 35 acima mostra que sempre que o nível do canal está acima da maré, a
vazão do canal é positiva. No intervalo de tempo em que o nível da maré ultrapassa o
do canal, o fluxo do escoamento se inverte, atingindo sua máxima vazão em contra
fluxo. O máximo valor de escoamento positivo ocorre na maré vazante.

A Figura 35 comprova a importância do uso de comportas nos exutório das bacias,
com isto minimizando no contra fluxo a entrada de água do Rio Guamá no canal, o
que é extremamente útil no sentido de otimizar o uso dos volumes de canais e bacias
de acumulação para receber o máximo volume de águas pluviais, o que não ocorrerá
se esse volume for preenchido pela água do Rio Guamá.

Pelo exposto acima, fica claro que a variação do nível do rio Guamá e Baía de Guajará
segundo o efeito das marés é extremamente importante para o escoamento das águas
pluviais do sistema de drenagem de Belém-PA.

Verificou-se nos dados de marés do DHN referentes ao do Porto de Belém que todas
as preamares são superiores a 2,00m, enquanto que a mais alta baixamar, identificada
no dia 09/04/2018, apresentou o nível de 1,30m.

A bacia do Una, a de maior área na cidade de Belém do Pará, é dotada de sistema de
comportas em seus canais de descarga, nos canais do Una e Jacaré, que funcionam
em paralelo.

A Figura 36 e a Figura 37 apresentam as comportas do canal de descarga da bacia
do Una.
Figura 36: Comportas do canal de descarga do Una.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.
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Figura 37: Comportas do canal de descarga do Jacaré.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.

Observa-se na Figura 36 as comportas nos canais Una e Jacaré. A Prefeitura
Municipal de Belém, através da Secretaria Municipal de Saneamento, opera de forma
terceirizada essas comportas. Os dados de operação relacionam o dia, a hora, o nível
de água na baía e no canal, e ocorrência de chuva. Foi disponibilizado para a presente
pesquisa os dados dos anos de 2017 a 2019. A Figura 38 a seguir apresenta imagem
de satélite com os canais de descarga da bacia do Una, canal do Una e Canal do
Jacaré, com suas comportas.

Figura 38: Imagem de satélite das comportas dos canais do Una e Jacaré.
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Fonte: GOOGLE MAPS, 2019.
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O Quadro 13 a seguir apresenta os níveis máximos de água na baía e no canal,
conforme registro dos dados operacionais das comportas do Una, que opera
simultaneamente com a do Jacaré.
Quadro 13: Máximos de água na baía e níveis simultâneos no canal.
Hora
Nível Baía (m)
Nível Canal (m)
Diferença (m)

Data
30/03/2017

0:30

22/03/2018
22/03/2019

3:00
1:00

3,10

1,05

2,05

3,10
1,30
3,60
1,20
Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.

1,80
2,40

Observa-se no Quadro 13 que o efeito da comporta se dá pela atenuação do nível da
água no interior do canal, em até 2,40m. O Quadro 14 apresenta os máximos níveis
ocorridos no canal.

Data

Quadro 14: Máximos níveis de água no canal.
Hora
Máximo Nível Canal (m)

31/03/2017

14:45

2,80

23/03/2018

16:40

2,70

21/03/2019

02:00
Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.

2,15

O maior nível registrado no canal do Una foi de +2,80m, no ano de 2017. Assim esta
referência será utilizada para estudar os níveis de alagamentos de bacias em Belém
com uso de comportas, conforme se explana a seguir.

Vieira et al. (2019) elaboraram mapa de áreas de risco de alagamento na cidade de
Belém em Modelo Digital de Elevação (MDE) utilizando rasters (arquivo tiff.) oriundos
do satélite ALOS PALSAR com resolução de 12,5 x 12,5 metros. Os dados estão
disponíveis no site Vertex: Alaska Satellite Facility. O programa MAPGEO 2015 foi
utilizado para transformação de medida altimétricas e todos os shapefiles foram
adicionados e tratados no software QGis 3.4.7. com auxílio de um complemento
chamado Quick Maps Services. Foi utilizado o Sistema de Referência de
Coordenadas (SRC) para SIRGAS 2000/UTM zona 22S, sendo selecionado o tipo de
renderização como Banda simples cinza e a opção “cortar para MinMax”, nesse
momento foi colocado a cota máxima de maré para Belém, equivalente a 3,9 metros,
de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), esse passo irá definir no MDE
apenas a elevação da máxima da bacia. É importante frisar que houve a necessidade
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de uma transformação de medidas, uma vez que, o MDE usado possui altitude do tipo
Geométrica, entretanto, a construção do mapa requereu a aplicação da altitude
Ortométrica.

Para estudar a importância do estudo das marés na drenagem da cidade foi feita a
aplicação e corte do MDE com a cota máxima de maré correspondente a 3,9 m, o que
possibilitou a visualização de áreas atingidas pelas enchentes, essas áreas estão
representadas pela mancha de cor azul conforme o mapa da Figura 39 a seguir, que
apresenta mapa de áreas Belém-PA com níveis abaixo de 3,90 m, ou seja,
potencialmente alagáveis em situações de preamar elevada, em canais sem
comporta, que é o caso da bacia do Tucunduba e outros e a Figura 40 apresenta mapa
de áreas de Belém de elevação igual ou menor que 2,80m, em azul, para máximo
nível de alagamento em bacias com comportas, como na do Una.
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Figura 39: Mapa de áreas Belém-PA com níveis abaixo de 3,90m.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.
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Figura 40: Mapa de áreas Belém-PA com níveis abaixo de 2,80m.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.
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Comparando-se os dois mapas verifica-se uma grande diferença de área entre as
elevações +3,9 e +2,8m, diferença esta que indica a importância do uso de comportas
nos sistemas de drenagem das bacias hidrográficas de Belém do Pará.

As marés em Belém variam de +3,90m a +0,00m, tendo relevância na funcionalidade
do sistema de drenagem urbana, por aumentar ou diminuir o desnível para o
escoamento e o volume disponível para amortecimento do fluxo.

Portanto, o uso de comportas nas bacias de drenagem de Belém deve ser considerado
no dimensionamento e avaliação da funcionalidade do sistema de drenagem de suas
bacias, de maneira cuidadosa e o mais completa possível, o que se recomenda seja
feito com o uso de modelagem computacional, devido ser uma região de topografia
muito plana e que leva a necessidade do uso das equações de Saint-Venant,
resolvíveis por meio de métodos computacionais.

139

7. IDENTIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE LIGAÇÕES CLANDESTINAS DE
ESGOTOS SANITÁRIOS AO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

Tendo em vista a relevância dos passivos ambientais ocasionados pelo lançamento
irregular de esgoto no município de Belém, principalmente relacionados aos
dispositivos da drenagem pluvial urbana, buscou-se, além da visita técnica, autores
que referenciaram esta problemática no município, ao longo das últimas décadas.

Apesar da constatação in loco desta ocorrência, pode-se observar que, ao longo dos
anos, tornou-se usual a prática de utilizar a drenagem urbana como disposição final
do esgoto sanitário in natura, ou seja, sem nenhum tipo de tratamento. Desta forma,
tem-se um passivo ambiental com a contaminação pelo esgoto no sistema de
drenagem de águas pluviais, nos cursos d’água, no solo, permeando até no lençol
freático.

É comum que parte da população confunda as redes de coleta de esgoto com as
redes de drenagem pluvial e, por essa razão, utilizam os sistemas de forma
equivocada. Além dessa confusão comum há, porém, casos em que as ações são
feitas propositalmente e inadequadamente prejudicando os ecossistemas aquáticos,
a qualidade dos recursos hídricos e o meio ambiente de convívio nas cidades.
Portanto, a má utilização da rede de drenagem pluvial e da rede coletora de esgoto
traz sérios problemas para a população, especialmente durante o período de chuvas,
em que pode ocorrer o transbordamento dos PVs e dos canais e causar poluição de
grande impacto.

O esgoto domiciliar, em geral, é coletado in natura por uma rede separada e
direcionado até uma estação de tratamento, em especial quando há sistemas de
coleta e tratamento dos mesmos. Em sua ausência, as melhores práticas orientam a
adoção de sistemas de coleta e tratamento individuais, tais como sistemas com uso
de fossas sépticas, filtros anaeróbios e sumidouros. Depois de tratado é que os
efluentes podem ser devidamente devolvidos ao meio ambiente através dos cursos
de água, drenagens ou ainda pelo solo, sem riscos de prejudicar o meio ambiente ou
a população.
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A ligação de esgoto na rede de drenagem traz prejuízos para a população e para o
meio ambiente, pois quando isso ocorre, a as águas poluídas seguirão por meio dos
sistemas de drenagem até os corpos hídricos. As consequências são diversas, como
o mau cheiro nas vias públicas e as doenças de veiculação hídrica.

As águas pluviais são lançadas nos corpos d´água ou sistemas de drenagem por meio
de galerias construídas (microdrenagem e macrodrenagem), operadas pela prefeitura.

O lançamento de água de chuva na rede coletora de esgoto pode causar
extravasamentos, o retorno de esgoto nas residências e nos poços de visita que dão
acesso às redes de serviço subterrâneas. Isso ocorre porque a tubulação de esgoto
foi dimensionada para receber somente esgoto e não suporta o volume do efluente
doméstico misturado à água da chuva.

Para este estudo iremos considerar duas formas de lançamento de esgoto no sistema
de drenagem de águas pluviais, a regular e a clandestina. O município de Belém
possui regulamentação que permite o lançamento de esgoto nos sistemas de
drenagem, desde que tratados, executados conforme projetos aprovados e
devidamente licenciados para tal.

Conforme detalhado no item 2.3.4, as atividades passíveis de licenciamento ambiental
que visam o lançamento dos efluentes no sistema de drenagem urbana devem obter
o Atestado de Viabilidade Técnica junto à Secretaria de Saneamento para comprovar
que os lançamentos na rede de drenagem serão de efluentes devidamente tratados e
em conformidade com as exigências técnicas pré-determinadas, conforme Instrução
Normativa n° 001/2018 da SESAN. Vale ressaltar que uma vez que uma rede de
esgotamento municipal seja assentada, essas ligações deverão ser encerradas e
ligadas ao sistema coletor de esgotos.

A Lei Municipal n° 7.940/1999 preconiza que nas zonas providas de rede pública de
esgotamento sanitário pelo sistema separador absoluto, fica vedada a ligação da
instalação predial de esgoto sanitário na rede de galerias de águas pluviais. Fica
também vedado o lançamento de esgoto in natura nas redes de águas pluviais, rios,
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valões e canais de drenagem, de forma a não comprometer a qualidade dos corpos
d’água, podendo ser aplicadas penalidades.

Outra situação são os lançamentos de esgoto no sistema de drenagem de águas
pluviais de forma clandestina e indevida. Pela baixa abrangência dos sistemas de
esgotamento sanitário no município, associado aos fatos constatados nas vistorias em
campo, é sabido que o lançamento de esgoto nas galerias de drenagem urbana é
frequente. Em 2017, o índice de esgoto tratado referido à água consumida no
município de Belém era de menos de 1%, segundo o Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento - SNIS.

É sabido que os dispositivos de drenagem, quando assim projetados, só devem
receber águas pluviais, pois possuem a finalidade de promover a drenagem apenas
destas vazões e, nestes casos, não é previsto tratamento de suas águas. Dessa
forma, caso esta premissa fosse cumprida, não seriam avistadas tubulações com
vazões constantes de lançamento de efluentes nos canais em dias que não há
incidência de chuva. Entretanto, é bastante frequente a visualização de tubos de PVC
e galerias de drenagem lançando efluentes nos canais com lançamentos em fluxo
contínuo. A conclusão é que se trata de tubulação de uma ou mais residências que
fazem o lançamento de esgoto doméstico diretamente nos dispositivos de drenagem.
Em geral, esta tubulação coleta os esgotos das residências mais próximas aos canais,
que em uma outra variação, podem se ligar às tubulações de microdrenagem que,
inevitavelmente, lançarão seus efluentes nos canais de macrodrenagem.

A Figura 41 e a Figura 42 trazem alguns dos diversos casos existentes ao longo dos
canais do município, onde é possível visualizar tubulações lançando o esgoto sanitário
diretamente nos cursos d’água.
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Figura 41: Lançamento de esgoto na drenagem urbana – Bacia do Una.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.
Figura 42: Lançamento de esgoto na drenagem urbana – Bacia do Una.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.
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A SESAN realiza investimentos em operações de limpeza dos canais e redes pluviais
e nessas ocasiões são constatados esses problemas, pois é identificada tubulação
que foi quebrada para realizar a ligação clandestina das fossas sépticas à rede pluvial,
as conectando às tubulações de microdrenagem (SOARES, 2014).

As bacias hidrográficas do município são impactadas pela falta de tratamento dos
efluentes, que acabam por serem lançados na rede urbana de drenagem. A Bacia do
Una apresenta um dos principais problemas que demonstram fragilidade no sistema
o lançamento irregular de esgotos domésticos sem qualquer tipo de tratamento
diretamente nos canais ou na rede de drenagem. O canal da Visconde de Inhaúma,
localizado no bairro da Pedreira, é um dos exemplos de lançamento direto de esgoto
(SILVA; PINHEIRO, 2019).

Os bairros Nazaré e Umarizal (Bacia do Una) e Reduto (Bacia do Armas) se
encontram impactados por essa problemática. Com o desenvolvimento urbano que
impactou toda a cidade, as feições hidrográficas foram recebendo as contribuições de
efluentes domésticos e industriais dos bairros. Parte das áreas dos municípios
possuem uma grande densidade populacional e uma rede de esgoto que não
comporta todo o território das localidades, como ocorre densamente no bairro do
Umarizal onde as contribuições muitas vezes acabam sendo destinadas aos sistemas
de drenagem (CABRAL, 2007).

Na Bacia Hidrográfica da Estrada Nova, composta pelos bairros Cremação, Jurunas,
Guamá, Condor e Batista Campos, os canais passaram a ser considerados como
esgotos a céu aberto devido aos lançamentos realizados no sistema (Figura 43). Em
todas as quatro sub-bacias o problema é recorrente, visto que suas águas são
altamente contaminadas devido à poluição orgânica (PONTE et al., 2014).
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Figura 43: Lançamento de esgoto na drenagem urbana – Bacia da Estrada Nova.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.

Além disso, os canais de drenagem da Estrada Nova se encontram assoreados devido
a esses lançamentos diretos de esgoto e resíduos domésticos e os dispositivos de
drenagem acabam se tornando mais escassos e em péssimo estado de conservação
pelas obstruções que ocorrem, visto que há uma ampliação da vazão, não prevista
para redes de drenagem, que passa por esses equipamentos (JÚNIOR, 2013). A
Figura 44 mostra áreas de assoreamento em canal da Bacia da Estrada Nova e a
Figura 45, assoreamento na Bacia do Tucunduba.
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Figura 44: Assoreamento em canal da Bacia da Estrada Nova.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.
Figura 45: Assoreamento em canal da Bacia do Tucunduba.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.
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Outro problema observado em muitos canais de macrodrenagem dos bairros de
Tenoné, Marco, Pedreira e Cremação foi o processo de eutrofização das águas,
causado pelo excesso de nutrientes provenientes do lançamento irregular de esgotos
domésticos na rede de drenagem e posterior poluição dos cursos d’água (FRAGOSO,
et al., 2016). O bairro Tenoné se localiza entre três bacias, sendo a Bacia do Anani,
Bacia do Maguarí e Bacia do Paracuri. Já Marco se localiza tanto na Bacia do Una
quanto na do Tucunduba. Pedreiras se encontra na Bacia do Una e Cremação na
Bacia da Estrada Nova.

A Figura 46 mostra a eutrofização e o assoreamento ocorrido no canal São Joaquim
na Bacia do Una.
Figura 46: Assoreamento e eutrofização em canal – Bacia do Una.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.

No igarapé Tucunduba, rio detentor do mesmo nome da bacia hidrográfica a que
pertence, tem sua nascente no bairro do Marco e sua foz no bairro do Guamá. Nele
também ocorrem lançamentos de esgoto, especialmente nas suas áreas mais baixas.
O igarapé recebe as águas negras do município, que vertem através de valas laterais
das ruas, canais, redes de microdrenagem e do solo (SILVA, 2003). Há comércios de
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madeira, telhas, tijolos, carvão, açaí, residências que, próximos do curso d’água de
Tucunduba, causam degradação ambiental a partir dos efluentes provenientes das
atividades (TARGA, 2012).

A Figura 47 mostra a eutrofização e o assoreamento ocorrido em canal na Bacia do
Tucunduba.
Figura 47: Assoreamento e eutrofização em canal - Bacia do Tucunduba.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.

Na Bacia do Mata Fome, que abrange os bairros Tapanã, Pratinha, São Clemente e
Parque Verde, a situação não é diferente e impacta diretamente a qualidade de vida
da população. As drenagens recebem contribuição dos esgotos domésticos
(CARMONA, 2010).
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Figura 48 - Assoreamento e eutrofização em canal - Bacia do Mata Fome.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.

O gerenciamento de recursos hídricos no bairro de Tapanã se encontra
comprometido, visto que a infraestrutura de saneamento básico ainda está em
construção, o que leva aos lançamentos que impactam a drenagem urbana que
impacta também na população, onde os índices de ocorrência de doenças de
veiculação hídrica ligadas às deficiências do saneamento são potencializados (MELO,
2016). O bairro Tapanã está inserido nas bacias do Mata Fome, Cajé e Paracuri.

No artigo de Lisboa (2013), a Bacia do Paracuri foi estudada buscando as
vulnerabilidades às inundações. Ela é integrada pelos bairros Cruzeiro, Campina de
Icoaraci, Agulha, Ponta Grossa, Paracuri, Águas Negras, Tenoné, Parque Guajará,
Tapanã, Coqueiro e Parque Verde. A análise foi realizada por setores censitários,
onde foram coletados quinze pontos e realizada uma caracterização dessas áreas.
Todos os pontos caracterizados apresentaram precariedade do saneamento básico,
onde seus efluentes são despejados diretamente no rio ou nas galerias de drenagem
pluvial que desaguam nos rios e canais.
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Parte das terras de domínio da União destinadas à ocupação da Universidade Federal
do Pará (UFPA), no bairro Universitário, nas bacias de Tucunduba e Murucutum,
foram ocupadas por população de baixa renda a partir da década de 70. Como solução
adotada para a falta de instalações sanitárias em 100% dos imóveis, destacam-se a
improvisação ou a utilização de técnicas inadequadas, como lançamento dos dejetos
sanitários diretamente na rede de drenagem e valas a céu aberto ou fossas, ditas
sépticas (CARDOSO, et al., 2014).

A Figura 49 mostra a galeria de microdrenagem lançando suas águas contaminadas
com esgoto no canal de macrodrenagem da Bacia do Tucunduba. Pode-se visualizar
facilmente este ponto de mistura dada a variação da coloração das águas em
decorrência das águas poluídas provenientes desta tubulação.
Figura 49: Lançamento de esgoto pelas galerias de drenagem - Bacia do Tucunduba.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.

Conforme descrito nos estudos desenvolvidos sobre a temática no município de
Belém e visualizado nas visitas de campo, o lançamento de esgotos nos canais de
macrodrenagem e nas galerias de microdrenagem é tido pela população como a
principal solução para afastamentos dos efluentes gerados. Entretanto, o lançamento
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de esgoto nos sistemas de drenagem de águas pluviais trata-se do principal problema
hídrico do município de Belém. Esta ação causa impactos de extrema magnitude à
população, pois problemas como assoreamento, insuficiência dos sistemas de
drenagem, transbordamento de canais, proliferação de vetores, contaminação do solo
e do lençol freático, entre outros problemas identificados por todo o sistema de
drenagem de Belém, é diretamente resultante desta prática.
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8. IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS TIPOS DE PROBLEMAS OBSERVADOS

A concentração de grande parte da população de Belém ocorre onde a altitude da
porção continental se encontra em áreas de cotas inferiores ou iguais a 4 metros.
Portanto, estas áreas sofrem influência das bacias hidrográficas existentes no
município, o que lhes impõem a condição de ocuparem terrenos alagados
permanentemente ou periodicamente, e onde há risco de inundações (SANTOS;
ROCHA, 2013).

Além disso, o município é localizado na zona equatorial da região Amazônica. Possui
uma homogeneidade espacial e sazonal de temperatura, no entanto, sua pluviosidade
sofre influência dos sistemas meteorológicos de média e grande escalas, ocorrendo
grandes variações. A precipitação média anual é de 3.000 mm e precipitações diárias
maiores que 25mm ocorrem comumente e causam grandes prejuízos e transtornos,
como alagamentos (CAMPOS; MOTA; SANTOS, 2015).

No que tange à declividade, o município de Belém é predominantemente plano em
toda sua extensão. Esta afirmação pode ser confirmada pelo estudo desenvolvido a
partir dos dados altimétricos, utilizando-se de ferramentas de geoprocessamento. A
Figura 50 a seguir, apresenta a classificação de declividade conforme padrão
estabelecido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT, 1981), com
4 classes: menor que 2%, entre 2 e 5%, entre 5 e 15%, e, declividades superiores a
15%.

O Quadro 15 apresenta a porcentagem de incidências de declividade no município,
conforme classificação pré-estabelecida e a Figura 50 espacializa os dados.
Quadro 15: Declividade do solo em Belém.
Declividade

Área (ha)

Porcentagem de Ocupação

Até 2%

41.911,99

92,2%

entre 2 e 5%

3.445,16

7,6%

entre 5 e 15%

105,48

0,2%

superior à 15%

0,03
0,0001%
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.
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Terrenos compreendidos pela classe de declividade inferior a 2% são caracterizados
por serem locais propícios à inundação, principalmente quando próximos de redes de
drenagem. Observa-se que 92% do município é formado por superfícies com essa
característica, seguido por cerca de 8% de áreas com declividade entre 2 e 5%. Em
incidência irrelevante, as declividades entre 5 a 15% são caracterizadas por serem
áreas com superfícies onduladas e, as áreas superiores à 15%, compreendem
terrenos que apresentam risco de escorregamentos. Estas duas classes possuem
incidência irrisória, estando presentes em 0,2 e 0,0001% do município,
respectivamente.
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Figura 50: Mapa de Declividade.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.
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Quanto aos casos de alagamento no município de Belém, no ano de 2009 foram
espacializadas as principais áreas sensíveis à inundação identificadas pela defesa
civil no ano de referência. O órgão realiza essa identificação de forma a utilizar como
um guia no controle de inundações.

Trata-se de quarenta e cinco pontos de alagamento identificados e sua localização
em relação às vias de referência em que se encontram no município seguem no
Quadro 16.
Quadro 16: Principais pontos de alagamentos identificados pela defesa civil em 2009.
Principais Pontos de Alagamentos
N°

Localização

N°

Localização

1

Rodovia Augusto Montenegro com
Passagem Aurora

24

Avenida Senador Lemos entre Passagem
das Flores e Canal do Galo

2

Rodovia Augusto Montenegro com Rodovia
Transmangueirão

25

Avenida Marechal Hermes entre Avenida
Visconde de Souza Franco até o Canal do
Reduto

3

Rodovia Augusto Montenegro em frente ao
Conjunto Morada do Sol

26

Avenida Almirante Barroso entre Passagem
Gama Malcher até Avenida Tavares Bastos

4

Rodovia Augusto Montenegro com trevo do
Conjunto Satélite

27

Avenida João Paulo II entre Travessa Vileta
e Travessa Timbó

5

Rodovia Augusto Montenegro em frente ao
Conjunto Castromoura

28

Avenida João Paulo II entre Passagem
Gaspar Dutra e Passagem Osvaldo Coelho

6

Rodovia Augusto Montenegro com a
estrada do Maracacuera

29

Avenida João Paulo II entre Travessa
Mauriti e Travessa Mariz e Barros

7

Rua dos Mundurucus entre Travessa 9 de
Janeiro e Travessa 14 de Março

30

Avenida Pedro Miranda entre Travessa
Antônio Baena e Travessa Vileta

8

Rua dos Pariquis entre Travessa 9 de
Janeiro e Travessa 14 de Março

31

Avenida Marquês de Herval entre Avenida
Dr. Freitas e Rua Alferes Costa

9

Travessa 9 de Janeiro entre Rua dos
Pariquis e Rua dos Mundurucus

32

Travessa Lomas Valentinas com Rua 25 de
Setembro

10

Rua Padre Eutíquio entre Passagem
Gaiapós e Canal da Quintino

33

Avenida Pedro Álvares Cabral com Dr.
Freitas

11

Rua Eng. Fernando Guilhon entre Rua
Apinagés e Travessa 14 de Março

34

Avenida Perimetral em frente ao Serpro
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Principais Pontos de Alagamentos
N°

Localização

N°

Localização

12

Rua Eng. Fernando Guilhon entre Rua
Honório e Avenida Bernardo Sayão

35

Rua Augusto Corrêa entre Rua Barão de
Igarapé Miri até Avenida Bernardo Sayão

13

Rua Barão de Igarapé Miri com Avenida
José Bonifácio

36

Travessa Castelo Branco com Rua Paes e
Souza

14

Rua Barão de Mamoré com Paes e Souza

37

Rua Aristides Lobo com Avenida
Presidente Vargas

15

Rua dos Mundurucus entre Rua Barão de
Mamoré com Passagem G. Passos

38

Rua Ó de Almeida com Avenida Presidente
Vargas

16

Avenida Conselheiro Furtado entre Rua
Barão de Mamoré com Rua Teófilo
Candurú

39

Rua João Balbi com Travessa 14 de Março

17

Rua Teófilo Candurú entre Avenida
Conselheiro Furtado e Rua dos
Mundurucus

40

Avenida Almirante Wandenkolk com Rua
João Balbi

18

Avenida Celso Malcher entre Passagem
Vilhena e Rua São Domingos

41

Travessa 9 de Janeiro entre Avenida
Magalhães Barata e Avenida Governador
José Malcher

19

Rua São Domingos entre Avenida Celso
Malcher e Avenida Perimetral

42

Avenida Governador José Malcher entre
Travessa 9 de Janeiro e Canal Antônia
Nunes

43

Travessa Castelo Branco com Rua
Boaventura da Silva

Rua Teófilo Csaandurú entre Rua Silva
20

Rosado e Rua Roso Danin

21

Avenida Alcino Cacela entre Rua São
Miguel e Apinagés

44

Travessa Antônio Barreto com Canal da
Três de Maio

22

Avenida Pedro Álvares Cabral com Dom
Romualdo de Seixas

45

Travessa Domingos Marreiros com Canal
da Três de Maio

23

Avenida Pedro Álvares Cabral com
Travessa Soares Carneiro
Fonte: Adaptado de SADECK; SOUZA; SILVA, 2012.

A localização das ruas, travessas e avenidas mostram uma distribuição espacial
diversificada no município de Belém. Bairros como Mangueirão, localizado quase
integralmente na Bacia do Una e Castanheira, localizado em parte na Bacia do Una e
em parte na do Murutucum; em Cremação, Jurunas, localizados na Bacia da Estrada
Nova e Campinas, localizado em parte na Bacia da Tamandaré e em parte na do
Reduto, registraram ocorrências.
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Bairros mais à leste do município, como Guamá, localizado na Bacia da Estrada Nova
e de Tucunduba; Terra Firme e São Brás, localizados na Bacia de Tucunduba, assim
como bairros localizados mais ao norte do município de Belém, como Sacramenta,
Telégrafo e Nazaré, inseridos na Bacia do Una, também possuem pontos de
inundação mapeados pela Defesa Civil no ano do referido estudo.

As áreas foram espacializadas e podem ser visualizadas na Figura 51, adaptado do
estudo.
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Figura 51: Distribuição espacial dos principais pontos de inundação identificados pela defesa
civil em 2009 no município de Belém - PA.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.
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Pode-se observar uma distribuição aleatória dos pontos, que denotam a ocorrência
em diversas regiões do município, desde as áreas presentes no Distrito Administrativo
do Centro, onde ficam os bairros como Campina e Marco até as áreas dos bairros de
Campina de Icoarací e Maracacuera, não se limitando apenas a um bairro, distrito ou
bacia hidrográfica específica.

Como uma das causas do agravamento dessas ocorrências, é destacado a presença
de construções em locais que deveriam ser preservados (conforme o Decreto-Lei n°
9760/1946 que dispõe sobre os bens da União) e devido aos despejos de resíduos
sólidos nos leitos dos rios e nos sistemas de drenagem urbana (SADECK; SOUZA;
SILVA, 2012).

A partir destes dados e do uso do geoprocessamento na metodologia, os
pesquisadores levantaram os bairros de Belém que possuem maior risco de
inundações. O resultado deste levantamento pode ser observado no Quadro 17.
Quadro 17: Ranking dos bairros com mais risco de inundação.
Bacia Hidrográfica
Bairro
Risco (%)
Jurunas

94,96

Condor

99,95

Tamandaré

Cidade Velha

99,54

Tucunduba

Terra-Firme

97,56

Tucunduba e Murucutum

Universitário

92,13

Telégrafo

95,19

Barreiro

99,58

Sacramenta

99,98

Miramar

99,36

Estrada Nova

Una

Una e Val de Cans

Maracangalha
Fonte: Adaptado de SADECK; SOUZA; SILVA, 2012.
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Conforme quadro anterior, dos dez bairros com maior porcentagem de risco de
inundação se encontram com faixas que vão de 92,13% até 100% de risco, estando
em uma vulnerabilidade onde apenas uma chuva um pouco mais intensa causaria o
evento hidrológico crítico (SADECK; SOUZA; SILVA, 2012).

O bairro Universitário, ainda que seja o de menor risco com 92,13% está dentre os 10
mais vulneráveis. O bairro está situado nas bacias de Tucunduba e Murutucum.
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O município de Cidade Velha e localiza na Bacia da Tamandaré, Jurunas, Condor e
Terra Firme, se localizam em Guamá, sendo Jurunas e Condor incluídos na bacia da
Estrada Nova e Terra Firme na bacia do Tucunduba.

O bairro Telégrafo, Miramar, Barreiro, Sacramenta e Maracangalha se localizam no
Distrito de Sacramenta, sendo o distrito que mais reuniu bairros com os maiores riscos
de inundação. Telégrafo, Sacramenta e Barreiro se localizam na Bacia do Una,
enquanto Miramar e Maracangalha se encontram em parte na Bacia do Una e em
parte na de Val-de-Cans.
Em 2017, Guimarães et al. elaboraram um estudo sobre as áreas de alagamento do
município de Belém, de forma a identificar as áreas mais afetadas pelo evento. Quatro
bairros foram apontados como os que obtiveram maior porcentagem de área sujeita à
alagamentos (Quadro 18).
Quadro 18: Municípios com maior porcentagem de área sujeita a alagamentos.
Bairro

Bacia Hidrográfica Localizada

Alagamento (%)

Pedreira

Una

14,118

Marco

Una/Tucunduba

11,765

Condor

Estrada Nova

11,765

Jurunas

Estrada Nova
Fonte: Adaptado de GUIMARÃES et al., 2017.

11,765

O estudo identificou 85 pontos de alagamento e os resultados foram divididos em
pontos e áreas, de acordo com sua espacialidade e formato. Mais uma vez foi
observado durante o desenvolvimento das análises que o problema de alagamento
não é pontual, se restringindo apenas a uma região específica de Belém, visto que,
os pontos se distribuem por toda a cidade.

Conforme o estudo, os locais que possuem maior densidade de pontos ou áreas estão
localizados nos bairros Pedreira, Marco, Condor e Jurunas. Apenas Condor e Jurunas
se localizam em um mesmo distrito e na mesma bacia, a da Estrada Nova. Enquanto
Pedreira se localiza na Bacia do Una, Marco está nas bacias do Una e do Tucunduba.
A porcentagem do bairro que sofre com alagamentos, conforme estudo, é de 14,12%
em Pedreira e 11,77% em Marco, Condor e em Jurunas.
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Com o objetivo de definir, avaliar e quantificar as áreas sujeitas à inundação na Bacia
Hidrográfica do Una e a sua caracterização social, Bonente e Pereira (2010)
realizaram um estudo relacionando os aspectos para determinar se as áreas de menor
renda são aquelas onde há maiores riscos, tanto de inundação quanto de incidência
de doenças.

Para isso, foi elaborado um mapa de risco de inundação utilizando diferentes cotas
obtidas através da hipsometria adquirida junto a Companhia de Desenvolvimento e
Administração da Área Metropolitana de Belém, gerado em 1999 a partir do Cadastro
Técnico Multifinalitário (CTM), onde as residências que se localizavam entre 0 e 4 m
foram classificadas como áreas propícias a constantes inundações.

A análise socioeconômica foi realizada através da interpretação visual do mosaico
georreferenciado, onde se analisaram os seguintes aspectos: tipo de moradia, tipo de
rua, organização no espaço geográfico, bairro, sombra dos prédios, fotografias da
macrodrenagem e conhecimento da área e foram definidas cinco classes: menor
renda, maior renda, vegetação, água e outros.

Os resultados do estudo demonstraram que as áreas de maior risco de inundação,
que se localizam em uma cota de 0 a 10 m são habitadas por 81,18% da classe de
menor renda e 18,82% da classe de maior renda. Esse resultado demonstra que a
grande parte das áreas inundáveis da bacia é habitada pela população de menor
renda, sendo a classe mais vulnerável a adquirir doenças em função das constantes
inundações e com menor poder aquisitivo para custear suas despesas consequentes.

A Prefeitura Municipal de Belém fez um levantamento das áreas críticas sujeitas a
alagamentos do município, por meio do Departamento de Drenagem Urbana da
Secretaria Municipal de Saneamento - SESAN. Por meio dessa identificação das
áreas, foram levantadas também as ações emergenciais para redução dos efeitos dos
alagamentos, bem como as medidas para a solução dos alagamentos em cada uma
das áreas identificadas.

A identificação teve início em 2013 e houve atualizações com a identificação de áreas
onde os problemas foram solucionados e adição de novas áreas, totalizando
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atualmente 116 pontos e áreas críticas quanto à incidência de alagamentos. O
levantamento pode ser observado no Quadro 19, a seguir, onde cada localidade foi
numerada e representa um trecho ou um ponto de alagamento existente, incluindo a
medida emergencial e para solução dos alagamentos, conforme análise técnica da
SESAN.
Quadro 19: Áreas críticas sujeitas a alagamentos, medidas emergenciais e medidas de solução
do problema.
Áreas Críticas Sujeitas a Alagamentos
Medida
Medida para Solução do
N° Localização
Emergencial
Alagamento
Limpeza da
Execução de Novas Redes Lançando
Avenida Alcindo Cacela com
1
Drenagem
para o Canal da Travessa 3 de Maio Passagem Bugarim
Existente
Obra
Limpeza da
Execução de Novas Redes Lançando
Avenida Alcindo Cacela com
2
Drenagem
para o Canal da Travessa 3 de Maio Passagem Mucajás
Existente
Obra
Limpeza da
Execução de Novas Redes Lançando
Avenida Alcindo Cacela com
3
Drenagem
para o Canal da Travessa 3 de Maio Passagem Orquidea
Existente
Obra
Limpeza da
Execução de Novas Redes Lançando
Avenida Alcindo Cacela com
4
Drenagem
para o Canal da Travessa 3 de Maio Passagem Umariz
Existente
Obra
Avenida Alcindo Cacela entre
Limpeza da
Execução de Novas Redes Lançando
5 Passagem Mucajás e Travessa Drenagem
para o Canal da Travessa 3 de Maio Padre Eutíquio
Existente
Obra
Avenida Conselheiro Furtado
Limpeza da
6 entre Travessa Guerras Passos Drenagem
Projeto
e Rua Barão de Mamoré
Existente
Limpeza e
Avenida Dr. Freitas com Avenida
7
Recuperação da
Estudo para Substituição de Rede
Senador Lemos
Rede de Drenagem
Limpeza da
Avenida Dr. Freitas com
Limpeza e Recuperação da Rede de
8
Drenagem
Passagem Quarubas
Drenagem
Existente
Avenida João Paulo II entre
Limpeza da
Execução de Obra - Nova Travessia e
9 Passagem Gáspar Dutra e
Drenagem
Elevação de Greide
Passagem Elvira
Existente
Limpeza da
Avenida José Bonifácio com
Obra de Macrodrenagem da Bacia da
10
Drenagem
Avenida Bernardo Sayão
Estrada Nova
Existente
Limpeza da
Avenida Marquês de Herval com
11
Drenagem
Execução de Nova Espinha
Travessa do Chaco
Existente
Limpeza da
Avenida Pedro Alvares Cabral
Execução de Caixa de BL e Nova
12
Drenagem
com Posto Dalas
Espinha
Existente
Limpeza da
Avenida Pedro Alvares Cabral
Limpeza e Recuperação da Rede de
13
Drenagem
com Travessa Dom Pedro I
Drenagem
Existente
Limpeza da
Avenida Pedro Miranda com
14
Drenagem
Limpeza e Dragagem do Canal
Travessa Antônio Baena
Existente
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N°
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Áreas Críticas Sujeitas a Alagamentos
Medida
Medida para Solução do
Localização
Emergencial
Alagamento
Limpeza da
Avenida Pedro Miranda com
Limpeza e Recuperação da Rede de
Drenagem
Travessa Mariz e Barros
Drenagem
Existente
Limpeza da
Avenida Pedro Miranda com
Limpeza e Recuperação da Rede de
Drenagem
Travessa Mauriti
Drenagem
Existente
Avenida Pedro Miranda entre
Limpeza da
Limpeza e Recuperação da Rede de
Travessa Mauriti e Travessa
Drenagem
Drenagem
Mariz e Barros
Existente
Avenida Pedro Miranda entre
Limpeza da
Substituição de Parte da Drenagem
Travessa Mauriti e Travessa
Drenagem
Profunda - Espinha e Recuperação de
Mariz e Barros
Existente
Caixas de PV
Limpeza da
Avenida Perimetral com
Execução de Rede até a Alameda Fé
Drenagem
Travessa Mauriti
em Deus
Existente
Avenida Perimetral entre
Limpeza da
Travessa Barão do Triunfo e
Drenagem
Execução de Nova Travessia
Travessa Perebebui - SERPRO Existente
Limpeza da
Avenida Roberto Camelier com
Drenagem
Substituição da Rede de Drenagem
Avenida Conselheiro Furtado
Existente
Avenida Senador Lemos com
Limpeza da
Travessa Dom Romualdo de
Drenagem
Drenagem Comprometida/Insuficiente
Seixas
Existente
Limpeza da
Avenida Senador Lemos com
Drenagem
Limpeza e Recuperação da Drenagem
Travessa Alferes Costa
Existente
Avenida Senador Lemos entre
Limpeza da
Passagem São Pedro e Canal
Drenagem
Limpeza e Recuperação da Drenagem
do Galo
Existente
Conjunto Benjamin Sodre, Rua
Limpeza da
Jandaia entre Rua Cojubim e
Drenagem
Limpeza e Recuperação da Drenagem
final do Conjunto
Existente
Conjunto CDP Avenida dos
Limpeza da
Tucanos em frente ao EEEIFM
Drenagem
Limpeza e Recuperação da Drenagem
Antonio Gomes Moreira Junior
Existente
Conjunto CDP Avenida dos
Limpeza da
Tucanos em frente ao Colégio
Drenagem
Limpeza e Recuperação da Drenagem
CAIC
Existente
Execução de Nova Rede de
Conjunto da Cohah de Icoaraci SI
Drenagem Lançando Para Rua 8 de
Avenida Norte
Maio
Marginal do Canal do Galo entre Limpeza da
Limpeza, Dragagem e Recuperação
Avenida Pedro Miranda e
Drenagem
dos Lançamentos do Canal do Galo
Avenida Marquês de Herval
Existente
Limpeza da
Passagem Dalva entre Rua
Drenagem
Limpeza e Recuperação da Drenagem
Esperanto e Rua Anchieta
Existente
Passagem Elias Guedes entre
Limpeza da
Passagem Prainha e Rodovia
Drenagem
Limpeza e Recuperação da Drenagem
Augusto Montenegro
Existente
Passagem Sideral entre Rodovia Limpeza da
Augusto Montenegro e
Drenagem
SI
Passagem Monte Cristo
Existente
Limpeza da
Rodovia Augusto Montenegro
Drenagem
Obra de Drenagem Profunda
com Área do Riso
Existente
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N°
34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Áreas Críticas Sujeitas a Alagamentos
Medida
Medida para Solução do
Localização
Emergencial
Alagamento
Limpeza da
Rodovia Augusto Montenegro
Drenagem
Obra de Drenagem Profunda
com Passagem 2 de Junho
Existente
Rodovia Augusto Montenegro
Limpeza da
com Rodovia Mario Covas Drenagem
Obra de Drenagem Profunda
Trevo do Conjunto Satelite
Existente
Limpeza da
Rodovia Augusto Montenegro
Limpeza da Canaleta - Falta Obra de
Drenagem
com Rua das Andorinha
Drenagem Profunda
Existente
Rodovia Augusto Montenegro
Limpeza da
em Frente ao Residencial Castro Drenagem
Obra de Drenagem Profunda
Moura
Existente
Rodovia Augusto Montenegro
Limpeza da
entre Avenida Pedro Alvares
Drenagem
Obra de Drenagem Profunda
Cabral e Canal Água Cristal
Existente
Rodovia Augusto Montenegro
Limpeza da
entre Passagem Dom Jorge e
Drenagem
Obra de Drenagem Profunda
Passagem Astronalta
Existente
Limpeza da
Rodovia Augusto Montenegro
Drenagem
Obra de Drenagem Profunda
próximo ao SET SENAT
Existente
Rodovia do Tapanã entre Rua
Limpeza da
Haroldo Veloso e Rua São
Drenagem
Obra de Drenagem Profunda
Clemente
Existente
Limpeza da
Rua Barão de Igarapé Miri com
Drenagem
Obra de Drenagem Profunda
Passagem 20 de Fevereiro
Existente
Limpeza da
Rua Capitão Braga
Drenagem
Execução de Nova Espinha
Existente
Rua Caripunas entre Travessa
Limpeza da
Área de Cota Baixa e a Drenagem
Tupinambás e Travessa
Drenagem
Existente Não Atende
Apinagés
Existente
Limpeza da
Avenida Celso Malcher com Rua
Drenagem
Drenagem Comprometida/ Insuficiente
São Domingos
Existente
Rua Eng. Fernando Guilhon
Limpeza da
Obra de Macrodrenagem da Bacia da
entre Avenida Generalíssimo
Drenagem
Estrada Nova
Deodoro e Travessa Dr. Moraes Existente
Rua Eng. Fernando Guilhon
Limpeza da
entre Travessa Carlos de
Drenagem
Obra de Drenagem Profunda
Carvalho e Travessa Monte
Existente
Alegre
Limpeza da
Rua da Yamada com Avenida
Drenagem
SI
Perimetral - atrás da Igreja
Existente
Limpeza da
Rua Dom Pedro entre Avenida
Drenagem
SI
Brasil e Canal Ariri Bolonha
Existente
Rua Esperantista entre Quadra
Limpeza da
20 e Quadra 30 do Conjunto Ariri Drenagem
SI
Bolonha
Existente
Limpeza da
Rua Eng. Fernando Guilhon com
Obra de Macrodrenagem da Bacia da
Drenagem
Avenida Generalíssimo Deodoro
Estrada Nova
Existente
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N°
52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Áreas Críticas Sujeitas a Alagamentos
Medida
Medida para Solução do
Localização
Emergencial
Alagamento
Limpeza da
Rua Eng. Fernando Guilhon com
Drenagem
Drenagem Comprometida
Passagem Carlos Alberto
Existente
Limpeza da
Rua Eng. Fernando Guilhon com
Drenagem
Drenagem Comprometida
Travessa Apinagés
Existente
Limpeza da
Rua Eng. Fernando Guilhon com
Drenagem
Drenagem Comprometida
Travessa Bom Jardim
Existente
Rua Eng. Fernando Guilhon
Limpeza da
com Travessa Carlos de
Drenagem
Drenagem Comprometida
Carvalho
Existente
Rua Eng. Fernando Guilhon com Limpeza da
Travessa Honorio José dos
Drenagem
Drenagem Comprometida
Santos
Existente
Limpeza da
Rua Eng. Fernando Guilhon com
Drenagem
Drenagem Comprometida
Travessa Tupinambás
Existente
Limpeza da
Rua João Balbi com Travessa
Drenagem
Execução de Nova Espinha
Dom Romualdo de Seixas
Existente
Rua João Engelhard entre Rua
Limpeza da
São Clemente e Braço do Canal Drenagem
SI
Mata Fome
Existente
Limpeza da
Rua Mundurucus com Travessa
Substituição da Rede de Drenagem
Drenagem
9 de Janeiro
Profunda e Elevação de Greide
Existente
Rua Pariquis entre Travessa
Limpeza da
Obra de Macrodrenagem da Bacia da
Quintino Bocaiuva e Travessa
Drenagem
Estrada Nova
Dr. Moraes
Existente
Limpeza da
Rua São Domingos com
Drenagem
Drenagem Comprometida
Passagem Rui Barbosa
Existente
Limpeza da
Rua São Pedro entre Conjunto
Drenagem
SI
Xingu e Avenida Brasil
Existente
Limpeza da
Rua Tamoios entre Bernardo
Drenagem
Drenagem Comprometida
Sayão e Monte Alegre
Existente
Rua Timbiras entre Travessa
Limpeza da
Apinagés e Travessa Padre
Drenagem
SI
Eutíquio
Existente
Travessa 14 de Março entre Rua
Limpeza da
Diogo Moia e Rua Antônio
Drenagem
Recuperação da Drenagem
Barreto - com Passagem João
Existente
Almeida
Travessa 9 de Janeiro entre
Limpeza da
Avenida Magalhães Barata e
Substituição da Rede de Drenagem
Drenagem
Avenida Governador José
Profunda e Elevação de Greide
Existente
Malher
Travessa Alferes Costa entre
Limpeza da
Limpeza e Recuperação da Rede de
Passagem Bom Jesus e
Drenagem
Drenagem
Passagem Cabedelo
Existente
Limpeza da
Travessa Apinagés com Rua
Drenagem
Drenagem Comprometida
Lauro Malcher
Existente
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N°
70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Áreas Críticas Sujeitas a Alagamentos
Medida
Medida para Solução do
Localização
Emergencial
Alagamento
Limpeza da
Travessa Apinagés com Rua
Drenagem
Drenagem Comprometida
São Miguel
Existente
Limpeza da
Travessa Apinagés com Rua
Drenagem
SI
Tambés
Existente
Travessa Berredos entre Rua 2 Limpeza da
de Dezembro e Travessa
Drenagem
SI
Itaborai
Existente
Travessa Carlos de Carvalho
Limpeza da
entre Rua Eng. Fernando
Drenagem
SI
Guilhon e Canal da Timbiras
Existente
Limpeza da
Travessa Castelo Branco com
Área de Cota Baixa e a Drenagem
Drenagem
Rua Paz de Souza
Existente Não Atende
Existente
Travessa Curuzu entre Avenida Limpeza da
Pedro Miranda e Avenida
Drenagem
SI
Marquês de Herval
Existente
Travessa Dom Romualdo
Limpeza da
Coelho entre Avenida Pedro
Substituição da Rede de Drenagem
Drenagem
Alvares Cabral e Rua
Profunda e Elevação de Greide
Existente
Municipalidade
Limpeza da
Travessa Dom Romualdo de
Substituição de Um Trecho da Rede
Drenagem
Seixas com Rua Diogo Moia
de Drenagem Profunda - Espinha
Existente
Limpeza da
Travessa Mauriti com Canal da
Limpeza e Recuperação da Rede de
Drenagem
Visconde
Drenagem
Existente
Limpeza da
Travessa Padre Eutíquio entre
Obra de Macrodrenagem da Bacia da
Drenagem
Canal da Quintino e Rua Nova
Estrada Nova
Existente
Travessa Padre Eutíquio entre
Limpeza da
Obra de Macrodrenagem da Bacia da
Rua Lauro Malcher e Canal da
Drenagem
Estrada Nova
Quintino
Existente
Limpeza da
Travessa Quintino entre Rua
Substituição da Rede de Drenagem
Drenagem
Pariquis e Rua Mundurucus
Profunda e Elevação de Greide
Existente
Limpeza da
Avenida Alcindo Cacela com
Drenagem
Projeto
Rua Dos Mundurucus
Existente
Limpeza da
Canal da Passagem José Leal
Obra de Macrodrenagem da Bacia do
Drenagem
Martins
Tucunduba
Existente
Limpeza da
Obra de Macrodrenagem da Bacia do
Canal da Travessa Timbó
Drenagem
Tucunduba
Existente
Limpeza da
Obra de Macrodrenagem da Bacia do
Canal da Passagem União
Drenagem
Tucunduba
Existente
Limpeza da
Obra de Macrodrenagem da Bacia do
Canal da Travessa Vileta
Drenagem
Tucunduba
Existente
Avenida Celso Malcher entre
Limpeza da
Obra de Macrodrenagem da Bacia do
Canal Tucunduba e Rua São
Drenagem
Tucunduba
Domingos
Existente
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N°
88

89

90

91

92
93
94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

Áreas Críticas Sujeitas a Alagamentos
Medida
Medida para Solução do
Localização
Emergencial
Alagamento
Limpeza da
Rua Jabatiteua Área de
Obra de Macrodrenagem da Bacia do
Drenagem
Influência do Canal Tucunduba
Tucunduba
Existente
Travessa Estrela - Área de
Limpeza da
Obra de Macrodrenagem da Bacia do
Influência do Canal José Leal
Drenagem
Tucunduba
Martins
Existente
Travessa Barão do Triunfo Limpeza da
Obra de Macrodrenagem da Bacia do
Área de Influência do Canal
Drenagem
Tucunduba
José Leal Martins
Existente
Passagem Maria Aguiar com
Limpeza da
Obra de Macrodrenagem da Bacia do
Área de Influência do Canal
Drenagem
Tucunduba
José Leal Martins
Existente
Passagem São Sebastião entre Limpeza da
Obra de Macrodrenagem da Bacia do
Canal José Leal Martins e
Drenagem
Tucunduba
Passagem São Marcos
Existente
Rua da Marinha com Passagem
SI
SI
do Além
Travessa Pimenta Bueno entre
Limpeza da
Execução de Nova Rede de
Rua Padre Júlio Maria e Rua
Drenagem
Drenagem
Juvêncio Sarmento
Existente
Conjunto Médici II Rua da
Limpeza da
Substituição de Trecho da Rede de
Marinha com Travessa de
Drenagem
Drenagem Profunda
Chavea
Existente
Rua Ângelo Custódio entre
Limpeza da
Canal Tamandaré e Travessa
Drenagem
Influência do Canal Tamandaré
Joaquim Távora
Existente
Avenida Centenário entre Rua
Limpeza da
Área de Cota Baixa e a Drenagem
Lameira Bittencourt e Avenida
Drenagem
Existente Não Atende, pois sofre
Magalhães Barata
Existente
influência do Canal
Passagem Sideral na Avenida
Limpeza da
Augusto Montenegro entre
Substituição de Trecho da Rede de
Drenagem
Conjunto Orlando Lobato e
Drenagem Profunda
Existente
Passagem Satélite
Passagem Santa Terezinha na
Limpeza da
Rua Santo Amaro entre
Drenagem
Execução de Rede de Drenagem
Passagem Santo Amaro e
Superficial
Profunda
Passagem Monteiro Filho
Existente
Passagem Satélite na Avenida
Limpeza da
Augusto Montenegro entre Rua Drenagem
Drenagem Comprometida
Sideral e Passagem Astronauta Existente
Canal da Passagem União entre Limpeza da
Obra de Macrodrenagem da Bacia do
Passagem Maria Aguiar e Canal Drenagem
Tucunduba
da Vileta
Existente
Limpeza da
Travessa Mauriti com Passagem
Obra de Macrodrenagem da Bacia do
Drenagem
Hortinha
Tucunduba
Existente
Limpeza da
Conjunto Verdejante III - Rua da
Execução de 2 Caixas de PV, 4
Drenagem
Mata
Espinhas e 2 Caixas de BL
Existente
Limpeza da
Canal Cipriano Santos do Canal
Obra de Macrodrenagem da Bacia do
Drenagem
Tucunduba a Avenida Perimetral
Tucunduba
Existente
Travessa Guerra Passos do
Limpeza da
Obra de Macrodrenagem da Bacia do
Canal da Avenida Gintil
Drenagem
Tucunduba
Bittencourt a Rua Silva Rosado
Existente
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N°
106

107

108

109

110

111

112

113

114
115
116

Áreas Críticas Sujeitas a Alagamentos
Medida
Medida para Solução do
Localização
Emergencial
Alagamento
Rua dos Pariquis entre Travessa Limpeza da
Obra de Macrodrenagem da Bacia da
3 de Maio e Travessa 9 de
Drenagem
Estrada Nova
Janeiro
Existente
Passagem São Francisco Xavier Limpeza da
Execução de Rede de Drenagem
da Passagem Maria Aguiar a
Drenagem
Profunda
Rua Jabatiteua
Existente
Limpeza da
Rua Jabatiteua com Passagem
Drenagem
Drenagem Comprometida
Santa Terezinha
Existente
Limpeza da
Rua Jabatiteua com Vila Santa
Drenagem
Drenagem Comprometida
Inês
Existente
Limpeza da
Avenida João Paulo II com
Drenagem
Projeto
Passagem Elvira
Existente
Travessa 9 de Janeiro entre
Limpeza da
Substituição da Rede de Drenagem
Avenida Governador José
Drenagem
Profunda e Elevação de Greide
Malcher e Rua João Balbi
Existente
Passagem Trindade da
Limpeza da
Substituição da Rede de Drenagem
Travessa Barão do Triunfo a
Drenagem
Profunda e Elevação de Greide
Travessa Estrela
Existente
Alameda Acatauassú Nunes
Limpeza da
Substituição da Rede de Drenagem
entre Travessa Humaitá e
Drenagem
Profunda e Elevação de Greide
Passagem 27 de Dezembro
Existente
Conjunto COHAB Ruas W 2 e W Limpeza da
Substituição da Rede de Drenagem
3 entre Estrada da Maracacuera Drenagem
Profunda e Elevação de Greide
e Rua Passarela (Icoaraci)
Existente
Passagem Nova Liberdade na
SI
SI
Terra Firme
Passagem Canaã
SI
SI

SI: Sem informação
Fonte: Secretaria Municipal de Saneamento de Belém, 2018.

Pode-se observar que a grande maioria das áreas identificadas possui como medida
emergencial a limpeza da drenagem existente, o que ressalta como a manutenção do
sistema de drenagem é importante para a prevenção e controle dos alagamentos e
inundações, visto que obstruções causadas por assoreamentos e por resíduos sólidos
na rede intensificam os alagamentos.

Entretanto, não somente a limpeza é suficiente para solução definitiva dos problemas.
A SESAN identifica a necessidade de execução de obras como solução para
problemas de pontos de alagamentos em parte das áreas, por meio das substituições
de redes de drenagem comprometidas e elevação da greide; execução de novas
redes e obras de macrodrenagem em geral. É observado que a maior parte das áreas
de alagamentos mapeados possui sua rede de drenagem comprometida e, por conta
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disso, a intervenção para a solução do problema deve ser feita diretamente nessas
fragilidades.
A SESAN também informou localidades em que os problemas de alagamentos foram
solucionados. O Quadro 20 relaciona as ações realizadas em 6 áreas, conforme
informações da Secretaria de Saneamento de Belém.

N°
1
2
3
4

Quadro 20: Áreas solucionadas e a medida de solução aplicada.
Áreas Solucionadas
Localização
Medida Realizada
Rua Barão de Igarapé Miri com Avenida José
Execução de 2 Caixas de BL e Nova
Bonifácio
Espinha
Substituição de Trecho da Rede de
Rua Curuça com Travessa Pombal
Drenagem Profunda
Avenida Dr. Freitas entre Avenida João Paulo II Execução de 2 Caixas de PV,
e Avenida Almirante Barroso
assentamento de Tubos
Rua Diogo Móia com Travessa Dom Romualdo
SI
de Seixas

5 Avenida Cipriano Santos
6

SI

Avenida Augusto Montenegro com Rodovia
Mário Covas - Trevo do Satélite

Execução de Nova Rede de Drenagem

SI: Sem Informação
Fonte: SESAN, 2018.

No quadro é apresentado a execução de caixas de bocas de lobo e de poços de visita,
substituição de trechos de drenagem comprometidos e execução de uma nova rede
de drenagem como soluções para as áreas que eram afetadas por alagamentos, o
que, ampliado às demais áreas apresentadas anteriormente, de acordo com as
necessidades específicas, pode resultar em grandes benefícios à população.
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9. IDENTIFICAÇÃO

DAS

DEFICIÊNCIAS

NO

SISTEMA

NATURAL

DE

DRENAGEM

As deficiências do sistema natural de macrodrenagem serão identificadas por meio de
simulação hidrológica, elaboradas por bacia hidrográfica. A simulação hidrológica
consiste em importante ferramenta para subsidiar a gestão dos recursos hídricos em
bacias hidrográficas, bem como realizar o adequado planejamento, especialmente nos
casos em que medidas estruturais possam ser idealizadas para solução de problemas
identificados na modelagem.

O município de Belém, devido a sua localização geográfica e os fatores que afetam o
comportamento das águas naturais, aliada à ocupação urbana, este tipo de estudo é
muito relevante, especialmente por trazer ao conhecimento técnico informações em
escalas maiores, portanto, de macro espectro, as quais subsidiam as tomadas de
decisões.

Na

modelagem,

algumas

etapas

serão

essenciais,

independentes

do

modelo/tecnologia a ser utilizada:
•

Organização de base de dados hidrológicos e de marés locais/regionais, com
preenchimento de falhas e sistematização das informações para inserção no
modelo;

•

Organização e desenvolvimento de dados especialmente físicos das bacias
hidrográficas, tais como uso e ocupação do solo, tipos de solo, geologia, relevo,
clima, etc., comportamento histórico de marés locais, para inserção no modelo.

•

Previsão dos cenários atuais e futuros, tais como com a utilização do estudo de
coeficiente de escoamento superficial apresentado no item 15.

•

Avaliar através dos resultados do modelo os efeitos resultantes da modificação
do uso do solo;

•

Prever alternativas para mitigação de impactos que possam ser simulados em
função de alagamentos, enchentes e até mesmo assoreamentos ou processos
sedimentológicos. Essas alternativas poderão ser estruturais e não estruturais,
dependendo da bacia hidrográfica e subsidiará a etapa de Prognóstico do PMSB.
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O modelo utilizado será por meio do software Storm Water Management Model
(SWMM), apto a determinar a quantidade de escoamento superficial (run off) em
bacias hidrográficas urbanas, bem como qualificar ou quantificar impactos do
desdobramento desse fenômeno tais como inundações, etc.

Trata-se de um modelo tipo chuva-vazão desenvolvido e fornecido pela United States
Environmental Protection Agency – EPA, ou seja, a agência de proteção ambiental
americana

(https://www.epa.gov/water-research/storm-water-management-model-

swmm).
Alguns dos maiores problemas urbanos decorrem da falha dos sistemas de drenagem
pluvial. Redes de macro e microdrenagem bem projetadas e construídas fazem
enorme diferença na qualidade de vida urbana, pois cidades com constantes
alagamentos, interrupções de tráfego e congestionamentos representam prejuízo
certo para moradores e comerciantes, além de graves riscos à saúde pública
(VINAGRE, 2015).

Frequentemente as ações públicas apenas transferem enchentes para montante ou
jusante, sem resolver o problema, o qual torna-se ainda mais grave quando se soma
ao aumento de sedimentos e à qualidade da água pluvial (DAEE/CETESB, 1980).

Para Meller (2007), o aumento da frequência das inundações urbanas nas últimas
décadas tem tornado cada vez mais importante a incorporação de ferramentas que
auxiliem no processo de tomada de decisão no gerenciamento da drenagem urbana
O presente estudo utilizou a ferramenta computacional Storm Water Management
Modelling (SWMM), ou, em português, Modelo de Gestão de Águas Pluviais Urbanas
para simular o comportamento hidráulico de sistemas de drenagem em Belém-PA sob
o efeito de chuva e maré, para a identificação de deficiências nesses sistemas,
antecipação de situações, bem como o estabelecimento de medidas preventivas úteis,
como a manutenção das redes de drenagem.
A Figura 2 apresentada anteriormente traz as bacias hidrográficas de Belém-PA.
Observa-se a existência de quarenta e sete bacias em Belém-PA, relacionadas no
Quadro 21 a seguir, com suas respectivas áreas de contribuição.
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Quadro 21: Bacias de Belém-PA com suas áreas de contribuição.
Bacia

Área (ha)

Bacia do Una

3.681,04

Bacia da Estrada Nova

966,31

Bacia da Tamandaré

210,39

Bacia do Armas

280,74

Bacia do Comércio

37,03

Bacia do Tucunduba

1.109,39

Bacia do Aurá

2.098,80

Bacia do Murucutum

3.591,38

Bacia do Anani

624,68

Bacia do Outeiro

713,94

Bacia do Maguarí

2.934,04

Bacia de Val-de-Cães

1.111,14

Bacia do Mata Fome

579,66

Bacia do Cajé

179,48

Bacia do Paracuri

1.627,80

Bacia do São Benedito

154,08

Bacia do Tabocão

140,69

Bacia I

247,61

Bacia II

46,01

Bacia III

52,72

Bacia IV

89,75

Bacia V

70,00

Bacia VI

117,18

Bacia VII

38,69

Bacia do Curuperê

252,46

Bacia do Itaiteua

183,91

Bacia do Jararaca

164,67

Bacia do Traíra

306,08

Bacia VIII

232,94

Bacia IX

67,02

Bacia X

191,85

Bacia XI

126,51

Bacia XII

534,96

Bacia XIII

321,44

Bacia XIV

512,89

Bacia XV

259,93

Bacia do Murubira

4.930,30

Bacia do Cajueiro

374,49

Bacia do Carananduba

670,21

Bacia do Ipixuna

925,76

Bacia do Jacarequara

739,32

Bacia do Marimari

9.364,62

Bacia Sucurijuquara

1.630,97
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Bacia

Área (ha)

Bacia XVI

338,13

Bacia XVII

298,80

Bacia XVIII

1.321,10

Bacia XIX

1.166,97
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

Dentre as bacias relacionadas acima, segrega-se no Quadro 22 aquelas que exercem
maior pressão urbana.
Quadro 22: Bacias hidrográfica de Belém-PA que exercem maior pressão urbana.
Bacia

Área (ha)

Bacia do Una

3.681,04

Bacia da Estrada Nova

966,31

Bacia da Tamandaré

210,39

Bacia do Armas

280,74

Bacia do Comércio

37,03

Bacia do Tucunduba

1.109,39

Bacia do Aurá

2.098,80

Bacia do Murucutum

3.591,38

Bacia do Anani

624,68

Bacia do Outeiro

713,94

Bacia do Maguarí

2.934,04

Bacia de Val-de-Cães

1.111,14

Bacia do Mata Fome

579,66

Bacia do Paracuri

1.627,80
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

Observa-se no Quadro 22 as bacias de Belém-PA que afetam parte significativa da
população urbana, o sistema de transporte, áreas urbanizadas e edificadas. No
sistema de drenagem urbana o escoamento de águas pluviais sempre ocorrerá
independentemente de existir ou não sistema de drenagem adequado. A qualidade
desse sistema é que determinará se os benefícios ou prejuízos à população serão
maiores ou menores (SMDU, 2012).

Para estudar a qualidade desse sistema, na presente etapa desenvolveu-se
modelagem de bacias urbanas de Belém - PA com o auxílio do programa livres Storm
Water Management Model (SWMM), da Enviroment Protection Agency (EPA). Além
da EPA, empresas que trabalham no desenvolvimento de aplicativos já realizaram
modificações no SWMM, a maioria promovendo integração com o ambiente SIG ou
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CAD, incluindo ferramentas de apresentação dos resultados e melhoria na capacidade
do banco de dados do aplicativo (PIRES; MACEDO, 2011).

Segundo Rossman (2007), o Modelo de Gestão de Drenagem Urbana (Storm Water
Management Model – SWMM), da Agência Ambiental Americana (Enviroment
Protecion Agency - EPA), é um modelo dinâmico chuva-vazão que simula a
quantidade e qualidade do escoamento superficial, especialmente em áreas urbanas;
pode ser utilizado para a simulação de um único evento chuvoso, bem como para uma
simulação continua de longo prazo.

Para a aplicação do SWMM em cada bacia, é necessário alimentar o modelo com as
seguintes informações:
•

Para visualização do arranjo geométrico: imagem de fundo;

•

Para junções: elevações e offsets;

•

Para dutos: geometria das seções transversais e longitudinais, características
do revestimento, declividades;

•

Para sub-bacias: áreas de contribuição, declividades, larguras, coeficientes de
deflúvio superficial;

•

Para chuvas: série temporal de precipitação com intensidades segundo o
tempo;

•

Para marés: curva de maré com níveis segundo o tempo.

Este estudo apresenta simulações que consideram dados fornecidos pela
SESAN/PMB e PROMABEN, gerando-se estudos e simulações válidas, que com a
atualização das informações de campo supramencionadas, serão aprimoradas.

Para o presente estudo, optou-se por efetuar a simulação do comportamento
hidráulico desses sistemas de macrodrenagem sob condições reais, tendo sido
selecionado o temporal ocorrido no dia 09/05/11, que foi destaque na imprensa local,
conforme Figura 52.
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Figura 52: Temporal em Belém-PA.

Fonte: DIÁRIO ONLINE, 2016.

A seguir apresenta-se os dados científicos desse evento climático real, de chuva
intensa ocorrida no dia 09 de maio de 2011 em Belém do Pará, com precipitação total
de 61 mm e duração de 3 horas, oriundos do Instituto Nacional de Meteorologia
(INMET), conforme estudo desse evento climático real publicado por ARAÚJO et al.,
(2012), conforme mostrado na Figura 53.
Figura 53: Chuva intensa ocorrida no dia 09/05/2011.

Fonte: ARAÚJO et al., 2012.
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Observa-se nessa Figura o gráfico de barras correlato ao eixo das precipitações em
mm.

A Figura 54 a seguir apresenta a série temporal para essa chuva intensa utilizada na
simulação.
Figura 54: Série temporal utilizada.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.

A Figura 55 apresenta os dados da maré do dia e hora de ocorrência da chuva intensa
utilizada na curva de maré no SWMM.
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Figura 55: Dados da curva de maré utilizada.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.

Observa-se na Figura acima maré com elevação máxima coincidindo com o início da
chuva.

As bacias cujos simulações foram desenvolvidas com os dados fornecidos pela
SESAN/PMB e PROMABEN encontram-se relacionadas no Quadro 23.
Quadro 23: Bacias hidrográficas de Belém simuladas com o uso do SWMM.
Bacia

Área (ha)

Bacia do Una

3.681,04

Bacia da Estrada Nova

966,31

Bacia da Tamandaré

210,39

Bacia do Armas

280,74

Bacia do Tucunduba

1.109,39

Bacia do Paracuri

1.627,80
Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.
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BACIA DO UNA

A Figura 56 mostra alagamento ocorridos na bacia do Una.
Figura 56: Canal Antônio Baena transbordando.

Fonte: VINAGRE et al., 2017.

A Figura acima mostra transbordo do canal da Av. Antônio Baena e consequente
alagamento em frente à Universidade da Amazônia (UNAMA).

O Quadro 24 a seguir relaciona sub-bacias, áreas, canais e extensões utilizados no
estudo da bacia do Una. Foi considerado o uso de comportas anti-retorno.
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Quadro 24: Sub-bacias, áreas, canais e extensões utilizados no estudo da bacia do Una.
SubÁrea
Trecho
Nós Inicial e Extensão
Exutório
Canal
n
bacia
(ha)
Jusante
Final
(m)
S1
32,09
N1
Nova Marambaia
T1
N1-N2
205,39
0,033
S2

30,23

N2

Nova Marambaia

T2

N2-N3

534,74

0,033

S3

82,95

N3

Nova Marambaia

T3

N3-N4

914,94

0,033

S4

236,6

N4

São Joaquim

T4

N4-N5

671,51

0,033

S5

75,31

N5

São Joaquim

T5

N5-N6

1.509,44

0,033

S6

295,09

N6

São Joaquim

T6

N6-N7

646,14

0,033

S7

410,8

N7

São Joaquim

T7

N7-N8

1.231,54

0,015

S8

370,17

N8

São Joaquim

T8

N8-N9

1.385,33

0,033

S9

83,43

N9

Una

T9

N9-N10

501,28

0,033

S10

4,54

N10

Una

T10

N10-E1

280,51

0,033

S11

142,29

N11

Nova Marambaia

T11

N11-N2

477,97

0,033

S12

21,81

N12

Benguí

T12

N12-N4

712,20

0,015

S13

168,83

N13

Água Cristal

T13

N13-N17

1.953,94

0,033

S14

352,98

N14

T14

N14-N18

893,39

0,033

S15

265,54

N15

T15

N15-N16

1.109,07

0,015

S16

63,93

N16

Pirajá
Visconde de
Inhaúma
Antonio Baena

T16

N22-N21

458,72

0,015

S17

96,06

N17

Galo

T17

N21-N16

1.537,06

0,033

S18

105,08

N18

Una

T18

N18-N9

712,65

0,015

S19

197,11

N19

N19-N17

643,63

0,015

São Carneiro
T19
Fonte: VINAGRE, 2017.

Observa-se nesse Quadro informações alimentadas no SWMM para a simulação. A
Figura 57 a seguir apresenta o resultado da simulação.
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Figura 57: Resultado de simulação da bacia do Una em Belém-PA.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.

Observa-se na Figura acima os canais em vermelho, ou seja, atingindo 100% da
capacidade e apresentando transbordos, representado transbordos nos canais da
bacia do Una, que é a mais importante do sistema de drenagem urbana dessa cidade.

Após os estudos acima, percebe-se claramente as seguintes deficiências nessa bacia:
significativos alagamentos de trechos, indicando entre outros a necessidade de
planejar e executar manutenção.
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BACIA DA ESTRADA NOVA
A Figura 58 mostra alagamento ocorridos na sub bacia 2 da bacia da Estrada Nova.
Figura 58: Rua Eng. Fernando Guilhon alagada.

Fonte: GI PA, 2014.

A Figura acima mostra alagamento da Rua Eng. Fernando Guilhon, na bacia da
Estrada Nova. O Quadro 25 a seguir relaciona sub-bacias, áreas, canais e extensões
utilizados no estudo da sub-bacia 2 da bacia da Estrada Nova.
Quadro 25: Sub-bacias, áreas, canais e extensões utilizados no estudo da sub-bacia 2 da bacia
da Estrada Nova.
Nós
Sub- Área
Trecho
Extensão Base
Exutório
Canal
Inicial e
bacia
(ha)
Jusante
(m)
(m)
Final
S1
15
J2
Av. Bernardo Sayão
C2_E
J2_E
200
8,00
S2

40

J3

Tv. Quintino Bocaiuva

C3_E

J3_E

100

9,00

S3

35

J4

Tv. Quintino Bocaiuva

C4_3

J4_J3

100

9,00

S4

30

J5

Tv. Quintino Bocaiuva

C5_4

J45_J4

100

9,00

S5

30

J6

Tv. Quintino Bocaiuva

C6_5

J6_J5

100

9,00

S6

30

J1

Tv. Quintino Bocaiuva

C1_2

J1_J2

400

9,00

S7

30

J8

Tv. Quintino Bocaiuva

C8_7

J8_J7

100

9,00

S8

35

J7

Tv. Quintino Bocaiuva

C7_6

J7_J6

100

9,00

S9

30

J10

Tv. Quintino Bocaiuva

C10_9

J10_J9

100

9,00
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Subbacia

Área
(ha)

Exutório

S10

35

J9

S11

5

J18

S12

4

J12

S13

31

J11

S14

8

J13

S15

6

J17

S16

20

J15

S17

10

J14

S18

10

J16

Trecho
Jusante

Canal

Tv. Quintino Bocaiuva
C9_8
Tv. Dr. Moraes - Tv.
C18_12
Quintino Bocaiuva
Tv. Dr. Moraes - Tv.
C12_11
Quintino Bocaiuva
Tv. Quintino Bocaiuva
C11_10
Av. Generalissimo
C13_12
Deodoro
Tv. Dr. Moraes - Av.
C17_18
Generalissimo Deodoro
Av. Generalissimo
Deodoro - R. dos
C15_14
Caripunas
R. dos Caripunas - Tv. 14
C14_13
de Março
Tv. 14 de Março
C16_15
Fonte: SILVA et al., 2017.

Nós
Inicial e
Final
J9_J8

Extensão
(m)

Base
(m)

100

9,00

J18_J12

200

6,00

J12_J11

150

8,00

J11_J10

100

8,00

J13_J12

150

9,00

J17_J18

600

6,00

J15_J14

200

9,00

J14_J13

300

14,25

J16_J15

200

7,00

Observa-se nesse Quadro informações alimentadas no SWMM para a simulação. A
cota do radier é 2,00m e o coeficiente de Manning é n = 0,013.

A Figura 59 apresenta a tela da simulação no SWMM.
Figura 59: Tela da simulação da sub-bacia 2 da bacia da Estrada Nova em Belém-PA.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.

Observa-se na Figura acima canais em vermelho, ou seja, atingindo 100% da
capacidade e apresentando alagamentos, na Rua Eng. Fernando Guilhon com Av.
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Generalíssimo Deodoro e Tv. Dr. Moraes. A Figura 60 apresenta o resultado da
simulação.
Figura 60: Resultado de simulação da sub-bacia 2 da bacia da Estrada Nova em Belém-PA.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.

Observa-se na Figura acima resultados com erros muito pequenos, inferiores aos 5%
aceitáveis em Engenharia.

A Figura 61 apresenta a seção longitudinal do canal da Tv. Dr. Moraes com
transbordos após 2h15min do início da chuva.
Figura 61: Seção longitudinal do canal da Tv. Dr. Moraes após 2h15min do início da chuva.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.

A Figura acima mostra a situação atual da sub-bacia 2 da bacia da Estrada Nova, com
alagamentos em diversos trechos do canal da Tv. Dr. Moraes.
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Após os estudos acima, percebe-se claramente as seguintes deficiências nessa bacia:
significativos alagamentos de trechos, devido necessidade de concluir obras de
interligação e exutório para obter funcionalidade dos sistemas de macrodrenagem.

BACIA DO TAMANDARÉ

A Bacia da Tamandaré é constituída pelo canal da Tamandaré com extensão de
1.270m. Possui área total de 1,74 km² e área alagável de 0,63 km², o equivalente a
36,21% de sua área total (MORAES & VINAGRE, 2013).

Os Quadros 25 a 27 relacionam sub-bacias, áreas, canais e extensões utilizados no
estudo da bacia do Tamandaré.
Quadro 26: Junções nos condutos da bacia do Tamandaré.
Junção
Cota (m)
J1

1,45

J2

1,20

J3

1,02

J4

0,65

J5

0,65

J6

0,58

J7

0,58

J8

0,28

J9

0,28

J10

0,20

J11

0,20

J12

0,10

J13

0,10

OUT

0,00
Fonte: MORAES; VINAGRE, 2013.
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Condutos

Quadro 27: Nós nos condutos da bacia do Tamandaré.
Largura da
Profundidade
Comprimento
Tipo
Base (m)
(m)
(m)

C1

Retangular Aberto

8

1,70

78,52

C2

Retangular Fechado

4

1,00

113,08

C3

Retangular Aberto

8

2,00

103,36

C4

Retangular Fechado

8

1,50

10,23

C5

Retangular Aberto

8

2,25

172,51

C6

Retangular Fechado

8

1,85

11,48

C7

Retangular Aberto

8

2,25

135,12

C8

Retangular Fechado

8

1,50

11,15

C9

Retangular Aberto

8

2,10

442,14

C10

Retangular Fechado

8

2,10

13,19

C11

Retangular Aberto

8

2,40

102,95

C12

Retangular Fechado

8

2,40

13,17

C13

Retangular Aberto

8

2,70

73,10

Fonte: MORAES; VINAGRE, 2013.

Quadro 28: Dados das sub-bacias da bacia do Tamandaré.
Sub-bacia
Área (km²)
S1

0,12

S2

0,16

S3

0,13

S4

0,18

S5

0,12

S6

0,16

S7

0,10

S8

0,13

S9

0,13

S10

0,10

S11

0,13

S12

0,13

S13

0,15

TOTAL

1,74
Fonte: MORAES; VINAGRE, 2013.
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Observa-se nesses Quadros as informações alimentadas no SWMM para a simulação
e o coeficiente de Manning é n = 0,013. A Figura 62 a seguir apresenta a tela da
simulação no SWMM, sem comportas anti-retorno e sob efeito de maré.
Figura 62: Tela da simulação da bacia do Tamandaré em Belém-PA.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.

Observa-se na Figura acima resultados com erros muito pequenos, inferiores aos 5%
aceitáveis em Engenharia. Observa-se na Figura acima que não ocorreram canais em
vermelho representado transbordos nos canais da bacia do Tamandaré, com uso de
comportas e sob efeito de maré.

A Figura 63 apresenta a seção longitudinal do canal do Tamandaré com transbordo
em pequeno trecho após 2h30min do início da chuva.
Figura 63: Seção longitudinal do canal Tamandaré após 2h30min do início da chuva.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.
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A Figura acima mostra a simulação da bacia do Tamandaré, sem alagamentos.
A Figura 64 a seguir apresenta o nível d’água máximo atingido no canal de descarga
que foi 0,58m, sendo a altura do canal nesse trecho de 2,70m., portanto sem
transbordo.
Figura 64: Nível d’água no canal de descarga da bacia do Tamandaré em Belém-PA durante o
evento.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.

Observa-se na Figura acima que o canal de descarga operou sem transbordos durante
o evento. A região localizada entre os nós J8 e J9, próximo ao cruzamento da
Travessa Ângelo Custódio com a Avenida Almirante Tamandaré, é uma área da
cidade com cota inferior a 4 metros, alagada permanentemente ou sujeitas a
inundações periódicas, mais conhecidas como baixadas, a cota dessa área é de 2,36
metros.
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Figura 65: Alagamento da Tv. Ângelo Custódio esquina da Av. Tamandaré apenas por efeito da
maré alta.

Fonte: MORAES, 2013.

Foi constatado que essa área alaga apenas pela influência das marés e a mureta do
canal serve apenas para evitar que caia lixo no leito do mesmo, já que a cota do
terreno é menor, ocorrendo então, nessas condições o refluxo da água do canal para
bocas coletoras das proximidades (MORAES & VINAGRE, 2013).

Após os estudos acima, percebe-se claramente as seguintes deficiências nessa bacia:
significativos alagamentos de trechos, devido necessidade de efetuar manutenção
inclusive nas comportas.

BACIA DO ARMAS

A Bacia do Armas tem seu escoamento pelo canal da Doca ou das Armas, com
extensão de 1.250m. Possui área total de 2,74 km² (MORAES, VINAGRE & LIMA,
2013). O Quadro 29 e Quadro 30 a seguir apresentam dados utilizados no estudo da
bacia do Armas.
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Quadro 29: Dados dos condutos do canal da Doca na bacia do Armas.
Profundidade

Largura Da Base

Declividade

Declividade

Máxima (m)

(m)

Esquerda (m)

Direita (m)

C1

3

4,74

3

2

C2

3

4.74

3

2

C3

3

4.74

3

2

C4

3

4.74

3

2

C5

3

5.45

2.53

2.66

C6

3

5.45

2.53

2.66

C7

3

5.45

2.53

2.66

C8

3

5.45

2.53

2.66

C9

3

5,63

2,56

2,66

C10

3

5,63

2,56

2,66

C11

3

5,63

2,56

2,66

C12

3

5,63

2,56

2,66

C13

3

5,96

3,32

2,34

Conduto

Fonte: MORAES, 2013.

Quadro 30: Dados das sub-bacias da bacia do Armas.
Sub- Bacia

Área (ha)

Área Acumulada (ha)

S1

20

20

S2

30

50

S3

10

60

S4

10

70

S5

10

80

S6

10

90

S7

35

125

S8

10

135

S9

20

155

S10

30

185

S11

20

205

S12

30

235

S13

20

255

S14

19

274

TOTAL

-

274

Fonte: MORAES, 2013.
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Observa-se nesses Quadros informações alimentadas no SWMM para a simulação.
O coeficiente de Manning utilizado foi n = 0,013. A Figura 66 a seguir apresenta a tela
da simulação no SWMM, com comportas anti-retorno e sob efeito de maré.
Figura 66: Tela da simulação da bacia do Armas em Belém-PA.

Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

Observa-se na Figura acima resultados com erros muito pequenos, inferiores aos 5%
aceitáveis em Engenharia.

A Figura acima não apresenta canais em vermelho, ou seja, atingindo 100% de sua
capacidade e transbordos. A Figura 67 apresenta a seção longitudinal do canal da
Doca na bacia do Armas sem transbordos.
Figura 67: Seção longitudinal do canal Armas após 1h00min do início da chuva.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.
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A Figura acima mostra a simulação da bacia do Armas, sem alagamentos. A Figura
68 a seguir apresenta o nível d’água máximo atingido no canal de descarga.
Figura 68: Nível d’água no canal de descarga da bacia do Armas em Belém-PA durante o
evento.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.

Observa-se na Figura acima que o canal de descarga operou sem transbordos durante
o evento, atingindo a altura máxima de 1,18m, bastante inferior à altura de 3,00m do
canal de descarga, portanto sem transbordo.

Entretanto esse canal sofre de alagamentos por efeito das marés, o que permite
concluir, após os estudos acima, a seguinte deficiência nessa bacia: necessidade de
efetuar manutenção inclusive nas comportas, e outros.

BACIA DO TUCUNDUBA

Os Quadros 30 a 32 relacionam sub-bacias, áreas, canais e extensões utilizados no
estudo da bacia do Tucunduba.
Quadro 31: Junções nos condutos da bacia do Tucunduba.
Tabela de Dados das Junções
Nº Junções

Profundidade das Junções (m)

Cota das Junções (m)

J1

2,12

2,04

J2

2,37

1,76

J3

3,13

0,94
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Tabela de Dados das Junções
Nº Junções

Profundidade das Junções (m)

Cota das Junções (m)

J4

3,36

0,69

J5

3,82

0,21

J6

4,0

-0,01

J7

4,0

-1,28

Fonte: LIMA; HERMES, 2011.

Quadro 32: Dados dos condutos da bacia do Tucunduba.
Tabela de Dados dos Condutos
Nº dos
Condutos

Dimensão dos Condutos (m)
Talude

Comprimento

Base

Talude Direito

Conduto (m)

Esquerdo
C1

5,00

6,50

5,00

296,0

C2

5,50

6,50

5,50

857,0

C3

7,00

6,50

7,00

265,0

C4

7,50

6,50

7,50

539,0

C5

8,00

6,50

8,00

242,0

C6

8,50

6,50

8,50

1.215,0

C7

9,00

6,50

9,00

492,0

Fonte: LIMA; HERMES, 2011.

Quadro 33: Dados das sub-bacias da bacia do Tucunduba.
Nº Sub-bacia
Área (ha)
Caminho de fluxo antes da
canalização (m)
S1

194,62

296,0

S2

140,45

857,0

S3

193,88

265,0

S4

96,67

539,0

S5

103,87

242,0

S6

84,37

1.215,0

S7

147,54

492,0

Fonte: LIMA; HERMES, 2011.

Observa-se nesse Quadro informações alimentadas no SWMM para a simulação. A
Figura 69 a seguir apresenta a tela da simulação no SWMM, sem comportas antiretorno e sob efeito de maré.
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Figura 69: Tela da simulação da bacia do Tucunduba em Belém-PA.

Fonte: LIMA; HERMES, 2011.

Observa-se na Figura acima que não ocorreram canais em vermelho representado
transbordos nos canais da bacia do Tucunduba, sem uso de comportas e sob efeito
de maré. Também se observa na Figura acima resultados com erros muito pequenos,
inferiores aos 5% aceitáveis em Engenharia.

A Figura 70 apresenta a seção longitudinal do canal do Tucunduba sem transbordos
após 2h00min do início da chuva.
Figura 70: Seção longitudinal do canal Tucunduba após 2h00min do início da chuva.

Fonte: LIMA; HERMES, 2011.
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A Figura anterior mostra a simulação da bacia do Tucunduba, sem alagamentos. A
Figura 71 a seguir apresenta o nível d’água no canal de descarga cuja altura é de
3,50m., portanto sem transbordo.
Figura 71: Nível d’água no canal de descarga da bacia do Tucunduba em Belém-PA durante o
evento.

Fonte: LIMA; HERMES, 2011.

Observa-se na Figura acima que o canal de descarga operou sem transbordos durante
o evento. Entretanto pelo fato desse canal não ser dotado de comportas, uma área
significativa sofre de alagamentos por efeito das marés, o que permite concluir, após
os estudos acima, a necessidade de aprofundar estudos sobre custos e benefícios de
implantação de comportas no Tucunduba.

BACIA DO PARACURI

O Quadro 34 e o Quadro 35 a seguir relacionam dados utilizados no estudo da bacia
do Paracuri.
Trecho

Quadro 34: Dados do Paracuri.
De A a B (Estaca 0+53 a 0+00)

Seção transversal

Trapezoidal

Base (m)

5,00

Altura (m)

2,13 a 3,20

Talude

2 H: 1 V

Cota fundo (m)

2,07 a 1,00

Cota topo (m)

4,20

Declividade (m/m)

0,001

Revestimento fundo

Solo
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Paredes

Solo com grama

Tirante de água (m)

1,53 a 2,60

Extensão (m)

1.060,00

Vazão (m³/s)

13,0 em A (Est. 0+53)
22,9 em B (Est. 0+00)

Fonte: Adaptado de PMB-SEURB, 2008; LIMA, 2011.
Quadro 35: Dados das sub-bacias da bacia do Paracuri.
Área
Sub-bacia

Área (ha)

Caminho de

acumulada

fluxo até

(ha)

canal (m)

S1

Tv. Souza Franco – Tv. Berredos L.D.

86,0

86,0

321,72

S2

TV. Souza Franco – Tv. Berredos L.E.

57,0

143,0

357,67

S3

Tv. Berredos – Tv. Andradas L.D.

40,0

183,0

211,23

S4

Tv. Berredos – Tv. Andradas L.E.

30,0

213,0

289,45

S5

Tv. Andradas – Tv. Soledade L.D.

18,0

231,0

154,35

S6

Tv. Andradas – Tv. Soledade L.E.

14,0

245,0

167,89

S7

Tv. Soledade – Jusante canal L.D.

5,0

250,0

93,51

S8

Tv. Soledade – Jusante canal L.E.

10,0

260,0

72,18

Fonte: Adaptado de PMB-SEURB, 2008; LIMA, 2011.

Observa-se nesse Quadro informações alimentadas no SWMM para a simulação. O
coeficiente de Manning é n = 0,013. A Figura 72 apresenta a tela da simulação no
SWMM.
Figura 72: Tela da simulação da bacia do Paracuri em Belém-PA.

Fonte: VINAGRE et al., 2015.
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Observa-se na Figura acima que não ocorreram canais em vermelho representado
transbordos nos canais da bacia do Paracuri. A Figura 73 apresenta a seção
longitudinal do canal do Paracuri sem transbordos após 4h00min do início da chuva.
Figura 73: Seção longitudinal do canal Paracuri após 2h00min do início da chuva.

Fonte: VINAGRE et al., 2015.

A Figura acima mostra a simulação da bacia do Paracuri, sem alagamentos. Observase na Figura acima que o sistema operou sem transbordos durante o evento. Também
foi modelado cenário com 0,50m de assoreamento, e nesta situação houve
transbordamento, o que mostra a utilidade dessa ferramenta de análise não só para
obras, mas também para manutenção.
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10. ANÁLISE DOS PROCESSOS EROSIVOS E SEDIMENTOLÓGICOS

Os processos erosivos ocorrem de forma diferenciada em diversos cenários
ambientais e, no Brasil, ocorrem de forma mais intensa devido à grande concentração
de chuva em algumas regiões em um período do ano e pelo mau uso do solo,
desmatamento, produção agrícola ou agropecuária com pouco ou nenhuma ação de
proteção do solo.

Quando ocorrem processos erosivos significativos iniciam-se vários impactos ao meio
ambiente, à economia e a vida do homem. O primeiro deles é a perda do solo in loco
e seu transporte até as calhas dos rios e estuários onde sofrerão sedimentação. Há,
inclusive, um empobrecimento do solo disponível para cultivos ou criação de animais.

O assoreamento de partículas de solo nos rios, canais, estuários e nas tubulações de
macrodrenagem ocasionam o aumento considerável de carga sólida existente na
água, aumentando sua turbidez e diminuindo a capacidade de escoamento hidráulico,
por exemplo.

Em Belém, um dos principais problemas de ineficiência dos sistemas de drenagem é
devido aos processos erosivos e sedimentológicos, que existem em consequência das
más práticas de uso e de conservação.

A Figura 74 inicia o registro fotográfico das principais situações de assoreamento
observadas em Belém.
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Figura 74: Assoreamento - Bacia do Una.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.
Figura 75: Assoreamento - Bacia do Paracuri.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.
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As condições de conservação dos taludes dos canais de drenagem em Belém
contribuem para o assoreamento de forma significativa, uma vez que com a perda de
estabilidade estrutural, o solo se torna aparente e cede para dentro dos canais, se
acumulando no fundo e comprometendo o escoamento das águas pluviais.
Figura 76: Assoreamento - Bacia do Armas.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.
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Figura 77: Assoreamento - Bacia da Estrada Nova.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.
Figura 78: Assoreamento - Bacia do Mata Fome.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.
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Figura 79: Assoreamento – Bacia do Tucunduba.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.
Figura 80: Assoreamento – Bacia do Tucunduba.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.
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Figura 81: Assoreamento - Bacia do Murucutum.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.
Figura 82: Desmoronamento de margens de canais - Bacia do Una.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.
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Figura 83: Desmoronamento de margens de canais - Bacia do Una.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.

Acúmulo de resíduos nas margens ou mesmo o lançamento proposital de pequenos
e grandes volumes nos rios, canais e galerias de microdrenagem são muito
impactantes e danosos aos sistemas de drenagem de águas pluviais.

A Figura 84 mostra resíduos sólidos de pequenos e grandes volumes descartados nas
margens dos canais e a Figura 85 traz o acúmulo de materiais a montante de comporta
na Bacia do Una. Estes resíduos são retidos pela barreira que se visualiza nas fotos,
coletados por máquinas e armazenados temporariamente nas caçambas para
posterior encaminhamento ao aterro sanitário.
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Figura 84: Acúmulo de resíduos sólidos nas margens dos canais – Bacia do Una.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.
Figura 85: Acúmulo de resíduos sólidos nos canais a montante da comporta – Bacia do Una.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.
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Figura 86: Acúmulo de resíduos sólidos nas margens dos canais - Bacia da Estrada Nova.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.

Além de resíduos, é possível identificar práticas clandestinas de aterramento de áreas
executados de forma negligente, propiciando o assoreamento de incalculável prejuízo
aos canais.

A Figura 87 mostra área na Bacia do Una em que a população utiliza de semente de
açaí para aumentar a área das margens do canal, promovendo o aterramento
intencional e seu consequente assoreamento, uma vez que essa prática é
extremamente sensível às intempéries, ou mesmo à chuvas e ventos de menores
magnitudes.
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Figura 87: Aterramento de canais.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.

Os impactos causados pelos processos erosivos nas bacias hidrográficas estão
diretamente relacionados à sedimentação e assoreamento dos corpos hídricos e
canais de drenagem. A consequência são inundações e a constante ampliação das
áreas por ela atingidas, como que frequentemente se registra em Belém. Também
pode-se citar como consequências dos processos erosivos o comprometimento da
qualidade e quantidade das águas superficiais e subterrâneas.

Belém é um município com um vasto sistema de drenagem implantado e para que
suas instalações operem com eficiência projetada, necessitam operar em condições
ideais. Diante disso, é primordial que os serviços de manutenção dos sistemas
ocorram com frequência, visto que, mesmo que se tenha ou execute uma rede de
drenagem adequada, as obstruções que ocorrem podem acabar ocasionando ainda
os mesmos problemas de um sistema inexistente ou inoperante.
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11. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM
DRENAGEM URBANA

Os sistemas de manutenção e fiscalização em drenagem urbana no município de
Belém, no que se refere aos procedimentos realizados, aos órgãos que o realizam e
às legislações municipais que preveem ações de fiscalização por parte dos órgãos
pertinentes, seguem apresentados conforme informações disponibilizadas pela
Prefeitura de Belém em seus canais e pela SESAN em seu Manual de Operação e
Manutenção dos Sistemas de Saneamento Básico da Cidade de Belém.

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA

O Departamento de Drenagem Urbana da Secretaria Municipal de Saneamento
dispõe de servidores e equipes contratadas por empresas terceirizadas, que
executam as diversas tarefas relacionadas à manutenção da drenagem urbana dentro
das divisões de Macrodrenagem e Microdrenagem (SESAN, 2019). Os serviços de
manutenção, de acordo com as divisões do Departamento de Drenagem Urbana da
SESAN, podem ser observados a seguir, no Quadro 36.
Quadro 36: Serviços de manutenção do sistema de drenagem urbana para as áreas de macro e
microdrenagem.
Serviços de Manutenção
Macrodrenagem
Limpeza e desobstrução de canais

Microdrenagem
Limpeza e desobstrução de valas e de
canaletas

Desassoreamento e dragagem de canais

Limpeza de bocas de lobo

Recuperação de guarda corpo e de
revestimento de taludes

Limpeza de poços de visita

Manutenção e limpeza de comportas

Hidrojateamento de redes

Desobstrução de corpo hídrico canalizado e
limpeza de galerias
Limpeza mecânica – Método de Arraste
Fonte: SESAN, 2019.
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A manutenção dos sistemas de drenagem urbana do município deve seguir as
recomendações do Manual de Operação e Manutenção dos Sistemas de Saneamento
Básico da Cidade de Belém, elaborado pela SESAN. Dessa forma, apresenta-se a
seguir as descrições contidas neste manual, assim como a descrição dos serviços
realizados pelas empresas terceirizadas onde foram fornecidos dados, entendendose que estes são os procedimentos adotados atualmente.

11.1.1.

Empresas Terceirizadas

Para o atendimento dos serviços de operação e manutenção do sistema de drenagem
urbana do município de Belém, foram abertas concorrências públicas para
contratação, mediante análise técnica de capacidade operacional e profissional. A
seguir, serão especificadas essas empresas e os serviços por ela realizados, de
acordo com os dados de contrato e do termo de referência do processo licitatório.

11.1.1.1.

Sólida – Construções e Serviços

A empresa Sólida – Construções e Serviços LTDA foi a vencedora da Concorrência
N° 001/2014 e através do contrato N° 02/2014 com a SESAN, iniciou os serviços no
município de Belém, em 04/04/2014, em um contrato de duração de 12 meses. A partir
desse prazo, termos aditivos foram sendo firmados, de forma que a empresa em 2019
é responsável pelos serviços especificados desde 2014.

Os serviços que ela executa são de limpeza e dragagem de canais; operação e
manutenção de comportas; recuperação de 13 comportas e 15 stop logs localizados
nos canais Doca, Tamandaré, Reduto e na Bacia Estrada Nova.

Com relação aos serviços de dragagem e limpeza de canais, foram selecionados uma
parcela dos canais de Belém para serem atendidos pela empresa. Esses canais
seguem relacionados no Quadro 37.
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Quadro 37: Canais atendidos pelos serviços de dragagem e limpeza pela empresa Sólida
Construções e Serviços Ltda em Belém - PA.
Canais
Quintino
Generalíssimo
Dr. Moraes
Caripunas
14 de Março
03 de Maio
Bernardo Sayão
Timbiras
Tucunduba
Caraparu
Lago Verde
Mundurucus
Gentil
Cipriano Santos
Santa Cruz
Vileta
União
Leal Martins
Timbó
Angustura
Nina Ribeiro
Una
Galo
Pirajá
Soares Carneiro
Antonio Baena
03 de Maio
Visconde
São Joaquim
Malvinas
Água Cristal
Novo Império
São Joaquim
Jacaré
Benguí
São Raimundo
Antonia Nunes
Murucutum
Martir
Ana Deusa
Visconde de Souza Franco (Doca)
Reduto
Tamandaré
Fonte: SESAN, 2014.
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A empresa dispõe de quatro equipes de trabalho para os serviços de limpeza manual
de canais e dragagem, quinze ajudantes e dos equipamentos de apoio para transporte
dos rejeitos para o bota-fora, sendo quatro caminhões basculantes, um para cada
equipe. Os demais equipamentos incluem carros de mão, pás, vassourões, garfos,
enxadas, terçados e gadanhos. Os equipamentos para realização da dragagem
mecânica ou hidráulica são os que seguem no Quadro 38.
Quadro 38: Equipamentos utilizados na dragagem dos canais pela empresa Sólida
Construções e Serviços Ltda em Belém – PA.
Equipamento

Quantidade

Dragline (Pá de Arrasto)

1

Escavadeira Hidráulica (Poclain)

1

Retroescavadeira

1

Draga de Sucção e Recalque apoiada em meio flutuante (Barcaça)
Fonte: SESAN, 2014.

1

As galerias também são incluídas no serviço de limpeza realizado pela empresa e são
as especificadas a seguir, no Quadro 39.
Quadro 39: Galerias atendidas pelos serviços de limpeza pela empresa Sólida Construções e
Serviços Ltda em Belém - PA.
Galerias
Rosa Lemos
Tv. Visconde
Passagem Alacide Nunes
Honorato Filgueiras
Boaventura da Silva
Antonio Baena
Telemar
Soares Carneiro
Bernardo Sayão
Caripunas
Timbiras
Euclides da Cunha
Fonte: SESAN, 2014.

Os reparos e a limpeza de algumas comportas e stop logs do município são realizados
pela Sólida – Construções e Serviços. A localização, o perímetro e a quantidade de
stop logs e comportas atendidos pela empresa se encontra no Quadro 40.
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Quadro 40: Comportas e stop logs atendidos com o serviço de limpeza e manutenção pela
empresa Sólida Construções e Serviços Ltda em Belém – PA.
Comportas e/ou Stop Logs
Canal
Logradouro
(Unid)
Canal da Doca

Com Av. Marechal Hermes

6

Canal da Tamandaré

Com R. Dr. Assis

5

Canal do Reduto

Com Av. Marechal Hermes

2

Canal da Bernardo Sayão

Com R. dos Caripunas

2

Canal da Bernardo Sayão

Com Tv. Monte Alegre

2

Canal da Bernardo Sayão

Com Tv. Quintino Bocaiuva

3

Canal da Bernardo Sayão

Com Tv. 9 de Janeiro

2

Canal da Bernardo Sayão

Com R. Veiga Cabral

2

Canal da Bernardo Sayão

Com Pass. João de Deus

1

Canal da Bernardo Sayão

Com R. dos Timbiras

1

Canal da Bernardo Sayão

Com Tv. 3 de Maio
Total

2
28

Fonte: SESAN, 2014.

O serviço de manutenção das comportas é realizado pelo ajuste periódico de
parafusos e porcas. Nos stop logs se busca manter as talhas que auxiliam na
operação em boas condições. A recuperação de comportas é realizada pela
substituição ou conserto de braços, parafusos, porcas e aros. Para recuperar os stop
logs são ocorridas as trocas das peças estruturais.

Além do serviço de limpeza, manutenção e recuperação das comportas e dos stop
logs, também houve a contratação da operação desses dispositivos. Ocorre o
fechamento das comportas, quando há elevação da maré, ficando as contribuições
dos canais retidas, assumindo a sua função de bacia de acumulação. Já quando há
uma redução no nível da maré, as comportas são abertas, sendo liberadas as águas
represadas. Um operador qualificado da empresa é responsável por controlar os
equipamentos eletrônicos para realizar as aberturas e fechamentos de comportas.

A empresa Terraplena também executa atividades nos sistemas de drenagem urbana
em Belém, principalmente em limpeza de canais.

11.1.1.2.

Destak Serviços Ambientais

A empresa DESTACK Serviços Ambientais LTDA foi a vencedora do Pregão
Presencial SRP N° 048/2014 e através do contrato N° 15/2014 com a SESAN, iniciou
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os serviços no município de Belém, em um contrato de duração de 12 meses. A partir
desse prazo, termos aditivos foram sendo firmados, de forma que em 2019 foi
realizado o quinto termo aditivo, no Processo Aditivo N° 3527.

O objeto se apresenta como contratação de pessoas jurídicas especializadas para o
serviço de locação de equipamentos. O equipamento é caracterizado como caminhão
de hidrojato, utilizado para atender às necessidades da SESAN, que solicita o
equipamento, mediante ordem de serviço, e especifica o local e data para atividade.
Fica a cargo da empresa a manutenção dos equipamentos e o abastecimento por
combustível. A empresa também fornece a mão-de-obra de motoristas e operadores,
que devem estar regularmente habilitados, uniformizados, identificados com crachá
de identificação e utilizando equipamentos de proteção individual - EPI.

Dentre os serviços que são destinados ao uso do equipamento caminhão de hidrojato,
se destaca a limpeza dos dispositivos do sistema de drenagem urbana, como a
limpeza e desobstrução de bueiros e limpeza de redes e galerias de microdrenagem.

A SESAN iniciou dois processos licitatórios, um para contratação de empresa
especializada na execução dos serviços de dragagem, limpeza e manutenção do
sistema de drenagem urbana e outro para contratação de empresa para execução de
serviços de recuperação dos sistemas de microdrenagem urbana. Ambas as
contratações serão de abrangência no município de Belém e distritos administrativos.

11.1.2.

Macrodrenagem

Para a manutenção dos dispositivos de macrodrenagem urbana do município de
Belém, de acordo com o Manual de Operação e Manutenção dos Sistemas de
Saneamento Básico da Cidade de Belém, elaborado pela SESAN, ocorrem ações que
serão descritas a seguir:

11.1.2.1.

Limpeza e desobstrução de canais

A limpeza e desobstrução de canais a céu aberto ou canalizados, revestidos ou não,
compreende ações de retirada de resíduos do fundo, dos taludes e das margens dos
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canais e ainda, de poda da vegetação. Em seguida, é executada a roçagem nas
margens e nos taludes naturais. Os resíduos retirados são carregados em caminhões
basculantes para o destino final. A limpeza é executada por dragagem mecânica e
limpeza manual dos canais.
•

Limpeza mecanizada

Ocorre por meio de equipamentos, como balsas de limpeza e dragas de sucção e
recalque instalados dentro dos canais, sendo então realizado de forma mecanizada,
visto a impossibilidade de se realizar de forma manual. Já nos canais menores, é
possível que a manutenção ocorra manualmente com o apoio de escavadeiras e
caminhões basculantes através dos acessos constantes em diversos pontos,
lançando o material retirado de seus leitos em caminhões basculantes e
encaminhando-os para o bota-fora. Nas galerias circulares com diâmetros inferiores a
1,2 m a limpeza é feita por caminhões hidrojateadores equipados com sistema de
jateamento com água à alta pressão.
•

Dragagem mecânica

A dragagem tem função de limpeza e desobstrução do fundo dos canais, onde há a
penetração no solo e o arraste dos materiais para a superfície. Esse serviço pode
ocorrer por meio dos seguintes equipamentos: Draglines (pá-de-arrasto), escavadeira
hidráulica (poclain) e retroescavadeira. As draglines são utilizadas em canais onde o
material a ser removido possui um grau médio de solidez e raio de ação entre 08 e 14
metros do ponto de descarga, logo, para canais de maior porte. A escavadeira alcança
razoáveis profundidades de escavação, no entanto, combina características também
encontradas nas draglines, tendo um grande potencial de penetrar o solo e içar os
materiais. Já a retroescavadeira é indicada para canais de menor porte.
•

Limpeza manual de canais

A limpeza manual dos canais visa a retirada de resíduos e/ou entulho dos taludes e
das margens de canais, de forma manual, dada a impossibilidade de uso de máquinas
em diversos locais. Os resíduos depositados são retirados das margens e depositados
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nos caminhões basculantes. Após a retirada dos resíduos é recomendada a roçagem
das margens. O material resultante da limpeza é removido e transportado no mesmo
dia da execução dos serviços, para o local do bota-fora indicado pela SESAN, sendo
a recomendação do manual de operação, que a distância média seja menor que 20
km.
11.1.2.1.1.

Programação dos serviços de manutenção de canais

Para o planejamento das ações de manutenção em drenagem, uma programação é
realizada de forma a ocorrer um controle das ocorrências e também dos custos
envolvidos. Os equipamentos utilizados são selecionados para atenderem cada
parcela diferenciada do município.

Durante o período de setembro de 2017 até junho de 2018, foi realizada pela
Secretaria de Saneamento de Belém uma operação, denominada Operação Inverno,
para realizar as ações de manutenção em drenagem necessárias ao município, sendo
elas: Dragagem mecânica de canais, limpeza manual de canais, limpeza de boca de
canal e lançamento de galeria, limpeza e manutenção de comportas e de stop logs e
os detalhes de cada uma dessas ações é apresentada a seguir.
•

Dragagem mecânica e limpeza manual de canais

A dragagem mecânica de canais ocorreu utilizando diferentes equipamentos
disponíveis, que foram selecionados e atenderam a diferentes canais. Os
equipamentos e os canais atendidos, juntamente com a extensão percorrida e o
período de ocorrência em dias podem ser observados a seguir, no Quadro 41.
Quadro 41: Relação de equipamentos de manutenção e canais atendidos com dragagem
mecânica do município de Belém – PA.
Extensão
Equipamento
Canal atendido
Dias
(m)
Vileta
200
23

Poclain I (Esteira)

Poclain II (Esteira)

Leal Martins

820

16

Timbó

280

30

Angustura

220

30

União

580

12

Pirajá

1750

12

Gentil

1400

20
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Equipamento

Canal atendido
Mundurucus

Poclain III (Esteira)

Drag Line I

Retroescavadeira

Guindaste

Draga de Sucção

Dias
10

Caraparu I

175

10

Cipriano Santos

350

20

Santa Cruz

850

10

Malvinas

465

11

14 de Março

400

10

Caripunas

200

5

Generalíssimo

430

10

Dr. Moraes

710

5

Quintino

750

10

Bernardo Sayão

3.540

15

3 de Maio (Estrada Nova)

1.450

31

Tamandaré

1.100

16

360

16

1.220

18

Mundurucus

480

30

Antonio Baena

330

15

Reduto
Doca

03 de Maio (Una)
Drag Line II

Extensão
(m)
240

900

16

Visconde

1.100

20

Galo

2.380

30

São Joaquim II

3.000

60

Antonia Nunes

440

10

Nina Ribeiro

200

5

Marti

860

10

Caraparu II

370

10

Una

720

150

São Joaquim

2400

150

Tucunduba

4900

15

Murucutum

1800

90

Ariri Bolonha

1450

30

Parque União
Fonte: SESAN, 2018.
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Conforme informa a SESAN, cada equipamento foi escolhido de acordo com as
particularidades dos canais, do período necessário para atender às suas
necessidades de dragagem mecânica e a sua extensão. Canais maiores ou de maior
criticidade em termos de necessidade de manutenção obtiveram uma maior
quantidade de dias para a execução do serviço.

Acerca do serviço de limpeza manual, segue no Quadro 42 os canais atendidos e a
extensão percorrida para a ocorrência do serviço.
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Quadro 42: Relação de canais atendidos com manutenção por limpeza manual do município de
Belém – PA.
Extensão
(m)

Canal
Canal da Tamandaré

1.100

Canal da 14 de Março

400

Canal Quintino

750

Canal da Generalíssimo

430

Canal Murucutum

1.800

Canal Ana Deusa

510

Canal do Marti

860

Canal União

580

Canal Lago Verde

800

Canal da Bernardo Sayão

5.900

Canal da Caraparu

930

Canal da Doca

1.220

Canal da Eletronorte

650

Canal do Reduto

360

Canal da 03 de Maio (Est. Nova)

1.450

Canal da Gentil

1.400

Canal da Cipriano Santos

350

Canal da Santa Cruz

850

Canal da Vileta

200

Canal da Mariano

230

Canal do Centauros

300

Canal da Mundurucus

800

Canal da Nina Ribeiro

200

Canal da Timbó

280

Canal Betina Ferro

700

Canal do Tucunduba

4.900

Canal da Caripunas

200

Canal da Dr. Moraes

710

Canal 03 de Maio (Una)

900

Canal do Novo Império

1.370

Canal das Malvinas

465

Canal Leal Martins

820

Canal Antônia Nunes

440

Canal da Angustura
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Canal Santa Izabel I

1.400

Canal do Parque União

1.130

Canal Santa Izabel II

1.140

Canal Benguí

1.260

Canal Mata Fome

9.188

Canal Val-de-Cans

5.440

Canal Una II

2.810

Canal Tachi Branco

180
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Extensão
(m)

Canal
Canal Mário Cardoso

1.230

Canal Arirí Bolonha

1.450

Canal da Petrobrás

697

Canal Piraíba

1.000

Canal Canarinho

1.300

Canal Yara

300

Canal Cabanagem

1.220

Canal da Rosinha

750

Canal São Raimundo

2.420

Canal São Joaquim II

3.010

Canal Redenção

4.970

Canal Taboquinha

200

Canal Água Cristal

4.100

Canal do Tapajós

900

Canal do Jacaré

480

Canal do Riso

635

Canal Promorar

1.010

Paracuri

2.650

Canal São Clemente

780

Canal da Soares Carneiro

420

Canal da Visconde de Inhaúma

1.100

Canal do Una

720

Canal do Galo

2.380

Canal da Pirajá

1.750

Canal São Joaquim I

2.680

Canal da Antonio Baena
Fonte: SESAN, 2018.
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Alguns canais, de acordo com a necessidade, receberam tanto o serviço de dragagem
mecânica quanto o serviço de limpeza manual de canais. As programações mensais
para os serviços de manutenção por dragagem mecânica de canais e limpeza manual
de canais para esses casos, se encontram a seguir, no Quadro 43.
Quadro 43: Programação dos serviços de dragagem mecânica e limpeza manual dos canais no
período de setembro de 2017 a junho de 2018
Set
Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Canal
Total
N° Dias
23
0
0
0
23
0
0
0
0
0
46
Vileta
0
8
0
0
0
0
7
0
0
0
15
7
9
0
0
7
9
0
0
0
0
32
Leal Martins
0
7
0
0
5
0
0
0
0
6
18
Timbó
0
22
8
0
0
19
11
0
0
0
60
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Canal

Angustura
União
Pirajá
Gentil
Mundurucus
Caraparu 1
Cipriano Santos
Santa Cruz
Malvinas
14 de Março
Caripunas
Generalíssimo
Dr. Moraes
Quintino
Bernardo Sayão
3 de Maio (Estrada
Nova)
Tamandaré
Reduto
Doca
Antonio Baena
03 de Maio (Una)
Visconde
Galo
São Joaquim II
Antonia Nunes
Nina Ribeiro

Set

Out

Nov

Dez

0
0
0
0
0
0
0
20
11
10
0
0
3
0
0
0
0
0
7
10
0
5
0
10
0
5
0
0
0
0
30
0
23
16
10
14
2
0
6
15
0
15
0
0
16
0
0
0
30
10
0
5
0

0
0
8
0
5
0
0
0
0
11
0
10
11
20
0
1
0
0
0
0
12
0
6
0
14
0
7
10
14
15
5
6
0
0
0
2
2
18
0
0
0
1
0
20
0
10
0
0
31
10
0
5
0

8
22
0
0
0
0
0
10
0
19
12
0
0
0
6
9
7
11
0
5
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
20
0
16
20
0
10
0
10
0
5
0

8
8
0
12
0
11
31
10
20
10
0
10
0
1
0
0
0
0
0
5
0
5
0
10
0
5
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
11
31
31
10
11
0
0
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Jan Fev
N° Dias
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
17
0
10
10
20
20
0
18
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
11
0
0
0
0
9
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
8
4
0
4
0
15
0
31
0
12
19
0
0
16
0
0
0
15
1
0
0
0
18
0
0
12
3
0
0
0
16
0
0
0
9
0
0
0
0
31
0
19
0
31
0
0
0
0
8
0
0
0
0

Mar

Abr

Mai

Jun

5
20
10
0
5
0
0
0
0
21
8
2
16
20
5
9
7
0
0
1
0
5
5
10
31
5
0
10
0
0
0
0
7
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
11
0
20
0
0
31
0
0
0
0

0
10
0
12
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
15
0
16
0
14
0
0
0
0
12
0
15
0
0
10
30
20
30
0
0
0
0

0
0
0
0
0
4
31
0
20
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
2
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
10
0
11
0
0

0
0
0
0
6
0
0
0
0
19
0
0
10
0
3
0
7
0
0
0
4
0
4
0
7
0
6
0
10
0
17
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
3

Total
21
60
18
24
16
24
79
60
91
119
20
30
40
41
14
30
21
33
7
30
22
15
21
30
52
15
31
30
28
45
83
93
42
48
10
48
6
54
6
30
25
32
35
40
32
80
72
120
194
40
30
15
3

Canal
Marti
Caraparu II
Una
São Joaquim I
Tucunduba
Murucutum
Ariri Bolonha
Parque União

Set

Out

Nov

Dez

10
9
5
3
30
14
30
0
15
0
15
0
0
0
0
0

10
0
6
11
31
0
31
0
0
31
31
0
0
0
0
12

6
0
9
0
30
0
30
0
0
30
30
0
0
0
0
0

0
0
0
0
31
21
31
0
0
0
14
31
17
0
0
0

Jan Fev
N° Dias
4
0
0
0
10
0
0
0
31
28
0
0
31
28
0
28
0
15
0
0
0
13
0
0
13
0
0
10
18
0
0
0

Mar

Abr

Mai

Jun

0
9
0
16
31
7
31
0
0
9
31
10
0
24
0
0

0
0
0
0
30
30
30
0
0
0
30
0
0
0
0
0

0
0
0
0
31
0
31
31
0
0
16
0
15
0
0
0

0
11
0
10
30
0
30
0
0
0
0
0
15
0
15
0

Total
30
29
30
40
303
72
303
59
30
70
180
41
60
34
33
12

Dragagem Mecânica
Limpeza Manual
Fonte: SESAN, 2018.

Pode-se observar que canais como São Joaquim I e Una são os canais que
apresentaram a maior frequência de ocorrência da dragagem mecânica, ambos com
303 dias de ocorrência, dentro do período. Já para limpeza manual, o canal com maior
frequência de ocorrência foi São Joaquim II, com 194 dias de ocorrência, sendo todos
canais de grande extensão.

Enquanto isso, alguns canais receberam apenas o serviço de limpeza manual, de
acordo com a viabilidade e necessidade apresentada no período de ocorrência da
operação. A programação desse serviço para o período de ocorrência da operação se
apresenta no Quadro 44.
Quadro 44: Programação do serviço de limpeza manual nos canais no período de setembro de
2017 à junho de 2018 no município de Belém – PA.
Canal
Ana Deusa
Lago Verde
Eletronorte
Mariano
Centauros
Betina Ferro
Novo Império
Sta. Izabel I
Sta. Izabel II

Set
0
19
0
0
0
0
0
0
0

Out
0
0
0
0
0
12
0
19
7

Nov
0
0
4
10
10
0
10
0
8

Dez
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Jan

Fev

N° Dias
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Mar

Abr

Mai

Jun

0
0
4
0
7
0
10
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
12
0
0
0
0
8
0
0

Total
4
45
8
10
17
12
28
19
15

Canal

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Total

N° Dias
Benguí

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Mata Fome

30

0

30

31

15

0

0

30

0

0

136

Val-de-Cans

7

0

10

7

0

0

7

0

0

0

31

Tachi Branco

0

0

0

0

0

3

0

0

3

0

6

Mário Cardoso

0

0

12

0

0

13

0

0

13

0

38

Petrobrás

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

10

Piraíba

0

0

0

0

0

13

0

0

18

0

31

Canarinho

0

0

0

0

8

0

0

12

0

0

20

Yara

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

7

Cabanagem

9

0

0

10

9

0

7

0

0

0

35

Rosinha

0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

14

São Raimundo

15

0

0

0

0

15

0

0

18

0

48

Redenção

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

13

Taboquinha

0

0

0

0

8

2

0

0

10

0

20

Água Cristal

0

0

0

0

31

0

0

0

21

0

52

Tapajós

0

0

0

0

8

0

0

18

0

0

26

Jacaré

0

0

0

0

0

10

0

0

0

30

40

Bacurí

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

18

Riso

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Promorar

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

17

Paracuri

0

0

30

0

0

0

0

0

0

0

30

São Clemente

15

0

0

0

0

0

0

0

10

0

25

0

0

4

0

0

0

0

3

0

0

7

0
0

0
10

0
0

0
0

5
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6
0

11
10

Soares
Carneiro
Timbiras
UFPA

Limpeza Manual
Fonte: SESAN, 2018

O canal com maior expressão em termos de limpeza manual é o canal do Mata Fome,
com 136 dias de serviço, sendo o maior canal do município de Belém com 9.188 m de
extensão.
•

Limpeza de boca de canais e lançamento de galerias pluviais

Também foram realizados serviços de limpeza de boca de canais e lançamento de
galerias pluviais nas bacias hidrográficas do município durante o período de execução
da operação, de setembro de 2017 a junho de 2018. Essas operações ocorreram em
dias da semana específicos para cada canal e trecho a ser percorrido.
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Os dias de semana foram divididos, de forma que alguns canais são atendidos nas
segundas, quartas e sextas. A listagem desses canais pode ser observada no Quadro
45.
Quadro 45: Canais de ocorrência de serviços de limpeza de boca de canais nas segundas,
quartas e sextas.
Canal
Canal da Bernardo Sayão
Canal do Tucunduba
Canal da Gentil
Canal Mundurucus
Canal do Lago Verde
Canal do Marti
Canal Murucutum
Canal Leal Martins
Canal Timbó
Canal Caraparu
Canal Vileta
Canal União
Canal Ariri Bolonha
Canal Mata Fome
Canal Parque União
Canal Paracuri
Canal Santa Izabel I
Canal do Martir
Fonte: SESAN, 2018.

Outros foram atendidos nas terças, quintas e sábados. A listagem desses canais pode
ser observada no Quadro 46.
Quadro 46: Canais de ocorrência de serviços de limpeza de boca de canais nas terças, quintas
e sábados.
Canal
Canal 14 de Março
Canal Caripunas
Canal Generalíssimo
Canal Quintino
Canal Caripunas
Canal Quintino
Canal Alby Miranda/03 de Maio
Canal Dr. Moraes
Canal da Timbiras
Canal do Tucunduba
Canal da Gentil
Canal Mundurucus
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Canal
Canal Leal Martins
Canal Timbó
Canal Caraparu
Canal Vileta
Canal União
Canal Cabanagem
Canal Una II
Canal Val-de-Cans
Canal Taboquinha
Canal Santa Izabel II
Canal do Murucutum
Canal Ana Deusa
Fonte: SESAN, 2018.

Alguns canais tiveram perímetros atendidos durante todos os dias e por conta disso
estão

inseridos

nos

dois

quadros,

como

o

Canal

11.1.2.2.

Desassoreamento e dragagem de canais

do

Tucunduba.

Os serviços de desassoreamento e dragagem ocorrem apenas nos canais a céu
aberto, não importando o seu tipo de revestimento ou inclinação do talude. Esse
serviço se constitui na retirada do material depositado no fundo e na destinação para
área de bota-fora não licenciada. Os principais equipamentos empregados na
dragagem mecânica ou sucção são as dragas de sucção/recalque, balsas à
propulsão, caminhões hidrojateadores com sistema de alto vácuo, escavadeiras e
caminhões, bombas d’água e botes com motor de popa. O desassoreamento dos
canais só é realizado em canais abertos. Em canais a céu aberto sem revestimento a
limpeza é executada por equipamentos instalados nas vias marginais dos canais,
como balsas e dragas.

11.1.2.3.

Manutenção e limpeza de comportas

As comportas, que se encontram instaladas em pontos de descargas de canais, são
limpas e desobstruídas com emprego de trabalho manual com a utilização de
ferramentas apropriadas como: enxada, pá, gadanho, garfo ou com a utilização de
caminhão tipo guindauto/munck, equipado com cesta telada para retirar o entulho e
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limpeza. Os equipamentos e ferramentas utilizados são os carros de mão com rodas
pneumáticas, pás, vassourões, garfos, enxadas, terçados e gadanhos.
11.1.2.3.1.

Programação da manutenção e limpeza de comportas e de stop

logs

Durante a Operação Inverno, de setembro de 2017 até junho de 2018, a Secretaria
de Saneamento de Belém realizou diariamente os serviços de manutenção e limpeza
das comportas municipais. A seguir, no Quadro 47 estão apresentadas as comportas
atendidas, os perímetros que elas abrangem e a quantidade. As comportas onde
foram realizados os serviços de limpeza estão localizadas nas bacias da Estrada Nova
e do Reduto.
Quadro 47: Localização e quantidade de comportas submetidas à limpeza diária do município
de Belém – PA.
Canal

Logradouro

Comportas
(Unid.)

Canal da Doca

Av. Marechal Hermes / Rua Boaventura da Silva

6

Canal da Tamandaré

Pas. Boaventura da Silva / Tv. Pe. Eutíquio

5

Canal do Reduto

Av. Marechal Hermes / Rua 28 de Setembro

2

Total

13
Fonte: SESAN, 2018.

As comportas necessitam de uma manutenção regular, para prevenir que problemas
aconteçam e diminuam a sua vida útil e o curso da comporta não seja interrompido.
Caso sejam observadas falhas que não possam ser resolvidas com a limpeza e
desobstrução, elas devem ser substituídas, por isso a demanda diária da limpeza
nesses dispositivos.
Os stop logs também receberam limpeza e manutenção durante o período de
ocorrência da operação. No Quadro 48 são apresentados os perímetros abrangidos
pelos stop logs do Canal da Bernardo Sayão, que se localiza na Bacia Hidrográfica da
Estrada Nova.
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Quadro 48: Localização e quantidade de stop logs submetidos à limpeza e manutenção do
município de Belém – PA.
Canal

Logradouro

Stop Logs
(Unid.)

Canal da Bernardo Sayão

Com Rua dos Caripunas

2

Canal da Bernardo Sayão

Com Rua Monte Alegre

2

Canal da Bernardo Sayão

Com Tv. Quintino Bocaiúva

3

Canal da Bernardo Sayão

Com Tv. 9 de Janeiro

2

Canal da Bernardo Sayão

Com Rua Veiga Cabral

2

Canal da Bernardo Sayão

Com João de Deus

1

Canal da Bernardo Sayão

Com Rua dos Timbiras

1

Canal da Bernardo Sayão

Com Tv. 03 de Maio

2

Total

15
Fonte: SESAN, 2018.

Os stop logs possibilitam o fechamento das células das comportas, permitindo a
interrupção do fluxo, isolando e permitindo a limpeza dos dispositivos. É essencial que
eles estejam em pleno estado de funcionamento quando forem necessitados.
11.1.3.

Microdrenagem

Para a manutenção dos dispositivos de microdrenagem urbana do município de
Belém, de acordo com o Manual de Operação e Manutenção dos Sistemas de
Saneamento Básico da Cidade de Belém, elaborado pela SESAN, ocorre ações que
serão descritas a seguir:

11.1.3.1.

Limpeza de bocas de lobo

Compreende a retirada de resíduos e/ou entulho das bocas de lobo, localizadas nos
passeios, interligando a drenagem transversal aos PVs, com o emprego de serviços
manuais e auxílio de ferramentas apropriadas, como enxada, pá e draga manual. Os
resíduos produzidos serão carregados em caminhões basculantes para área de botafora não licenciada.

11.1.3.2.

Limpeza de poços de visita

O serviço consiste na retirada de resíduos e/ou entulho dos PVs. São empregados
serviços manuais, com auxílio de ferramentas apropriadas, como enxada, pá e draga
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manual para retirada do entulho e limpeza da caixa. A tampa deve ser retirada para
acesso aos trabalhos de desobstrução e limpeza com o devido cuidado, para que não
seja danificada, e mantida a devida guarda, para se evitar extravio, ou outros
problemas que venham a inutilizar. Os resíduos produzidos serão carregados em
caminhões basculantes para área de bota-fora não licenciada.

11.1.3.3.

Hidrojateamento de redes

Ocorre com a limpeza das galerias centrais e transversais utilizando o hidrojateamento
de alta pressão, iniciando à montante do trecho.

11.1.3.3.1.

Programação da limpeza mecânica de galerias

Durante a Operação Inverno, foi realizada a limpeza mecânica de galerias de águas
pluviais. Os equipamentos utilizados foram a combinação da retroescavadeira,
compressor e motobomba. As galerias de sete vias que passaram por manutenção se
encontram no Quadro 49, a seguir.
Quadro 49: Vias de localização, perímetro, extensão e tempo de execução das galerias que
passaram por limpeza mecânica do município de Belém, PA.
Galerias
Pas. Rosa Lemos
Tv. Antonio Baena
Av. Visconde de
Inhaúma
Pas. Alacid Nunes
Pas. Honorato Figueira
Pas. Boaventura da
Silva
Telemar (Marambaia)
Rua dos Caripunas
Pas. Euclides da
Cunha

Perímetro

Tempo de Execução
(dias)

Extensão
(m)

37

510

31

430

12

165

11

145

5

200

42

580

18

240

14

380

7

260

Pas. das Flores /
Canal do Galo
Av. Duque de Caxias /
Canal da Visconde
Tv. Mauriti / Tv. Barão
do Triunfo
Tv. Lomas Valentinas /
Tv. Angustura
AV. Gov. José Malcher
/ Rua Boaventura da
Silva
Av. Duque de Caxias /
Tv. 3 de Maio
Av. Pedro A. Cabral /
Canal Água Cristal
Av. B. Sayão / Tv. de
Breves
Rua dos Caripunas /
Rua dos Mundurucus
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Galerias
Rua dos Timbiras
Av. Bernardo Sayão

Perímetro

Tempo de Execução
(dias)

Av. B. Sayão / Tv. de
9
Breves
Rua Veiga Cabral / Rua
Osvaldo de Caldas
25
Brito
Fonte: SESAN, 2018.

Extensão
(m)
380
480

A programação mês a mês da limpeza manual das galerias com os dias de ocorrência
para cada via, podem ser observadas a seguir, no Quadro 50.
Quadro 50: Programação de setembro de 2017 a maio de 2018 da limpeza manual das galerias
do município de Belém – PA.
Set
Out Nov
Dez
Jan Fev
Mar Abr Mai Total
Galeria
Dias
Dias
Pas. Rosa Lemos
30
0
0
0
20
10
0
0
0
60
Tv. Antonio Baena
0
25
0
0
0
18
7
0
0
50
Av. Visconde de Inhaúma
0
6
6
0
0
0
12
0
0
24
Pas. Alacid Nunes
0
0
11
0
0
0
12
0
0
23
Pas. Honorato Figueira
0
0
5
0
0
0
0
5
0
10
Pas. Boaventura da Silva
0
0
8
22
0
0
0
25
5
60
Telemar (Marambaia)
0
0
0
9
11
0
0
0
26
46
Rua dos Caripunas
15
0
16
0
0
15
0
0
0
46
Pas. Euclides da Cunha
15
0
0
15
0
13
2
0
0
45
Rua dos Timbiras
0
15
0
0
0
0
15
0
0
30
Av. Bernardo Sayão
0
16
14
16
31
0
14
16
0
107
Limpeza Manual
Fonte: SESAN, 2018.

A avenida Bernardo Sayão foi a que obteve maior quantidade de dias de execução do
serviço, visto que, por ser uma avenida de grande importância e circulação e por
possui maior extensão que as demais ruas e passagens, é demandado um maior
prazo para a execução da limpeza.

11.1.4.

Operação Tapa Buraco

A Secretaria Municipal de Saneamento realiza serviços diários de manutenção da
malha viária de Belém. Com a Operação Tapa Buraco, executada pelo Departamento
de Obras Viárias da Secretaria, diariamente ocorrem ações como: tapa buraco,
terraplenagem, recapeamento e manutenção da rede de água, que incluem ações de
manutenção e obras de no sistema de drenagem e pavimentação.
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A operação segue um cronograma diário, que sempre é atualizado e apresenta a data
de execução dos serviços, período de realização, serviço a ser realizado, equipe de
trabalho, bairro, local, trecho e tipo de equipamentos a serem utilizados e é possível
consultar o que já foi feito nas outras datas em que houve a implantação dessa
operação no portal da transparência no site da prefeitura de Belém. Em análise dos
dados, observa-se que a empresa responsável pela execução das operações em
drenagem urbana é a Terraplena, mas os quadros não trazem detalhamento das
ações executadas, sendo insuficientes para diagnóstico.

11.1.5.

Serviços Emergenciais

Referem-se à intensificação dos serviços de limpeza e desobstrução de bueiros,
recuperação de galerias e limpeza e manutenção dos canais em épocas de
alagamento, devido aos transtornos associados à falta de manutenção dos sistemas
que aumentam as consequências à população.

As ações de manutenção são do tipo mecanizada utilizam de maquinário
especializado como caminhões hidrojato e manual, inclusive com mergulhadores para
chegar até a área obstruída e realizar a limpeza nos espaços pequenos e de difícil
acesso e emergindo com os resíduos.

FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA

A fiscalização do sistema de drenagem urbana é prevista para alguns órgãos do
município de Belém. Um deles é a Secretaria Municipal de Urbanismo, órgão central
do planejamento urbano. A Lei n° 7.491/1990 define as atividades a serem
desenvolvidas pelo órgão, que possui uma Subcoordenadoria de Fiscalização e
Monitoramento juntamente à Subcoordenadoria de Ações Estratégicas na sua
estrutura funcional básica.

Ainda segundo a lei, é definido que as subcoordenadorias terão equipes
multidisciplinares de servidores de órgãos que atuam na fiscalização da Ordem
Pública, de forma a ordenar a cidade em todos os aspectos, entre eles o cumprimento
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de obras e o seguimento das legislações ambientais. Dentre esses órgãos e
servidores, se destacam:
•

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA: servidores da área de
fiscalização da Divisão de Monitoramento e Fiscalização;

•

Secretaria Municipal de Urbanismo - SEURB: servidores da área de
fiscalização do Núcleo Setorial do Código de Posturas.

Um dos itens da legislação cita que a SEURB realiza atividades de execução,
conservação e fiscalização de obras civis municipais, sendo assim, o órgão tem
atribuição para realizar o controle dessas atividades e também para promover a
conservação do ambiente onde ocorrem as obras de drenagem pluvial, especialmente
durante o período de implantação.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente tem como atribuição realizar ações de
fiscalização, especialmente em obras que buscam o licenciamento ambiental. Na Lei
n° 8.233/2003 é descrito que dentre as atividades dos analistas ambientais do órgão
são incluídas atividades de fiscalização e, por conta disso, pode haver atuação em
obras da prefeitura, no que se refere à drenagem urbana.

A Lei Federal n° 12.608/2012 institui como um dever dos municípios, com a
implantação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil a realização da
fiscalização das áreas de risco de desastres e vedação de novas ocupações nessas
áreas. No município há ocorrência de enchentes e alagamentos, relacionados a um
sistema de drenagem urbana ineficiente. Por isso, a Defesa Civil Municipal de Belém
também tem responsabilidade na fiscalização, que inclui a verificação dos dispositivos
de drenagem urbana e o alerta à população suscetível à alagamentos, de forma a
prevenir as ocorrências ou minimizar o impacto dos desastres.
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12. IDENTIFICAÇÃO DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS COM ALGUMA PROVÁVEL
AÇÃO EM CONTROLE DE ENCHENTES E DRENAGEM URBANA

Os órgãos municipais que possuem alguma provável ação em controle de enchentes
e drenagem urbana serão relacionados, destacando suas atribuições, estrutura
organizacional, e os componentes mais relevantes. Das onze secretarias municipais,
seis são consideradas com provável ação em controle de enchentes e drenagem
urbana, seja pela atuação direta ou indireta com mecanismos que possam se
relacionar com a temática.

Puderam ser levantados os programas que possuem ações relacionadas ao controle
de enchentes e a drenagem urbana, e identificados quais são os órgãos e
departamentos responsáveis. Foram selecionadas notícias que mostram as
ocorrências de enchentes e as ações realizadas para contingência e emergência no
município pelos órgãos municipais.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO (SESAN)

A SESAN é o órgão principal de saneamento do município de Belém. A secretaria
realiza o planejamento e a administração dos serviços de saneamento, mais
especificamente dos resíduos sólidos e drenagem urbana, com ações de controle de
enchentes e com ações educativas e preventivas para o risco de alagamentos na
região.

A secretaria possui o Departamento de Drenagem Urbana que atua na recuperação e
manutenção do sistema, que inclui bocas de lobo, galerias, caixas de inspeção e de
passagem e poços de visita. Segundo o organograma da estrutura organizacional,
disponibilizado pela Prefeitura de Belém no Portal da Transparência, esse
departamento é dividido em três, sendo: Divisão de Coordenação da Drenagem,
Divisão de Macrodrenagem e Divisão de Microdrenagem.

Na divisão de Coordenação de Drenagem são desenvolvidas atividades de
coordenação, recuperação e apoio às atividades de drenagem. A divisão de
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Macrodrenagem realiza a recuperação de canais, operação e manutenção de
comportas e manutenção de canais. Na Microdrenagem é realizada a recuperação e
manutenção de galerias, a drenagem superficial e instalações prediais (BELÉM,
2017). A seguir, será apresentado o organograma da estrutura organizacional do
SESAN, na Figura 88.
Figura 88: Organograma da estrutura organizacional da SESAN.

Fonte: BELÉM, 2017.

A SESAN, por meio de seus departamentos, realiza ações de melhorias na drenagem
pluvial, como na Operação Tapa Buraco, onde a secretaria realiza a manutenção da
malha viária e inclui a drenagem urbana com a desobstrução do sistema, além da
recuperação do asfalto e segue um cronograma de serviços (BELÉM, 2019a). Suas
atribuições, segundo a Lei n° 7.491/1990 incluem o planejamento, execução e
coordenação, o controle e avaliação das atividades de:
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•

Promoção do saneamento básico;

•

Administração de drenagem urbana;

•

Administração de resíduos sólidos;

•

Manutenção e conservação de veículos operacionais;

•

Atividades relativas ao estabelecimento, aplicação e controle de normas e
diretrizes específicas.

Endereço: Avenida Almirante Barroso, 3110 – Bairro Souza CEP 66613-710
Fone: (91) 3039-3445 / 3039-3400
E-mail: chefiagabinetesesan@cinbesa.com / oficiosesan@gmail.com

COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (COMDEC)

A COMDEC foi criada através da Lei n° 7.629/1984 e implantada desde 1986. A
Defesa Civil é responsável por um conjunto de ações preventivas, de socorro,
assistenciais e reconstrutivas destinadas a reduzir ou minimizar a ocorrência de
desastres, para preservar a moral da população e restabelecer a normalidade social,
atuando de acordo com a Lei Federal n° 12.608/2012, a qual instituiu a Política Federal
de Proteção e Defesa Civil.

Suas atuações também incluem ações de cunho educativo e de orientação, podendo
ocorrer campanhas educativas à população e eventos realizados na prefeitura. Suas
atribuições, de acordo com a sua legislação de criação, são apresentadas a seguir:
•

Atender às situações de catástrofes e/ou calamidades públicas;

•

Desenvolver programas educativos e preventivos relacionados ao risco de
calamidades públicas e catástrofes;

•

Realizar a cobertura de eventos que envolvam uma grande concentração
popular;

•

Realizar vistorias em construções e prédios, especialmente quando ocorrem
denúncias e quando há risco à segurança da população;

•

Coordenar

a

implantação

e

funcionamento

Comunitários de Defesa Civil).
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dos

NUDECs

(Núcleos

No processo de gestão, o órgão conta com algumas ações de caráter preventivo e de
suporte nos momentos de emergência. As ações preventivas são realizadas com a
emissão de informativos nos períodos de maré alta e chance de chuva. Após esses
alertas começarem a ser entregues nos locais apontados como pontos de
alagamentos, as pessoas ficaram mais atentas e os danos materiais diminuíram, pois
logo eram tomadas as providências, antes do alagamento acontecer (SILVA et al.,
2015).

Endereço: Travessa Campos Sales, 33 Altos - Bairro do Comércio, entre Travessa 15
de Novembro e Avenida Boulevard Castilho França.
Fone: (91) 3283-4707

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SEMMA)

A SEMMA é o órgão responsável pelas atividades relacionadas com a qualidade do
meio ambiente dentro de todos os seus aspectos e por conta disso pode estar
relacionada a atividades que busquem esses fins, como a drenagem urbana eficiente
e o controle de enchentes. O órgão é responsável pelo licenciamento e autorização
das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras dentro do âmbito municipal e
analisa os estudos relacionados ao despejo de efluentes tratados nas galerias de
drenagem pluvial urbana. O organograma da estrutura organizacional do SEMMA
pode ser observado a seguir, na Figura 89.
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Figura 89: Organograma da estrutura organizacional do SEMMA.

Fonte: BELÉM, 2017.

A SEMMA fiscaliza e licencia atividades potencialmente poluidoras, delegadas pelo
Governo do Estado por meio da Resolução COEMA Nº 120 de 28 de outubro de 2015,
e suas atribuições, definidas pela Lei n° 8.233/2003, incluem:
•

Formular políticas e diretrizes de desenvolvimento ambiental para o Município;

•

Planejar, coordenar e executar políticas, diretrizes e ações que visem à
proteção, recuperação, conservação e melhoria da qualidade ambiental do
Município;

•

Elaborar normas técnicas e legais, visando ao estabelecimento de padrões de
sustentabilidade ambiental;

•

Integrar a política ambiental às políticas setoriais previstas no Plano Diretor
Urbano do Município;
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•

Articular as ações ambientais nas perspectivas: metropolitana, regional e
nacional;

•

Manter intercâmbio e parcerias com órgãos públicos e com organizações não
governamentais, nacionais e internacionais, visando à promoção dos planos,
programas e projetos ambientais locais;

•

Estimular e realizar o desenvolvimento de estudos e pesquisas de caráter
científico, tecnológico, cultural e educativo, objetivando a produção de
conhecimento e a difusão de uma consciência de preservação ambiental;

•

Garantir a participação da comunidade, no processo de gestão ambiental,
assegurando a representação de todos os segmentos sociais no planejamento
da política ambiental do Município;

• Programar, executar e conservar a arborização dos logradouros públicos e
atividades afins;
• Autorizar ou permitir a exploração e a realização de serviços e atividades nas
áreas verdes do Município, na forma da lei;
• Planejar, reformar, implantar e administrar unidades de conservação, bosques,
praças, parques, jardins e demais áreas verdes do Município;
• Fazer o registro, controle e fiscalização de substâncias químicas, agrotóxicas e
produtos geneticamente modificados, em conformidade com a legislação em
vigor;
• Aplicar as sanções relacionadas ao descumprimento da legislação ambiental;
•

Outras atribuições correlatas.

Endereço: Travessa Quintino Bocaiúva, 2078 - Bairro Cremação. CEP 66045-580
Fone: (91) 3139-8106
E-mail: meioambientepmb@gmail.com/oficiosemma@gmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO (SEURB)

A SEURB é o órgão que realiza o planejamento das obras públicas municipais. É
diretamente relacionado às ações em prol da drenagem urbana que, por vezes,
incluem medidas estruturais e medidas de controle de enchentes no ambiente urbano.
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O organograma que contém a estrutura da organização do SEURB segue na Figura
90.
Figura 90: Organograma da estrutura organizacional do SEURB.

Fonte: BELÉM, 2017.

Suas atribuições são as apresentadas a seguir, segundo a Lei Ordinária n°
9.403/2018:
•

Atividades de planejamento urbano;

•

Atividades de planejamento, execução e conservação de obras públicas;

•

Atividades de análise, aprovação e fiscalização de projetos de obras civis,
parcelamento e uso do solo;

•

Atividades relativas à aplicação e cumprimento do código de posturas do
município;

•

Atividades de implantação, controle e manutenção da iluminação pública no
município;

•

Atividades relativas ao estabelecimento, atualização, aplicação e controle da
legislação, normas e diretrizes específicas de sua área de atuação.

Endereço: Avenida Governador José Malcher, 1622 – Bairro Nazaré CEP 66020-230
Fone: (91) 3039-3705 / 3039-3700
E-mail: oficioseurb@gmail.com/seurb@cinbesa.com.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (SEHAB)

A SEHAB é o órgão responsável por elaborar e implantar projetos de obras físicas nas
habitações do município. Dentre essas obras, se destaca a implantação dispositivos
de drenagem que contribuem para a melhoria da infraestrutura das moradias e diminui
os riscos de enchentes nas habitações, tendo uma função socioambiental importante.

O organograma de estrutura organizacional do SEHAB pode ser observado a seguir,
na Figura 91.
Figura 91: Organograma da estrutura organizacional do SEHAB.

Fonte: BELÉM, 2017.

Dentro dos seus núcleos existe o departamento de programas e projetos
habitacionais, onde se localiza a divisão de projetos, avaliação e custos e a divisão de
execução e avaliação de obras.

Suas atribuições, de acordo com a Lei n° 7.865/1998 são as apresentadas a seguir:
•

Formular, executar e acompanhar a Política Municipal de Habitação de forma
integrada à Região Metropolitana de Belém, mediante programas de acesso da
população à habitação, bem como à melhoria da moradia e das condições de
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habitabilidade como elemento essencial no atendimento do princípio da função
social da cidade;
•

Promover programas de habitação popular em articulação com os órgãos
federais, regionais e estaduais e demais organizações da sociedade civil;

•

Captar recursos para projetos e programas específicos junto aos órgãos,
entidades e programas internacionais, federais e estaduais de habitação;

•

Promover o desenvolvimento institucional, incluindo a realização de estudos e
pesquisas, visando ao aperfeiçoamento da política de habitação;

•

Articular a Política Municipal de Habitação com a política de desenvolvimento
urbano e com as demais políticas públicas do Município;

•

Estimular a participação da iniciativa privada em projetos compatíveis com as
diretrizes e objetivos da Política Municipal de Habitação;

Endereço: Avenida Júlio Cesar nº 1026 – Bairro Souza. CEP 66613-010
Fone: (91) 3184-2103 / 3184-2100
E-mail: oficiosehab@gmail.com/sehabbelem@hotmail.com

SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM
(SEMOB)

A SeMOB é uma autarquia que foi instituída em setembro de 2013 e tem sua atuação
em todas áreas pertinentes à mobilidade urbana do município de Belém. Como a
drenagem urbana e especialmente os problemas relacionados às enchentes afetam
diretamente o transporte pelas vias municipais e, muitas vezes o impossibilita, cabe à
superintendência contribuir em ações que beneficiem o controle de enchentes e
drenagem urbana, visto seu impacto nas atividades do órgão, que busca a fluidez do
trânsito de Belém.

O organograma das estruturas organizacional do SeMOB pode ser observado a
seguir, na Figura 92.
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Figura 92: Organograma da estrutura organizacional do SeMOB.

Fonte: BELÉM, 2017.

Segundo a Lei nº 9.031/2013 a SeMOB tem a finalidade de planejar, gerir, executar e
avaliar o sistema de mobilidade urbana do Município de Belém, considerando-se
atribuições mínimas:
•

Coordenar, programar e executar a política nacional de transporte público no
Município;

•

Disciplinar, conceder, operar e fiscalizar os serviços de transporte público de
passageiros em geral no âmbito do Município;

•

Desenvolver o planejamento e a programação do Sistema de Transporte
Público de Passageiros, integrando-os com as decisões sobre planejamento
urbano do Município de Belém e no aglomerado;

•

Detalhar operacionalmente o sistema de transporte público de passageiros no
Município fixando itinerários, frequências, horários, lotação, equipamentos,
turnos de trabalho, integração intermodal, locais e tempos de parada e critérios
para atendimentos especiais;

•

Estabelecer os esquemas operacionais para o serviço de táxi definindo custos,
equipamentos e locais de estacionamentos;

•

Fiscalizar segundo os parâmetros definidos, as operações e a exploração do
transporte público de passageiros por ônibus, por táxi e por transportes
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especiais,

promovendo

as

correções,

aplicando

as

penalidades

regulamentares nas infrações e arrecadando valores provenientes de multas;
•

Elaborar estudos, executar e fiscalizar a política e os valores tarifários fixados
para cada modalidade de transporte público de passageiros;

•

Administrar a execução do regulamento e das normas sobre transporte público
de passageiros no Município de Belém;

•

Realizar diretamente ou através de terceiros contratados ou convenentes,
estudos, pesquisas e trabalhos técnicos requeridos à administração do
transporte público de passageiros, e ao aprimoramento técnico e gerencial das
empresas operadores, no Município de Belém;

•

Atuar junto a órgãos públicos e privados no âmbito do Município, do Estado e
da União, que atuem sobre os segmentos, que afetam o trânsito e o transporte
público de passageiros, visando compatibilizar as ações de interesse comum
no Município de Belém;

•

Executar as atividades relacionadas como planejamento, circulação, operação
e fiscalização do trânsito e dos transportes urbanos, que em virtude de
delegação ou convênio, venham a lhe ser atribuídas por órgão e entidades da
administração pública no âmbito da União, do Estado e do Município de Belém
e dos demais Municípios do Aglomerado urbano;

•

Coordenar a elaboração de estudos, programas e projetos relacionados com o
sistema viário e o sistema de circulação do município;

•

Analisar e decidir sobre a implementação de planos e projetos referentes a
loteamentos, conjuntos habitacionais, qualquer tipo de equipamento urbano,
construção ou eventos que possam vir a influenciar a fluidez do trânsito e o
sistema de transporte urbano;

•

Manter sistemas informatizados, capazes de coletar, processar, analisar e
fornecer dados e informações referentes ao Sistema de Transporte Público de
Passageiros em seus aspectos cadastrais, operacionais e econômicos;

•

Combater o transporte ilegal de passageiros.

Endereço: Avenida Júlio Cesar, 1026ª - Bairro Condor. CEP 66017-420
Fone: (91) 3073-9650
E-mail: gabs.semob@belem.pa.gov.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESMA)

A SESMA é o órgão que rege a saúde do município de Belém. Como parte de suas
funções, se incluem as atividades relacionadas com o controle da degradação do meio
ambiente, que, por vezes se encontra relacionado a problemas que prejudicam a
saúde da população.

Os eventos de cheias e os problemas relacionados com uma drenagem urbana
ineficiente podem trazer consequências negativas à saúde da população,
especialmente com se aliado à acumulação de resíduos e a proliferação de vetores,
e por conta disso, a secretaria pode agir no controle para que isso não ocorra.

As ações em prol da saúde que incluem a drenagem pluvial são relacionadas com
épocas do ano de maior ocorrência de alagamentos e enchentes que aumentam o
risco de ocorrência de doenças epidemiológicas, especialmente a dengue, que
demanda ações pontuais, onde o problema é mais grave e que a situação das vias e
dos quintais demanda ações emergenciais de prevenção e controle.

O organograma da estrutura organizacional da secretaria pode ser observado a
seguir, na Figura 93.
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Figura 93: Organograma da estrutura organizacional do SESMA.

Fonte: BELÉM, 2017.

As atribuições do órgão são apresentadas no Decreto nº 42.498 – A/2004 e podem
ser observadas a seguir:
•

Executar atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde;

•

Executar atividades de administração de programas e serviços de saúde;

•

Executar atividades relativas à avaliação de fatos vitais, indicadores de
morbidade, demográficos e de serviços produzidos;

•

Executar atividades de vigilância sanitária e epidemiológica;

•

Executar atividades de controle de degradação ao meio ambiente, que levam
agravos à saúde da população;

•

Executar atividades relativas ao estabelecimento, aplicação e controle de
normas e diretrizes específicas;

•

Executar outras tarefas correlatas a sua natureza.
241

Endereço: Avenida Governador José Malcher, nº 2821 – Bairro São Brás. CEP 66090100
Fone: (91) 3236-1608
E-mail: sesmagab@gmail.com/oficiosesma@gmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL DO PLANEJAMENTO
E GESTÃO (SEGEP)

O SEGEP tem por finalidade o planejamento, a coordenação e a gestão da política
global do desenvolvimento do Município de Belém, visando o desenvolvimento
sustentável e a melhoria da qualidade de vida populacional. Por conta disso, tem
articulação com diversos órgãos relacionados ao planejamento, incluindo de outros
níveis de governo e, portanto, pode viabilizar a obtenção de financiamentos e repasse
de recursos para a realização de ações municipais em drenagem urbana e de controle
de enchentes.

O organograma com a estrutura organizacional do órgão pode ser observado a seguir,
na Figura 94.
Figura 94: Organograma da estrutura organizacional do SEGEP.

Fonte: BELÉM, 2017.
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O SEGEP possui um departamento específico para o financiamento de ações a serem
buscados pela secretaria, o DEFI. Dentro desse departamento há a divisão de
captação de recursos, onde se explora recursos em outros níveis de governo para a
execução de atividades, como as obras municipais. As atribuições da secretaria são
as apresentadas a seguir, segundo a Lei Ordinária n° 9.403/2018:
•

Coordenar a elaboração, avaliação, reformulação e a atualização dos
instrumentos básicos do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão;

•

Fixar calendário administrativo para as tarefas de definição e encaminhamento
dos instrumentos básicos de planejamento;

•

Promover a articulação de atividades entre as entidades integrantes do Sistema
Municipal de Planejamento e Gestão;

•

Definir e expedir, em conjunto com os Núcleos Setoriais de Planejamento,
normas operacionais para o funcionamento do Sistema;

•

Promover a articulação das ações da Administração Municipal com outros
níveis de Governo;

•

Apoiar, tecnicamente, os órgãos de deliberação do Sistema Municipal de
Planejamento de Gestão;

•

Promover, através do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão, o
desenvolvimento organizacional do Executivo Municipal.

Endereço: Avenida Governador José Malcher, nº 2110 - Bairro São Brás. CEP 66060230
Fone: (91) 3202-9903 / 3202-9900
E-mail: gab.segep@gmail.com/oficiosegep@gmail.com

UNIDADE COORDENADORA DO PROGRAMA DE SANEAMENTO DA BACIA
DA ESTRADA NOVA (UCP/PROMABEN)

O Programa de Saneamento da Bacia Estrada Nova tem por objetivo contribuir para
resolver os problemas socioambientais que afetam os habitantes da Bacia
Hidrográfica Estrada Nova do município de Belém. Inclui ações que integram os quatro
eixos do saneamento básico, sendo que em drenagem urbana visa implantação de
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obras de micro e macrodrenagem. O programa começou a atuar no município em
2008.

Das bacias hidrográficas de Belém, a Bacia da Estrada Nova é considerada como uma
das cinco bacias mais críticas, onde as inundações frequentes alagam mais de 35%
da área. Cinco mil famílias estão situadas em áreas de inundação onde é necessário
o controle de enchentes. (BELÉM, 2018a).

São dois programas, nominados PROMABEN, já finalizado e o mais recente e vigente,
PROMABEN II, que possui sua execução diretamente ligada ao primeiro. O
organograma da estrutura organizacional do PROMABEN II pode ser observado a
seguir, na Figura 95.
Figura 95: Organograma da estrutura organizacional do PROMABEN II.

Fonte: PROMABEN, 2020.
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A UCP é dividida em suas subcoordenações que seguem o Sistema de Gestão
Ambiental em suas funções, cada uma em seu âmbito. No âmbito ambiental são
realizadas as ações de execução do Plano de Gestão Ambiental (PGA) e de Plano de
Educação Ambiental (PEA). No âmbito social são realizados os Programas de
Comunicação Social (PCS), Reassentamento (PER) e Participação Comunitária
(PPC).

As atribuições da unidade coordenadora, definidas de acordo com a Lei n°
9.403/2018, são apresentadas a seguir:
•

Planejar a execução do Programa, com base nos marcos contratuais
estabelecidos;

•

Elaborar, revisar e ajustar o Plano Operativo Anual e o Plano de Aquisições;

•

Gerenciar, acompanhar e avaliar o cumprimento das metas e ações
estabelecidas;

•

Elaborar os estudos e projetos pertinentes ao Programa, em seus aspectos
técnicos, socioeconômicos, ambientais e institucionais, para fins de aprovação;

•

Controlar e supervisionar a implantação física e financeira de todos os
componentes do Programa;

•

Gerenciar os recursos do Programa e propor as modificações pertinentes na
programação financeira durante sua execução, de acordo com as prioridades
e orientações estabelecidas;

•

Fiscalizar a execução das obras e serviços;

•

Outras atividades que sejam necessárias ao adequado desenvolvimento do
Programa ou que sejam solicitadas pelo Chefe do Poder Executivo.

Juntamente com o PROMABEN, há o envolvimento do Programa Sanear Belém –
Cidade Para Todos, que tem por objetivo realizar obras de saneamento incentivadas
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento nas bacias da Estrada Nova e do Una
de forma a promover qualidade de vida à população residente nesses territórios
(BELÉM, 2018b).
Endereço: Avenida Bernardo Sayão 3224 – Bairro Condor. CEP: 66.033-190.
Fone: (91) 3075-5250
E‐mail: promaben.ucp@gmail.com
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AÇÕES MUNICIPAIS EM DRENAGEM URBANA NO ANO DE 2019

Os veículos de comunicação noticiam as ocorrências de alagamentos e enchentes em
Belém e, por meio destes, observa-se que são frequentes as ocorrências durante todo
o ano. A seguir o resumo de algumas notícias encontradas sobre ocorrências em
drenagem urbana e as ações municipais.

Conforme matéria jornalística, em janeiro já houve os primeiros alertas do ano de 2019
para riscos de alagamentos devido às fortes chuvas e à previsão de maré alta, que
poderia chegar ao nível de 3,90 metros. A Defesa Civil Municipal, a SESAN, a SeMOB,
a Guarda Municipal (GMB) e Agência Distrital de Mosqueiro dispuseram de agentes
para realizar ações educativas e preventivas, alertando a população sobre esses
eventos, que se confirmaram e deixaram diversos pontos do município alagados (G1
PA, 2019e).

Em fevereiro, a prefeitura ampliou as ações emergenciais para minimizar os
transtornos causados pelos alagamentos na cidade, que ocorrem de forma
permanente no município e são reforçadas durante o período de chuva intensa. O
Departamento de Drenagem Urbana da SESAN reforçou os trabalhos de limpeza e
desobstrução de bueiros, recuperação de galerias e limpeza e manutenção dos canais
em várias áreas do município (AGÊNCIA BELÉM, 2019a).

O mês de março registrou três vezes mais chuvas durante o ano de 2019, com mais
ocorrências de alagamentos e a prefeitura se pronunciou em nota declarando que vem
atuando com ações emergenciais de limpeza e dragagem dos canais e foi solicitado
que a população não despejasse resíduos e entulhos de forma irregular (G1 PA,
2019d).

Em abril, destaque para os problemas de mobilidade urbana resultantes dos
alagamentos. Carros e motos tiveram que ser abandonados nos locais enquanto o
nível da água impossibilitava o acesso e diversas avenidas e ruas, como a Rua São
Pedro, centro comercial de Belém, ficaram intransitáveis e veículos “ilhados”. (ROMA
NEWS, 2019).
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Em maio agentes da Defesa Civil Municipal, da SESAN, da Agência Distrital de
Mosqueiro (ADMOS), Administração Regional de Outeiro (AROUT), SeMOB e da
GMB atuaram de forma integrada em ações educativas e preventivas. A Defesa Civil
disparou alertas e informativos para as áreas mais preocupantes que poderiam ser
afetadas (REDE PARÁ, 2019).

Em 5 de agosto de 2019, a 5ª Vara da Fazenda determinou que em até vinte dias o
município iniciasse a limpeza e drenagem emergencial dos canais da Bacia do Una,
incluindo as microbacias dos canais do Galo e Joaquim. Foi solicitado que a prefeitura
apresentasse, em até trinta dias, um plano emergencial de curto, médio e longo prazo
com programa de coleta de resíduos sólidos e limpeza dos sistemas de micro e
macrodrenagem (G1 PA, 2019c).

Uma ação civil pública sobre o assunto tramitava desde 2008, segundo o Ministério
Público do Pará, que alegou que os locais não vêm recebendo limpeza, dragagem e
manutenção estrutural conforme normas técnicas e necessidades (PLANTÃO
DIÁRIO, 2019).

A desobstrução de canais, galerias e da rede de drenagem de Belém também ocorre
de maneira manual, onde os maquinários destinados a essa função não alcançam.
Mergulhadores atuam nessa tarefa e em setembro mostraram como a disposição
irregular dos resíduos sólidos pode ter impacto direto em eventos de enchentes e
alagamentos e que diariamente são encontrados diversos tipos de entulho nas águas
(AGÊNCIA BELÉM, 2019b).

O mês de setembro é marcado por um desastre, decorrente das fortes chuvas e
ventos no município. Uma queda de torre de telefonia em Castanhal resultou na morte
de duas pessoas que estavam trabalhando no momento do acidente. Diversas vias
estavam alagadas e os fortes ventos assustaram moradores (G1 PA, 2019b).

Em outubro, moradores reclamaram da falta de rede de esgotamento sanitário, da
coleta diário dos resíduos sólidos e de um sistema de drenagem eficiente, que
resultam em alagamentos que trazem à tona dejetos e entulhos a céu aberto e causam
transtornos para a saúde e qualidade de vida da população. Belém é a segunda capital
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com a pior rede de coleta de esgoto e possui a menor rede de esgoto entre as capitais
brasileiras (FOLHA DE SÃO PAULO, 2019).

No final do mês de outubro, a falta de drenagem e a consequente ocorrência de
alagamentos que afetam moradores do bairro Curió-Utinga, no município de Belém
motivou uma ação do Ministério Público contra o Estado do Pará. A falta de
saneamento básico no bairro já era denunciada desde 2005. As passagens citadas
são: Augusta, Mariaudir Santos, Gaspar Dutra, Alzira, Elvira, São Lourenço, Santo
Antônio e Alberto Engelhard. O problema deve ser solucionado em 180 dias, onde os
canais Mártir e Ana Deusa devem ser drenados e passar por obras de limpeza
mecânica, e oito passagens devem ser pavimentadas (GI PA, 2019a).
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13. ANÁLISE DE INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS DE AGRAVOS À SAÚDE
COM RELAÇÃO ÀS DEFICIÊNCIAS NO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS
PLUVIAIS

São diversas as doenças e problemas de saúde relacionados com as deficiências no
sistema de manejo de águas pluviais, dentre elas a malária, leptospirose, dengue,
cólera, entre outras que serão apresentadas com os respectivos indicadores
epidemiológicos conforme informações de casos confirmados no município de Belém,
constantes no banco de dados do Ministério da Saúde, identificando a ocorrência
endêmica sobre essas doenças.

A partir desses levantamentos, a análise das implicações que envolvem os resultados
seguirá com enfoque na prevenção às doenças e na etapa do Prognóstico do PMSB
será dado ênfase às soluções que usam como base as obras de drenagem urbana e
manejo das águas pluviais que possuem o potencial de minimizar e/ou eliminar as
ocorrências e melhorar a saúde da população de Belém.

Para que o estudo seja apresentado por meio da composição de mapas, é necessário
que a Secretaria de Saúde do município de Belém forneça o banco de dados de
doenças registradas no município com registro de endereço de residência dos
pacientes ou dos bairros onde ocorreram os casos confirmados. Com os dados atuais
não há possibilidade de espacialização das informações, pois no banco de dados do
Ministério da Saúde não consta registro de localização.

LEVANTAMENTO DOS PROBLEMAS DE SAÚDE RELACIONADOS

As inadequações dos serviços de drenagem urbana têm trazido grandes prejuízos às
populações, especialmente às de baixa renda, que sofrem problemas de saúde, como
doenças epidemiológicas por ocasião dos eventos extremos de precipitação que
ocasionam as enchentes e inundações (FÁTIMA; CABRAL, 2013).

Uma das doenças que mais se encontra relacionada com o manejo de águas em
ambientes urbanos é a malária, que está contida na Lista Nacional de Notificação
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Compulsória de doenças (LNC) no Sistema de Informação de Agravos de Notificação
- SINAN Net. Essas doenças devem ser comunicadas obrigatoriamente à autoridade
de saúde, mesmo que em uma suspeita, podendo ser uma notificação imediata ou
semanal (BRASIL, 2011).

Além da malária, existe uma gama de doenças epidemiológicas relacionadas às
deficiências no Sistema de Manejo de Águas Pluviais, especialmente àquelas
relacionadas aos eventos extremos de enchentes e inundações. A seguir, no Quadro
51, podem ser observados as doenças relacionadas a três aspectos negativos do
saneamento básico.

As doenças relacionadas com os resíduos sólidos e à água contaminada podem ser
também relacionadas com a drenagem, visto que muitos problemas da drenagem são
intensificados quando não há gestão dos demais eixos do saneamento e por isso sua
prevenção deve ser integrada, de forma a minimizar ao máximo sua possibilidade de
agravamento.
Quadro 51: Doenças epidemiológicas e problemas de saúde ligados às deficiências no
Saneamento Básico.
Doenças e problemas de saúde relacionados
Resíduos Sólidos - Falha
na Coleta de Resíduos

Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário Água Contaminada

Drenagem Urbana - Alagamentos e
Enchentes

Cisticercose

Febre Tifoide

Leptospirose

Cólera

Febre Paratifoide

DDA (Doenças Diarreicas Agudas)

Disenteria

Shigelose

Hepatite A

Febre Tifoide

Amebíase

Sarampo

Filariose

Cólera

Rubéola

Giardíase

Hepatite A

Tétano Acidental

Leishmaniose

Giardíase

Meningites

Leptospirose

Esquistossomose

Influenza

Peste Bubônica

Ascaridíase

Animais Peçonhentos

Salmonelose

Poliomielite

Dengue

Toxoplasmose

Leptospirose

Shigelose

Tracoma

Gastroenterites

Triquinose

Disenteria Bacilar
Fonte: Adaptado de Brasil, 2010.
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As doenças infecciosas transmitidas por vetores e hospedeiros, como malária, dengue
e leptospirose, são bons indicadores da eficácia do sistema de drenagem urbana
municipal, visto que são intensificadas em locais onde o saneamento é precário e por
isso podem servir de parâmetro para analisar os avanços alcançados, assim como as
doenças transmitidas por água e alimentos contaminados, que se destacam a cólera,
gastroenterites e hepatite A (FREITAS; XIMENES, 2012).

INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS

A partir das doenças epidemiológicas e demais informações disponíveis no banco de
dados do DataSUS – TabNET, foi possível considerar indicadores de morbidade
hospitalar, através do Sistema de Informações Hospitalares do SUS – SIH, que
consiste na análise da quantidade de indivíduos portadores de sintomas das doenças
que confirmam o seu diagnóstico em relação à população total.

Foram analisadas treze doenças: malária, leptospirose, esquistossomose, cólera,
dengue, rubéola, sarampo, tétano acidental, diarreia e gastroenterite, meningites,
influenza e shigelose. Os indicadores utilizados na análise foram os disponibilizados
pelo banco de dados dentro de um intervalo de tempo ou período disponível para
acesso à informação, em relação à população total, para os casos em que o município
de residência do indivíduo é Belém.

A partir desses dados, foi possível construir quadros e gerar gráficos para assim
analisar a evolução dessas doenças ao longo do período analisado, de forma a
concluir se há uma relação de melhoria em relação às internações realizadas. As
doenças estão divididas dentro do banco de dados do sistema de acordo com a
Classificação Internacional de Doenças - 10 ª revisão, o CID-10.

EVOLUÇÃO DAS DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS

Com as ações em saúde pública e saneamento, em constante implantação no
município, espera-se que gradativamente haja redução nos casos de doenças
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relacionadas aos fatores envolvidos. A fim de promover a análise da evolução e
observar se há efetividade nas ações, o Quadro 52 traz os indicadores de doenças
por ano no município de Belém.
Quadro 52: Casos de doenças por ano, em indivíduos residentes do município de Belém - PA.
Período

Doença

2008

Malária
Diarreia e gastroenterite
Leptospirose
Esquistossomose

2009

11

15

1685

1847

75

62

2010
25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
38

19

5

1

1

1

5

9

4

2383 2183 3402 2909 3079 2948 4206 2925 2630 1799
56

41

19

26

34

31

23

50

51

54

2

0

0

1

0

0

1

1

1

0

0

0

Cólera

42

22

135

52

0

2

2

3

3

2

1

0

Dengue

258

257

576

315

206

83

53

55

16

8

19

17

Rubéola

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Sarampo

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

4

0

Meningites

18

9

10

21

7

9

13

38

46

58

54

47

Influenza

28

55

107

20

15

9

11

13

44

19

14

9

Shigelose

3

2

135

52

0

2

2

3

3

2

1

0

Tétano Acidental

1

2

1

0

0

0

3

2

1

2

5

0

SI = Sem Informação

Fonte: DataSUS, 2019.

13.3.1.

Malária

A malária é uma doença infecciosa febril aguda, cujos agentes etiológicos são
protozoários transmitidos por vetores. No Brasil, a magnitude da malária está
relacionada à elevada incidência da doença na região amazônica (Amazônia Legal),
onde se localiza o estado do Pará e a sua potencial gravidade clínica. A doença causa
consideráveis perdas sociais e econômicas na população sob risco, principalmente
naquela que vive em condições precárias de habitação e saneamento (BRASIL,
2017).

A malária está entre as doenças que constam da lista nacional de doenças de
notificação compulsória (Lista de Notificação Compulsória – LNC) no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação - SINAN Net, conforme a Portaria do Gabinete
do Ministro/Ministério da Saúde N° 104, de 25 de janeiro de 2011. Sua ocorrência tem
relação com o manejo de águas em ambientes urbanos.
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A malária é um grave problema de saúde pública, principalmente na região da
Amazônia Legal, onde ocorrem aproximadamente 99,5% dos casos da doença
registrados no Brasil (Portal da Saúde – www.saude.gov.br).

Não há vacina contra a malária, sendo assim, as medidas de controle da doença se
dão a partir do controle sobre o vetor (mosquito Anopheles). Entre as principais
medidas de controle definidas através do Programa Nacional de Controle e Prevenção
da Malária (PNCM), idealizado prioritariamente para a região da Amazônia Legal, há
o destaque para a “promoção de obras de drenagem e manejo de áreas endêmicas
urbanas”.

Segundo o Guia de Vigilância em Saúde, cinco espécies de protozoários do gênero
Plasmodium podem causar a malária humana que infecta o mosquito do gênero
Anopheles: P. falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale e P. knowlesi. No Brasil, há
três espécies associadas à malária em seres humanos: P. vivax, P. falciparum e P.
malariae.

Em casos registrados em Belém, 93% foram causados pelo Plasmodium vivax, de
baixa gravidade, 6% pelo Plasmodium falciparum, com patogenia grave e 1% foram
casos de malária mista, onde haviam mais de um protozoário Plasmodium infectando
um mesmo paciente (AGÊNCIA BELÉM, 2018).

A Figura 96 apresenta a evolução dos casos de Malária do ano de 2008 a 2019, em
indivíduos residentes no município de Belém.
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Figura 96: Evolução dos casos de malária em indivíduos residentes em Belém – PA.
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Fonte: DATASUS, 2019.

Do ano de 2008 a 2010, os diagnósticos de malária, que eram de 11 no primeiro ano,
aumentaram para 25 casos registrados em Belém em 2010. Em 2011 foram
registrados 38 casos, sendo esse o ano de maior incidência dos últimos 10 anos. A
partir de 2011, os registros anuais sofreram uma queda significativa, chegando a
apenas 1 ocorrência em relação à população total do município em 2014, 2015 e 2016.
Em 2017 e 2018 houve aumentos, com 5 e 9 casos da doença respectivamente, para
então reduzir o valor para até então 4 diagnósticos em 2019. A partir de 2014, foi
observado que ações de controle da doença têm sido eficientes.

Segundo a notícia da Agência Belém, de 2018, é possível observar que desde 2015
não foram registrados dados para a malária em Belém, visto que o município se
encontra há quatro anos sem casos de transmissão da doença, portanto, extinta.
Logo, provavelmente esses casos ocorridos em munícipes foram notificados em
outros municípios, onde os acometidos viajaram e adquiriram a doença. Durante o
período de análise houve um óbito decorrente da doença.

13.3.2.

Diarreia e Gastroenterite

Segundo a Federação Brasileira de Gastroenterologia, a gastroenterite é uma
inflamação aguda que compromete os órgãos do sistema gastrointestinal e causa
254

sintomas como a diarreia, vômitos e enjoos. A doença pode ser provocada por vírus,
bactérias e parasitas, que podem ser transmitidos pelo ar, pela mão em contato com
a boca e por intoxicação alimentar e por conta disso, é associada à água e alimentos
contaminados.

É um dos problemas de saúde mais relacionado com fatores socioeconômicos,
condições de habitação e de saneamento básico, em todos os seus eixos. A diarreia
tende a ocorrer de forma progressiva e frequente nessas situações, especialmente
entre crianças de menos de 5 anos (WALDMAN, 1996).

Nessas condições, foi verificado que o risco de ocorrência de diarreia e de doenças
diarreicas em crianças é quase 15 vezes maior do que entre aquelas que vivem em
condições adequadas de habitação e saneamento (PAZ; ALMEIDA; GÜNTHER,
2012).

A Figura 97 apresenta a evolução dos casos de diarreia e gastroenterite do ano de
2008 a 2019, em indivíduos residentes no município de Belém.
Figura 97: Evolução dos casos de diarreia e gastroenterite em indivíduos residentes no
município de Belém – PA.
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Fonte: DATASUS, 2019.

A ocorrência de gastroenterite e diarreia em munícipes de Belém variam em
quantidade durante os anos. De 2008 a 2010 houve o primeiro pico de ocorrência dos
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problemas, que chegou em 2010 com 2.383 diagnósticos em relação à população
municipal. De 2010 a 2011 houve uma queda próxima de 10%, em que foram
registrados 2.183 casos. Já no período de 2011 a 2012 houve o segundo pico, com
3.402 casos.

A partir de 2012 houve uma queda, que se estabilizou de 2013 a 2015, com uma
média de 2.950 casos. Em 2016 ocorreu o maior número de diagnósticos, com 4.206
pessoas acometidas. A partir de 2016, as ocorrências têm sofrido uma queda, estando
em 2019 com a marca de 1.799 casos, tendendo a se aproximar do marco de 2008
(1.685 casos). Durante o período de análise, ocorreram 53 mortes decorrentes de
diarreia e gastroenterite.

13.3.3.

Leptospirose

A leptospirose infecta o indivíduo por meio da bactéria do gênero Leptospira, presente
na urina dos ratos, que pode infectar o ser humano e outros animais, entrando no
organismo a partir de ferimentos pequenos ou até imperceptíveis

A evolução das ocorrências de leptospirose em indivíduos residentes de Belém pode
ser observada na Figura 98.
Figura 98: Evolução dos casos de leptospirose em indivíduos residentes no município de
Belém – PA.
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Fonte: DATASUS, 2019.
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Os casos de leptospirose diagnosticados na população total do município de Belém
iniciam em 2008 com o maior número de casos e vão até 2012 em queda, indo de 75
diagnósticos para 19 diagnósticos. Há um aumento em direção a 2014, onde
ocorreram 34 internações seguido de queda em 2016, com 23 acometidos da doença.
Desde então a doença está em crescimento no número de ocorrências, com 54 casos
registrados até então, em 2019.

Ao longo desses anos, 37 mortes foram registradas no banco de dados. O ano com
maior número de mortes foi 2018, com 8 óbitos, segundo o Sistema de Informação
Hospitalar do SUS. Um estudo desenvolvido sobre os fatores de risco da doença
concluiu que os casos de leptospirose no município de Belém se concentraram em
áreas onde ocorrem alagamentos de vias e que com medidas de controle a tendência
é de decréscimo de incidência da doença (GONÇALVES, 2016).

Os casos de leptospirose registram números preocupantes e tendem a aumentar se
as medidas corretivas, sejam elas estruturais ou não estruturais, não forem
implantadas de forma efetiva para controle de cheias e inundações.

13.3.4.

Esquistossomose

Conhecida popularmente como “xistose”, “barriga d’água” ou “doença dos caramujos”,
segundo o Ministério da Saúde, a esquistossomose é uma doença inicialmente
assintomática, todavia, pode evoluir e causar graves problemas de saúde crônicos e
inclusive levar à morte.

A Figura 99 apresenta os casos de esquistossomose registrados em indivíduos
residentes em Belém.
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Figura 99: Ocorrências de esquistossomose em indivíduos residentes em Belém – PA.
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Fonte: DATASUS, 2019.

A esquistossomose é uma doença pouco expressiva em relação à população total de
Belém. O maior número de internações registrados foi de 2, ocorrido em 2008. Desde
então ocorrem quedas para 0 e 1 internações pela doença, como de 2010 a 2011.
Nos últimos 3 anos não houve casos de esquistossomose, ou seja, desde 2017. Não
houve nenhum óbito decorrente da doença durante o período analisado.

O principal hospedeiro desta doença são os caramujos de água doce e sua
proliferação nas regiões brasileiras do sudeste e nordeste as fazem apresentar as
maiores densidades de ocorrência de esquistossomose no Brasil. Entretanto,
observa-se que nos últimos anos a situação tem se agravado em Belém e a tira da
situação de vantagem quando relacionada às outras regiões do Brasil. A Figura 100
mostra registro das visitas de campo em que foram encontrados caramujos nas águas
de Belém, sendo esta registrada nas águas da Bacia Hidrográfica do Mata Fome.
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Figura 100: Caramujos de água doce.

Fonte: Consórcio EGIS/AMPLA, 2019.

Sendo uma doença de veiculação hídrica, a prevenção da esquistossomose consiste
em evitar o contato com águas onde existam os caramujos hospedeiros infectados.
Garantir o não avanço destas águas em decorrência da ineficiência dos sistemas de
drenagens é essencial para saúde da população.

13.3.5.

Cólera

Conforme esclarece o Ministério da Saúde, a cólera é uma doença bacteriana
infecciosa intestinal, transmitida por contaminação fecal-oral direta ou pela ingestão
de água ou alimentos contaminados. Quando não tratada prontamente, pode ocorrer
desidratação intensa, levando a graves complicações e até mesmo ao óbito. A doença
está ligada diretamente ao saneamento básico e à higiene.

A Figura 101 apresenta os casos de cólera registrados em indivíduos residentes em
Belém.
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Figura 101: Ocorrência de cólera em indivíduos residentes no município de Belém – PA.
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Fonte: DATASUS, 2019.

Os casos da doença apresentaram queda de 2008 até 2009, de 42 a 22 casos de
internações. Então ocorre um salto em direção a 2010, onde ocorreram 135 pessoas
acometidas pela doença. Em 2011 o número de casos foi reduzido para menos da
metade, com 52 ocorrências e a partir daí houve casos isolados durante os anos, com,
no máximo 3 casos, em 2015 e 2016.

A partir de 2012 não houve casos de cólera no Brasil, de forma que, atualmente, a
cólera é uma doença controlada em todo o país, em que ocorreram apenas casos
isolados em algumas regiões e casos importados de outros países (BRASIL, 2019).

13.3.6.

Dengue

O Ministério da Saúde afirma que a dengue é uma doença febril grave causada por
um arbovírus. Arbovírus são vírus transmitidos por picadas de insetos, especialmente
os mosquitos. Existem quatro tipos de vírus de dengue (sorotipos 1, 2, 3 e 4). Cada
pessoa pode ter os 4 sorotipos da doença, mas a infecção por um sorotipo gera
imunidade permanente para ele.

O transmissor (vetor) da dengue é o mosquito Aedes aegypti, que precisa de água
parada para se proliferar. Por conta disso, a dengue é uma doença que possui maior
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transmissão nos períodos do ano onde há maior incidência de chuvas e a pluviosidade
se acumula em pequenos espaços, onde é propício para a proliferação do mosquito.

A dengue possui uma alta incidência em todas as regiões do Brasil, especialmente
nas regiões Sudeste e Centro Oeste, pelas condições climáticas tropicais e de
pluviosidade. A Figura 102 traz em forma de gráfico os casos ocorridos em indivíduos
residentes de Belém no período de 2008 a 2019.

Figura 102: Evolução dos casos de dengue ocorridos em indivíduos residentes no município
de Belém – PA.
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Fonte: DATASUS, 2019.

O município de Belém possui uma alta incidência de casos de dengue em todo o ano,
porém, as maiores incidências são nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio
segundo o DataSUS.

Nos anos de 2008 e 2009, a ocorrência de dengue possui quase os mesmos registros,
com 258 e 257 internações, respectivamente. Então ocorreu um grande aumento, de
mais do que o dobro de internações em 2010, indo para 576. No entanto, como mostra
o gráfico acima, os casos de dengue têm diminuído significativamente a partir do ano
de 2010, havendo apenas um pequeno aumento de 2014 a 2015, passando de 53
para 55 casos e 2017 a 2018, de 8 para 19 casos. Portanto, essa redução indica maior
controle da doença em decorrência de ações de eliminação de águas paradas na
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prevenção quanto à proliferação dos vetores. Em 2019 foram registrados 17 casos da
doença.

Durante o período de análise houve 23 óbitos decorrentes de dengue em munícipes
de Belém. Dessas 23 mortes, 17 foram decorrentes da dengue hemorrágica, onde
ocorrem complicações na coagulação sanguínea a partir da ocorrência dengue
clássica. O ano com maior número de óbitos foi 2011.

13.3.7.

Rubéola

De acordo o Ministério da Saúde, a rubéola é uma doença aguda, de alta
contagiosidade, que é transmitida pelo vírus do gênero Rubivirus, da família
Togaviridae. A doença também é conhecida como “Sarampo Alemão” e é transmitida
por meio das secreções nasofaríngeas expelida pelo doente ao tossir, respirar, falar
ou respirar.
Na Figura 103 será apresentada a evolução da rubéola ao longo dos anos ocorridos
em indivíduos residentes em Belém.
Figura 103: Casos de rubéola em indivíduos residentes no município de Belém – PA.
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Fonte: DATASUS, 2019.

A doença sofre apenas um pico, no único ano onde ocorrem internações, em 2011,
com 3 casos da doença. Nos demais anos não houve nenhum indivíduo acometido de
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rubéola residente do município de Belém. Não houve nenhum óbito por causa da
doença durante o período analisado.

A rubéola é uma doença que possui vacinas, como a chamada de Tríplice Viral, visto
que combate também o sarampo e a caxumba e por conta disso se encontra
controlada, tendo seus casos reduzidos a zero a partir de 2011 no município de Belém.

13.3.8.

Sarampo

O sarampo é uma doença infecciosa grave, causada pelo vírus RNA, pertencente ao
gênero Morbillivirus, família Paramyxoviridae. Assim como a rubéola, sua transmissão
se dá pelas vias respiratórias, pelas gotículas respiratórias (HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN, 2016). Na Figura 104 será apresentado a evolução do sarampo ao longo
dos anos em indivíduos residentes de Belém.
Figura 104: Evolução dos casos de sarampo ocorridos em indivíduos residentes no município
de Belém – PA.
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Fonte: DATASUS, 2019.

O sarampo possui casos isolados de internação pela doença, com uma ocorrência no
ano de 2010, uma em 2014 e o maior número em 2014, com 4 ocorrências. Nos
demais anos não ocorreu de nenhum indivíduo residente de Belém ser acometido por
sarampo.
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Assim como a rubéola, o sarampo possui vacinas, que são aplicadas aos 12 e aos 15
meses de idade, logo, o controle da doença é realizado desde cedo, possibilitando
que essa seja eliminada. No entanto, com a presença dessas internações, mesmo
que isoladas, demonstra que há um descuido no atendimento das vacinações e por
conta disso, pessoas vulneráveis foram infectadas pelo vírus.

13.3.9.

Meningites

Segundo o Ministério da Saúde, a meningite é uma inflamação das meninges,
membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, podendo ser causada por
vírus ou por bactéria. Na meningite bacteriana, geralmente, a transmissão ocorre por
meio das vias respiratórias, por gotículas e secreções do nariz e da garganta ou por
água e alimentos contaminados. Já na meningite viral a transmissão é fecal-oral. A
principal forma de prevenir a meningite é por meio da vacinação. No Brasil, a
meningite é considerada uma doença endêmica. Casos da doença são esperados ao
longo de todo o ano, com a ocorrência de surtos e epidemias ocasionais.

Na Figura 105 será apresentada a evolução da ocorrência das meningites ao longo
dos anos em indivíduos residentes de Belém.
Figura 105: Evolução dos casos de meningites ocorridos em indivíduos residentes no
município de Belém – PA.
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Fonte: DATASUS, 2019.
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A ocorrência de meningites começou em 2008 com uma queda em direção a 2009,
com 18 e 9 casos, respectivamente. A partir de 2009 até 2011, há um aumento no
número de casos, chegando a 21. Então há uma segunda queda, em 2012, com 7
casos e a partir daí um aumento de internações que vai até 2017, onde ocorreram a
maior quantidade de indivíduos acometidos com as meningites, sendo 58 casos.
Então, a partir daí ocorre mais uma queda, porém menor, indo para 47 casos em 2019.

A meningite bacteriana, que é a mais grave, possui vacinação durante a infância e
adolescência, logo, a doença pode ser controlada. Durante o período analisado
ocorreram 21 óbitos decorrentes das meningites em Belém.

13.3.10.

Influenza

De acordo com o Ministério da Saúde, a gripe é uma infecção aguda do sistema
respiratório, provocada pelo vírus da influenza e possui um grande potencial de
transmissão. O vírus Influenza propaga-se facilmente e é responsável por elevadas
taxas de hospitalização. O vírus influenza A e B são responsáveis por epidemias
sazonais, sendo o vírus influenza A responsável pelas grandes pandemias. O tipo C
causa apenas infecções respiratórias brandas e não possui impacto na saúde pública.

Na Figura 106 será apresentada a evolução da ocorrência da influenza ao longo dos
anos em indivíduos residentes de Belém.
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Figura 106: Evolução dos casos de influenza ocorridos em indivíduos residentes no município
de Belém – PA.

Evolução da Inflluenza (2008-2019)
120

N° de Casos

100
80
60
40
20
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ano de Ocorrência
Fonte: DATASUS, 2019.

Os casos de internação por influenza iniciam com um aumento de 2008 até 2010, indo
de 28 para 107 ocorrências no ano. Então, há uma queda no número de acometidos
até 2013, onde o número chega em 9 ocorrências. A partir de 2013 há um aumento
até 2016, chegando a 44 casos e então há um declínio, até 2019, terminando com 9
casos de internações.

A gripe possui vacinação, ocorrendo campanhas realizadas pelo Ministério de Saúde
e Secretarias de Saúde Municipal. Durante o período analisado, foram registrados 9
óbitos decorrentes da influenza, ou gripe.

13.3.11.

Shigelose

Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, a shigelose é uma doença infecciosa
transmitida por uma bactéria do gênero Shigella com formas celulares variadas de
uma mesma espécie, podendo se manifestar através de formas assintomáticas ou
formas graves. A infecção é adquirida pela ingestão de água e alimentos
contaminados, como também por contato pessoal. Tem sintomas e características da
diarreia, assim como forma de tratamento semelhante.

Na Figura 107 será apresentada a evolução da ocorrência da shigelose ao longo dos
anos em indivíduos residentes de Belém.
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Figura 107: Evolução dos casos de shigelose ocorridos em indivíduos residentes no município
de Belém – PA.
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Fonte: DATASUS, 2019.

A doença se inicia com um índice de 3 e 2 casos nos anos de 2008 e 2009
respectivamente e ocorre um salto em 2010, quando ocorre um pico de internações,
passando para 135 indivíduos acometidos de shigelose. Em 2011 esse valor já cai
para menos da metade, com 52 ocorrências e a partir de 2012, onde não houve
nenhuma ocorrência, quantidade de casos fica entre 0 e 3. Em 2019 não ocorreram
casos de shigelose. Não houve óbitos motivados pela doença ocorrendo durante o
período analisado.

13.3.12.

Tétano Acidental

O tétano acidental é uma doença infecciosa causada por uma bactéria que produz
uma toxina encontrada na pele, fezes, terra, galhos, plantas baixas, água suja e poeira
que pode infectar especialmente quando em contato com pele e mucosas humanas
que estão expostas por alguma lesão. Essa bactéria é a Clostridium tetani. Essa toxina
se fixa ao sistema nervoso, provocando os sintomas da doença (TAVARES, 1973).

Na Figura 108 será apresentado a evolução do tétano acidental ao longo dos anos
com os casos ocorridos em indivíduos residentes de Belém.
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Figura 108: Evolução dos casos de tétano acidental ocorridos em indivíduos residentes no
município de Belém – PA.
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Fonte: DATASUS, 2019.

O tétano acidental ocorre de forma isolada no município de Belém, variando de 0 a 3
internações por ano, tendo o pico de 3 internações ocorrido em 2014. O maior número
de ocorrências foi em 2018, com 5 internações, que caiu para 0 em 2019.

Isso indica que a doença possui um controle, visto que possui a vacina, sendo a única
forma de se imunizar de forma permanente. No entanto, para indivíduos não
vacinados, ela pode ser letal e facilmente adquirida, visto que se encontra em locais
de acesso humano e pode ser potencializada em eventos de cheias (BRASIL, 2017).

13.3.13.

Hepatite A

Segundo Ferreira e Silveira, 2004, a hepatite A é uma doença de transmissão fecooral, ou seja, com o contato entre indivíduos ou por meio de água e alimentos
contaminados. É causada pelo vírus A (VHA). Muitos relatos, de diferentes países,
mostram que a melhoria nas condições sanitárias de uma determinada população
reduz a prevalência da doença.

O banco de dados do Ministério da Saúde não traz registros de casos apenas de
Hepatite A registrados em moradores do município de Belém, por isso a doença não
possui uma evolução ao longo dos anos para ser analisada. Ele mostra apenas a
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quantidade de internações de todas as hepatites, exceto a B, o que torna mais
complicado fazer a análise, visto que apenas a hepatite A é objeto de análise.

Em contrapartida, o banco de dados traz o registro de 329 casos tratados no
município, segundo o Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções
Sexualmente Transmissíveis, porém, de indivíduos não identificados como residentes
no município, ou seja, são casos de notificações em Belém. Isto indica que a doença
é incidente na região, porém, refere-se à moradores de outros municípios ou mesmo
de outros estados que buscam tratamento na capital do Pará.

FORMAS DE PREVENÇÃO EM DRENAGEM URBANA

A seguir, no Quadro 53, podem ser observadas as formas de prevenção relacionadas
com o saneamento básico, para as principais doenças dentre as analisadas que têm
sua ocorrência aliadas à deficiências no manejo de águas pluviais urbanas, de acordo
com os artigos da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde.
Quadro 53: Principais doenças de veiculação hídrica aliadas á deficiências no manejo de
águas pluviais urbanas.
Vetor/Agente
Doença
Prevenção
Causador
• Drenagem de águas paradas;
Malária

Leptospirose

Mosquito Anopheles,
infectado pelo
protozoário Plasmodium.

Bactéria do gênero
Leptospira, presente na
urina de ratos e outros
roedores.

•

Controle de alagamentos e enchentes;

•

Pequenas obras de saneamento,
eliminar os criadouros do vetor;

•
•

Limpeza das margens dos criadouros.
Obras de saneamento básico, como drenagem
de águas paradas suspeitas de contaminação,
rede de coleta e abastecimento de água,
construção e manutenção de galerias de
esgoto e de águas pluviais, coleta e tratamento
de
resíduos
sólidos
e
esgotos,
desassoreamento, limpeza e canalização de
córregos;
Evitar o contato com água ou lama de
enchentes e impedir que crianças nadem ou
brinquem nessas águas;

•

•
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para

Uso de EPI por pessoas que trabalham na
limpeza de lama, entulhos e desentupimentos,
como botas e luvas de borracha.

Vetor/Agente
Causador
Ovos do verme
Schistosoma mansoni
liberados na sua fase
Esquistossomose
inicial de vida com a
presença de caramujos
de água doce na água.
Doença

Cólera

Dengue

Prevenção
•

Obras de saneamento básico que impeçam o
contato com água contaminada, como
drenagem das águas pluviais e tratamento das
águas para consumo humano.

•

Rede de abastecimento de água tratada;

•

Coleta e tratamento de resíduos sólidos e
esgotos domésticos;

•

Drenagem da água, para impedir contato com
possível água contaminada.

•

Drenagem de águas paradas;

•

Controle de alagamentos e enchentes,
especialmente quanto ao acúmulo de água em
áreas de aglomerado urbano.

Bactéria Vibrio cholerae.

Mosquito Aedes aegypti.

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019.

As doenças de veiculação hídrica referem-se as doenças que são adquiridas por
contato com água contaminada e diversas são as doenças que tem a água
contaminada como etapa de seu processo de contágio. Dessa forma, as ações em
saneamento e controle de enchentes, no que tange ao eixo de drenagem de águas
pluviais, são inerentes às questões de saúde pública. A afirmativa que se faz é que
não há efetividade em melhoria dos indicadores de saúde caso não haja melhora das
estruturas e serviços de saneamento básico.

Ações em drenagem urbana visam, primariamente, impedir o avanço das águas para
além das áreas em que naturalmente ou estruturalmente foram delimitadas. Quando
este limite é excedido, muito provavelmente as águas irão invadir os limites
particulares e trarão prejuízos estruturais e de saúde pública quando promoverem de
forma inevitável o contato da população com águas provenientes dos canais de
drenagem, estas águas que, devido à poluição difusa, estão contaminadas em grande
magnitude.
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14. INDICADORES

OPERACIONAIS,

ECONÔMICO-FINANCEIROS,

ADMINISTRATIVOS E DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS.

Os indicadores operacionais, econômico-financeiros, administrativos e de qualidade
que serão objeto de estudo no plano, partirão dos desenvolvidos na plataforma do
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, específico para o
sistema de drenagem e manejo de águas pluviais.

O SNIS realiza o levantamento das informações municipais sobre os quatro eixos do
saneamento (água, esgoto, drenagem pluvial e resíduos sólidos) e a partir deles
realiza os cálculos para apresentar seus resultados em forma de informações ou de
indicadores em planilhas e tem seus resultados por municípios. A partir de 2017
passou a ser obrigatório que as informações sobre drenagem urbana e manejo de
águas pluviais fossem preenchidas pelos municípios e enviadas ao portal. Para o
município de Belém há informação dos anos de 2015 e 2017, estando ausente as
informações do ano de 2016.

A plataforma visa diagnosticar a cobertura, desempenho, custos e, de forma geral,
como está a prestação desse serviço à população. A partir dos dados fornecidos pelos
municípios, o SNIS obtém os indicadores de desempenho para auxiliar na gestão
pública e efetividade das ações implantadas.

Os indicadores trabalhados nesta etapa com seus códigos de identificação
correspondentes aos determinados pelo SNIS, são os apresentados no Quadro 54.
Quadro 54: Indicadores do município de Belém – PA.
Indicadores de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais
Código

Descrição
Indicadores Econômico-Financeiros e Administrativos

IN001

Participação do pessoal próprio sobre o total de pessoas alocado nos serviços
(%)

IN005

Taxa média praticada para os serviços (R$/un.ano)

IN006

Receita operacional média dos serviços por unidade tributada (R$/un.ano)
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Indicadores de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais
Código

Descrição

IN009

Despesa média praticada para os serviços por unidade edificada (R$/un.ano)

IN010

Participação da despesa total dos serviços na despesa total do município (%)

IN048

Despesa per capita com os serviços (R$/hab.ano)

IN049

Investimento per capita nos serviços (R$/hab.ano)

IN050

Diferença relativa entre despesas e receitas dos serviços de DMAPU (%)
Indicadores de Infraestrutura

IN020
IN021
IN025

Taxa de cobertura de vias públicas com pavimentação e meio-fio na área urbana
(%)
Taxa de cobertura de vias públicas com redes ou canais pluviais subterrâneos na
área urbana (%)
Parcela de cursos d'água naturais perenes em área urbana com parques lineares
(%)

IN026

Parcela de cursos d'água naturais perenes canalizados abertos (%)

IN027

Parcela de cursos d'água naturais perenes canalizados fechados (%)

IN029

Parcela de cursos d'água naturais perenes com diques (%)

IN035

Volume de reservação de águas pluviais por unidade de área urbana (m³/km²)

IN051

Densidade de captações de águas pluviais na área urbana (un.km²)
Indicadores da Gestão de Riscos

IN040

Parcela de domicílios em situação de risco de inundação (%)

IN041

Parcela da população impactada por eventos hidrológicos (%)

IN046

Índice de óbitos em decorrência de eventos hidrológicos (óbitos/100.000 hab)

IN047

Índice de habitantes realocados em decorrência de eventos hidrológicos
(pessoas/100.000 hab)
Fonte: SNIS, 2015.

15.1 INDICADORES GERAIS

Os indicadores gerais (parcela de área urbana em relação à área total, densidade
demográfica na área urbana e densidade de domicílios na área urbana) são aqueles
relacionados à população e sua relação com o espaço urbano do município, que é a
área de atuação do Sistema de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais.
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Os dados apresentados no sistema são incongruentes com a realidade municipal,
visto que a área urbana do município em 2017 se apresenta como sendo 100% da
área total, o que não condiz com as informações conhecidas e pelos dados
providenciados pelo município para a pesquisa do diagnóstico. Isso faz com que todos
os indicadores relacionados aos dados de cobertura de área urbana se tornem
duvidosos para a análise, portanto, eles precisam ser corrigidos e serem substituídos
pelos dados reais atualizados do município.

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS

Em relação ao segundo grupo de indicadores apontado pelo SNIS, são apresentados
no Quadro 55 os indicadores econômico-financeiros e administrativos dos serviços de
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas do município para os anos de 2015 e
2017, referentes às receitas e despesas dos serviços de drenagem e manejo de águas
pluviais.
Quadro 55: Indicadores Econômico-Financeiros e Administrativos dos serviços de drenagem e
manejo das águas pluviais urbanas do município de Belém – PA.
Indicadores Econômico-Financeiros e Administrativos de Drenagem e Manejo de Águas
Pluviais
Identificação

Descrição

IN001

Participação do pessoal próprio sobre o total de pessoas
alocado nos serviços (%)

IN005

Taxa média praticada para os serviços (R$/un.ano)

2015

2017

52,3

51

-

-

Receita operacional média dos serviços por unidade tributada
(R$/un.ano)
Despesa média praticada para os serviços por unidade
edificada (R$/un.ano)
Participação da despesa total dos serviços na despesa total do
município (%)

-

-

26,06

35,53

-

0,5

IN048

Despesa per capita com os serviços (R$/hab.ano)

7,34

9,1

IN049

Investimento per capita nos serviços (R$/hab.ano)

-

9,1

IN006
IN009
IN010

Fonte: SNIS, 2015 e 2017.

O indicador IN001 refere-se à porcentagem de participação do pessoal próprio sobre
o total de pessoas alocadas nos serviços, logo, demonstra a porcentagem de
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funcionários públicos que atuam na drenagem pluvial municipal, com atuação no
Departamento de Drenagem Urbana da SESAN. Esse indicador passou por uma
redução de 2015 a 2017.

O indicador IN005, referente a taxa média praticada para os serviços, ou seja, o
quanto é cobrado pelo serviço anualmente dividido pelas edificações municipais e o
IN006, refere-se às receitas relacionadas à operação dos serviços de drenagem
pluvial por ano. Ambos os indicadores não foram contemplados com informações, e,
inicialmente, impossibilitando qualquer análise. No entanto, o SNIS traz a informação
que não é realizada qualquer forma de cobrança ou de ônus indireto pelo uso ou
disposição dos serviços de drenagem e que a forma de custeio por esses serviços
ocorre por meio dos recursos do orçamento geral do município e indicam que,
decorrente a isso, não há receitas para os serviços de drenagem urbana e manejo de
águas pluviais.

Ressalta-se que a Lei 11.445/07 tem como princípio fundamental a sustentabilidade
econômica dos serviços públicos de saneamento, e estas receitas poderiam ser
utilizadas em ações referentes à melhoria do sistema, como em manutenção e limpeza
das unidades do sistema, entre outras ações onerosas e necessárias para redução
dos impactos decorrentes das insuficiências atuais.

O indicador IN010 disserta sobre a participação da despesa total dos serviços em
drenagem pluvial urbana em relação a despesa total do município, obtém um
resultado de 0,5% em 2017.

As despesas sofreram aumento ao longo dos anos analisados, o que é demonstrado
pelo IN009, que se refere às despesas médias por unidade edificada, que obteve um
aumento de aproximadamente 27% e o IN048, referente às despesas per capita com
os serviços, que obteve um aumento de 19% em relação a 2015.

O IN049, referente a investimentos realizados em drenagem pluvial por habitantes em
um ano demonstra que os serviços necessitam de aprimoramento e que as
tecnologias devem ser renovadas, visto que, assim como as despesas, o valor per
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capita dos investimentos é em 9,10 R$/hab.ano, não podendo ser feita uma
comparação com o valor de 2015, visto a ausência de dados.

INDICADORES DE INFRAESTRUTURA

Em relação aos indicadores de infraestrutura em drenagem urbana, que trata das vias,
canais e cursos d’água canalizados do município, assim como outras obras e aspectos
de drenagem, o Quadro 56 apresenta os seus resultados para 2015 e 2017 no
município.
Quadro 56: Indicadores de Infraestrutura do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais
Urbanas do município de Belém – PA.
Indicadores de Infraestrutura de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais
Identificação
IN020
IN021
IN025
IN026
IN027
IN029
IN035
IN051

Descrição
Taxa de cobertura de vias públicas com pavimentação e
meio-fio na área urbana (%)
Taxa de cobertura de vias públicas com redes ou canais
pluviais subterrâneos na área urbana (%)
Parcela de cursos d'água naturais perenes em área
urbana com parques lineares (%)
Parcela de cursos d'água naturais perenes canalizados
abertos (%)
Parcela de cursos d'água naturais perenes canalizados
fechados (%)
Parcela de cursos d'água naturais perenes com diques
(%)
Volume de reservação de águas pluviais por unidade de
área urbana (m³/km²)
Densidade de captações de águas pluviais na área
urbana (un.km²)
Fonte: SNIS, 2015 e 2017.
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13

O indicador IN020 demonstra o quanto a infraestrutura das vias impacta diretamente
na gestão das águas pluviais e mostra o desenvolvimento urbano do município, ao
apresentar a cobertura das vias públicas com pavimentação e meio-fio. Esse indicador
ainda infere na permeabilidade das vias, visto que a pavimentação atua como um
impermeabilizante, demandando que o sistema seja ainda mais eficiente, com redes
e canais pluviais.
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O indicador IN021 demonstra a taxa de cobertura de redes ou canais subterrâneos na
área urbana e se apresenta com a mesma porcentagem desde o ano de 2015, com
60%. É preciso de ações locais para ampliar a taxa em Belém e trazer canais
subterrâneos para toda a cidade, de forma a escoar a água pluvial, evitando ainda
mais os alagamentos, enxurradas e inundações ou podendo minimizar seus efeitos.
O indicador IN025 se refere aos cursos d’água com parques lineares. O índice é ainda
de uma % pouco expressiva, no entanto os parques lineares são conhecidos como
uma ótima solução para áreas com risco de inundação e envolve obras e custos, por
conta disso há uma dificuldade em ampliá-lo, com a construção de reservatórios e
implantação da rede de drenagem (ABCP, 2013).

O indicador IN026 se refere à parcela de cursos d'água naturais perenes canalizados
abertos, que se manteve em 55,1% de 2015 a 2017 e o indicador IN027 apresenta a
porcentagem de cursos d’água naturais perenes canalizados em galerias fechadas e,
pelo que traz o indicador, se manteve em 3% no período analisado.

Não há cursos naturais perenes com diques, como indica o IN029, que se apresenta
nulo tanto em 2015 quanto em 2017. E com relação ao volume de reservação de
águas pluviais, com o IN035 não há informação para nenhum dos dois anos.

Encerra-se a análise dos indicadores de infraestrutura com o IN051. Esse indicador
também é influenciado pela área urbana definida pelo município, e indica qual é a
densidade do total de captações de água pluvial (bocas de lobo e bocas de leão) por
unidade de área urbana. Por conta disso, seu resultado, que demonstra uma redução
nessas quantidades em relação a 2015, é pouco confiável para análise de evolução
do município e deve ser reconsiderada assim que os dados corretos forem levantados.

INDICADORES DA GESTÃO DE RISCO

Em relação aos indicadores de gestão de risco, que são relacionados com as
inundações, enxurradas, alagamentos e nas suas implicações/consequências, como
óbitos, desabrigamentos e realocações e servem como norteadores na definição das
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ações de controle de enchentes e na drenagem urbana, seus índices são
apresentados no Quadro 57.
Quadro 57: Indicadores de Gestão de Riscos do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas
Pluviais Urbanas do município de Belém – PA.
Indicadores da Gestão de Risco da Drenagem e Manejo de Águas Pluviais
Identificação
IN040
IN041
IN046
IN047

Descrição
Parcela de domicílios em situação de risco de inundação
(%)
Parcela da população impactada por eventos hidrológicos
(%)
Índice de óbitos em decorrência de eventos hidrológicos
(óbitos/100.000 hab)
Índice de habitantes realocados em decorrência de
eventos hidrológicos (pessoas/100.000 hab)
Fonte: SNIS, 2015 e 2017.

2015

2017

-

4

0

0

0

0

-

-

O IN040 faz uma relação entre os domicílios do município que se encontram em risco
de inundação e o número total de domicílios, de forma a entender qual a parcela
desses que se encontram em áreas que apresentam perigo à população.

No entanto, dado ao fato de que ocorrem eventos de inundação com frequência no
município, que o regime de chuvas é intenso e aliado aos casos de maré alta que
tendem a causar impacto em diversas regiões de Belém, dá a entender que esse
índice não representa a realidade do município, pois não poderia ser apenas 4% da
população que apresenta esse risco. Entende-se que esse índice deva ser recalculado
por meio de dados atualizados e fornecidos pela Prefeitura de Belém ou Defesa Civil,
de forma a obter esse indicador por dados realísticos.

Assim como o IN040, o IN041, que apresenta a porcentagem da população impactada
por eventos hidrológicos também não apresenta dados realísticos, visto que apresenta
que 0% da população é impactada quando uma porcentagem expressiva tem
consequências negativas decorrentes desses eventos, inclusive se encontrando
desabrigadas.

O IN046, referente ao índice de mortes como consequência dos eventos hidrológicos
obtém um resultado zerado para os dois anos, o que pode representar a realidade, no
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entanto, não considera todos os eventos ocorridos, o que pode significar que esse
índice pode ser falho.

Por fim, o IN047 trata dos habitantes, que devido ao desabrigamento decorrente dos
eventos hidrológicos críticos foram realocados em outras regiões onde o risco de
inundação é menor. Não há informação para nenhum dos dois anos, logo, não se
pode trazer uma análise referente a seus resultados. Entretanto, é sabido que há ação
da Prefeitura em realocação de população em áreas de risco, de forma que esta
informação é necessária para apresentação deste indicador.

O SNIS ainda faz uma análise das informações providas pelos municípios referentes
ao sistema. No tocante à gestão de risco, são apresentados os dados relacionados a
enxurradas, alagamentos e inundações, que podem ser observados no Quadro 58.
Quadro 58: Informações sobre Gestão de Risco do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas
Pluviais Urbanas do município de Belém – PA.
Informações da Gestão de Risco da Drenagem e Manejo de Águas Pluviais
Identificação
RI013

Descrição
Quantidade de domicílios sujeitos a risco de inundação (dom)

2015

2017

-

14,638

Quantidade de Enxurradas
RI022

Nos últimos cinco anos, registradas no S2ID

0

0

RI023

No ano de referência, registradas no S2ID

0

0

RI064

No ano de referência, não registradas no S2ID

0

0

Quantidade de Alagamentos
RI024

Nos últimos cinco anos, registradas no S2ID

0

1

RI025

No ano de referência, registradas no S2ID

0

0

RI065

No ano de referência, não registradas no S2ID

0

0

Quantidade de Inundações
RI026

Nos últimos cinco anos, registradas no S2ID

0

0

RI027

No ano de referência, registradas no S2ID

0

0
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Informações da Gestão de Risco da Drenagem e Manejo de Águas Pluviais
RI066

No ano de referência, não registradas no S2ID

0

0

Fonte: SNIS, 2015 e 2017.

Acerca da gestão de riscos, somente são apresentados os dados de quantidade de
domicílios sujeitos a risco de inundação para 2017 (RI013) e quantidade de
alagamentos ocorridos entre 2013 e 2017, os últimos cinco anos (RI024). O RI013 não
é informado para o ano de 2015 e todos os outros indicadores referentes a
quantidades de enxurradas e inundações apresentam o dado zerado, como se não
houvesse ocorrido nenhum dos eventos hidrológicos levantados.

Segundo o levantamento da prefeitura de Belém, existem 116 pontos de alagamentos
cadastrados e mapeados no município. O município de Belém possui a parte de sua
área continental em cotas inferiores a 4 (quatro) metros, estando portando,
diretamente sob influência das variações de maré, o que, por conseguinte, lhes
impõem uma condição de terrenos alagados ou sujeitos a inundações de forma
permanente ou intermitente (CODEM, 2008).

É sabido que são diversos os eventos de alagamentos que ocorrem no município. Isso
demonstra a necessidade de serem corrigidos esses dados, de forma a serem
utilizados no planejamento municipal para ações de controle e de drenagem pluvial,
especialmente nas áreas mais vulneráveis, pois essas evidências demonstram que o
município possui uma realidade divergente dos dados oficiais apresentados.

INDICADORES DA BACIA HIDROGRÁFICA DO UNA

Em 2019, Silva e Pinheiro publicaram um estudo que trata sobre os indicadores de
fragilidade do sistema de drenagem urbana na Bacia Hidrográfica do Una, localizada
no município de Belém. Foram analisados os indicadores baseados em Silva et al.,
2004 que se apresentam a seguir, no Quadro 59.
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Natureza

Tecnológico

Quadro 59: Indicadores de Fragilidade do Sistema.
Indicador
Ineficiência do escoamento nas vias
Ineficiência dos dispositivos de coleta
Ineficiência da capacidade de transporte dos condutos
Demanda de soluções de maior custo
Redução da vida útil dos equipamentos
Redução da vida útil dos pavimentos
Degradação física dos terrenos
Instabilidade estrutural dos terrenos adjacentes às galerias
Favorecimento da produção de sedimentos
Diminuição da recorrência das cheias mais significativas

Ambiental

Restrição à implantação de áreas de inundação
Interferência inadequada no trânsito de veículos
Interferência inadequada no trânsito de pedestres
Ocorrência de alagamentos
Contaminação do corpo receptor
Potencialização do aumento dos índices de insalubridade da população marginal ao
corpo receptor
Deposição de sedimentos nas vias públicas
Assoreamento do corpo receptor
Elevação dos gastos com manutenção dos equipamentos
Elevação dos gastos com conservação
Aumento da demanda de recursos financeiros para implantação de obras

Institucional Perda de credibilidade da administração pública
Desgaste das relações interinstitucionais
Ineficiência operacional
Perda de oportunidade de arrecadação financeira
Deterioração da possibilidade de aplicação de recursos legais e normativos
Fonte: SILVA; PINHEIRO, 2019.

Para cada indicador foram atribuídos valor de 0 para inexistência do indicador na área
analisada e 1 a 5, sendo 1 a situação de presença, sem agravante (100%) e 5 a
situação de ausência, muito agravante (0%). Foram analisadas oito áreas problema
(AP) dentro da Bacia do Una, que podem ser observadas a seguir:
•

AP1 - Canal São Joaquim esquina com Avenida Júlio Cesar;

•

AP2 - Canal Água Cristal entre as Ruas Anchieta e Esperanto;

•

AP3 - Canal da Pirajá com Travessa Alferes Costa;
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•

AP4 - Canal da Pirajá entre Travessa Antônio Everdosa e Avenida Pedro
Miranda;

•

AP5 - Canal da Visconde de Inhaúma com Travessa Timbó;

•

AP6 - Canal da Visconde de Inhaúma entre Travessa Vileta e Travessa Timbó;

•

AP7 - Canal do Galo esquina com Travessa Djalma Dutra;

•

AP8 - Canal do Galo esquina com Avenida Senador Lemos.

Os resultados constataram índices que variaram de 47, na AP2 a 70, na AP1. As
demais áreas obtiveram um índice geral que ficou entre 50 e 65, todas se classificando
com um grau de fragilidade médio, segundo os intervalos de fragilidade determinados
na metodologia do estudo. Foi destacado que as áreas possuem um grau de
funcionamento satisfatório, visto que a maior parte dos objetivos da concepção do
projeto de macrodrenagem desenvolvido na bacia foram alcançados, como a redução
dos alagamentos e tornaram os índices melhores.

No entanto, foram destacados os principais problemas ainda encontrados em todos
os pontos constituintes do estudo, que foram identificados em visitas in loco, sendo
esses: descarte inadequado de resíduos sólidos nas margens dos canais; lançamento
irregular de esgotamento sanitário sem tratamento nos canais e a falta de manutenção
das estruturas. É levada em conta a necessidade de integração entre todos os
serviços de saneamento.

Em uma dissertação realizada por Brasil em 2004 foram observados os impactos do
projeto de macrodrenagem da Bacia do Una na qualidade de vida dos moradores,
através de entrevistas domiciliares com indivíduos que foram remanejados pelo
projeto de macrodrenagem, contendo cerca de 200 famílias que moravam em áreas
de baixada.

Foi destacado no estudo que um dos aspectos positivos do projeto foi a melhoria da
infraestrutura, que possibilitou que os alagamentos fossem minimizados com a
presença das comportas, que controlam a entrada da maré. No entanto, os moradores
que responderam à entrevista citaram que mesmo com a melhoria, os sistemas de
abastecimento de água, esgoto e drenagem precisam ser melhorados ou implantados,
impactando negativamente na qualidade de vida.
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15. ANÁLISE DO COEFICIENTE DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL PARA AS
BACIAS HIDROGRÁFICAS

As bacias hidrográficas podem ser consideradas sistemas onde a precipitação (chuva)
é a entrada e a vazão (fluxo de água nos cursos de água, drenagens ou superfícies)
são as saídas. Basicamente o estudo mais importante é sobre o escoamento
superficial e o seu desenvolvimento e/ou encaminhamento ao longo dos rios e/ou nos
sistemas de drenagem urbana.

A partir da relação entre volume escoado superficialmente e volume precipitado, podese determinar o Coeficiente de Escoamento Superficial, conhecido pela letra “C”. O
“C” é um importante parâmetro em alguns métodos de estimativa da vazão máxima
em projetos de engenharia, e tem sido determinado por meio de tabelas estabelecidas
em manuais com base em estimativas geralmente teóricas, assim como pode ser
determinado através de técnicas de geoprocessamento a partir de estudos e
levantamentos do uso e ocupação do solo ocorrentes na(s) bacia(s) hidrográfica(s)
sejam elas com características urbanas ou rurais.
O coeficiente “C” varia entre 0 e 1, quanto mais próximo de 1 maior será o escoamento
superficial, ou seja, a água infiltra menos e a superfície é considerada impermeável.
Valores do coeficiente mais próximo de 0 infere que grande parte da água é infiltrada
no solo, retida na vegetação e uma pequena parte é escoada.
Para o caso do diagnóstico do Plano Municipal de Saneamento Básico de Belém –
PA, o coeficiente de escoamento foi determinado para cada uma das bacias
hidrográficas consideradas como unidades de planejamento.

O mapeamento do uso do solo serviu de base para o cálculo do coeficiente de
escoamento superficial, que leva em conta diretamente o percentual de
impermeabilização da bacia e as características das superfícies.
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BASES UTILIZADAS

Para o mapeamento do uso do solo de acordo com as características da superfície,
foram utilizadas imagens dos satélites da Digital Globe® disponíveis no recurso
Basemap do ArcMap®. As imagens, possuem até 0,5 metros de resolução espacial e
acurácia média de 10 metros, sendo datadas de 07 de setembro de 2017, as mais
recentes encontradas no acervo.

O Sistema de Coordenadas Geográficas utilizado neste trabalho foi o SIRGAS 2000,
fuso 22S, coordenadas planas em Universal Transversa Mercator – UTM, tendo como
a origem da coordenada as linhas do Equador e Meridiano de Greenwich, as bases
cartográficas foram obtidas de IBGE (2010), OSM (2017) e PMB (2019).

PROCESSAMENTO DAS IMAGENS

As cenas disponibilizadas pelo Basemap foram salvas na resolução de 300 dpi com
tamanho de 5116 x 2728 pixels e uma escala de 1:2.000 m. Após a obtenção foi criado
um mosaico com as cenas para a posterior classificação.

Foram utilizadas duas técnicas de sensoriamento remoto para se obter a classificação
e obtenção das classes da imagem, sendo elas a classificação supervisionada
“Maximum Likelihood Classification” e a classificação não-supervisionada “Iso Cluster
Unsupervised Classification”, o consórcio das técnicas possibilitou a obtenção de uma
melhor classificação de ambas, chegando em um resultado final condizente com a
realidade local e com as características da superfície.

A primeira classificação utilizada foi do tipo Máxima Verossimilhança, para isso
utilizou-se a ferramenta Classification. Iniciou-se o processo de classificação
coletando as amostras das imagens, classificadas em: Áreas Florestais; Superfícies
Cultivadas;

Superfícies

Gramadas;

Solo

Exposto;

Revestimento

Primário;

Revestimento Betuminoso; Revestimento de Concreto; Telhados Cerâmicos;
Superfícies Impermeáveis.
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Para o processo, utilizou-se a ferramenta Training Sample Manager, gerando um
arquivo de assinatura. Com a assinatura realizada, utilizou-se a ferramenta Maximum
Likelihood Classification, essa ferramenta faz a classificação da imagem por
algoritmos, considerando as distâncias entre médias dos níveis digitais das classes,
classificando a probabilidade de um pixel pertencer ou não à uma determinada classe
ou a outra, levando em consideração a localização do mesmo segundo a distribuição
espectral da classe, tendo como base de classificação a assinatura obtida.

Após a classificação obteve-se um raster, esse tipo de classificação pode gerar ruídos,
isto é, a má classificação de algumas áreas. Para se obter um resultado final coerente
com a realidade se faz necessária a revisão manual da classificação. Isso só é
possível com a transformação da imagem em um arquivo vetorizado.
A vetorização e feita pela ferramenta “Raster to Polygon”, encontrada dentro de
ArcToolBox – Conversions Tool. Com a classificação no formato vetorial shapefile, é
possível classificar manualmente os polígonos gerados, permitindo assim a correção
dos valores onde a classificação supervisionada não obteve sucesso.

Utilizou-se também o modo de classificação Iso Cluster Unsupervised Classification,
essa técnica não fornece amostras, ela classifica a imagem em classes préestipuladas, e é proporcionalmente ligado a qualidade da classificação e a precisão
da classificação desejada. Quanto maior o número de classes utilizadas, maior será o
detalhamento do uso. Para a área de estudo foram separadas 40 classes,
posteriormente agrupadas de acordo com as características da superfície.

Após a definição das classes foi feita a classificação de forma manual, sendo
selecionada cada classe obtida e comparando com a imagem de satélite para
identificar qual o tipo de uso que ela pertence. Isso é realizado para todas as classes.

Esse tipo de classificação está associado à qualidade da composição de cores a
imagem utilizadas e por consequência também pode haver a presença de ruídos, ou
seja, partes onde a classificação não foi capaz de identificar corretamente a cor
representada ou mesmo partes onde a imagem contém a mesma coloração para
classificações diferentes.
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Para um resultado final ideal é preciso transformar a imagem em um arquivo
vetorizado. A vetorização é feita pela ferramenta “Raster to Polygon”, encontrada
dentro de ArcToolBox – Conversions Tool. Com a classificação no formato vetorial
shapefile, é possível também classificar manualmente os polígonos gerados,
selecionando-os e fazendo a classificação de modo visual, corrigindo os ruídos da
classificação original.

CLASSES OBTIDAS

As classes obtidas no processamento das imagens foram: Áreas Florestais;
Superfícies Cultivadas; Superfícies Gramadas; Solo Exposto; Revestimento Primário;
Revestimento Betuminoso; Revestimento de Concreto; Telhados Cerâmicos;
Superfícies Impermeáveis.

Tais classes foram escolhidas por representarem os tipos de superfície utilizados na
maioria das bibliografias que versam sobre o coeficiente de escoamento superficial,
ou “C”, conforme apresentado a seguir no Quadro 60. Os valores médios observados
em cada classe, arredondados com precisão de 0,05 serão utilizados para representar
o “C”.

As Áreas Florestais são locais com predominância de coberturas arbóreas densas ou
arbóreas e arbustivas cuja a permeabilidade do solo é alta e o coeficiente de
escoamento superficial não ultrapassa 0,20.

As

Superfícies

Cultivadas

são

predominantemente

áreas

agrícolas,

independentemente do tipo de cultura e manejo do solo, sendo áreas altamente
permeáveis, porém com níveis de compactação do solo que fazem com que o
coeficiente de escoamento chegue até 0,25.

As Superfícies Gramadas são, em sua maioria, áreas urbanas ocupadas por
gramíneas ou vegetações rasteiras, geralmente áreas públicas, jardins, canteiros
centrais e outras; possuem impermeabilização média e coeficiente que chega a 0,60,
dependendo da localização e compactação da área
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Os Solos Expostos podem possuir diferentes graus de permeabilidade dependendo
do grau de compactação e foram agrupados em uma única classe, sendo utilizado o
maior coeficiente médio, 0,55.

Os Revestimentos Primários compreenderam a ocupação por vias locais, trilhas e
demais caminhos sem pavimentação, ou seja, em leito natural, independente do grau
de compactação, sendo utilizado o “C” no valor de 0,50.

Os Revestimentos de Concreto são as vias pavimentadas com pedras sextavadas,
paralelepípedos ou blocos de cimento, além de áreas internas de lotes particulares ou
áreas públicas revestidas e coberturas de fibrocimento, com alto grau de
impermeabilização e “C” no valor de 0,80.

Os Revestimentos Betuminosos são as vias pavimentadas com CBQU (Xisto
Betuminoso Quente Usinado), altamente impermeabilizados e com coeficiente de
escoamento superficial médio de 0,90.

Por fim, foram classificados os tipos de cobertura das construções em Telhados
Cerâmicos e as Superfícies Impermeáveis em geral, por conta da velocidade de
escoamento em cada uma das superfícies, sendo os telhados cerâmicos classificados
com “C” médio de 0,85 e as Superfícies Impermeáveis com “C” de 0,95.
Quadro 60: Coeficiente de escoamento superficial (C) adotado de acordo com as
características de uso e ocupação do solo.
Características da Superfície
Coeficiente escoamento “C”
Superfícies impermeáveis

0,95

Telhados cerâmicos

0,85

Revestimento betuminoso (Pavimentação)

0,90

Revestimento de concreto

0,80

Revestimento primário (Solo/pedra)

0,50

Solo exposto

0,55

Superfícies gramadas

0,60

Superfícies cultivadas (agricultura)

0,25

Áreas florestais

0,20

Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.
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Pela pouca incidência de superfícies cultivadas na área de estudo, esta classe foi
dividida e agrupada, parte na classe de áreas florestais e parte na classe de
superfícies gramadas.

Para a obtenção do valor médio do coeficiente de escoamento superficial de cada
bacia hidrográfica, as áreas de cada classe de uso e ocupação do solo foram
calculadas e o percentual em relação ao total da bacia serviu para determinar o peso
relativo de cada classe. Assim, o valor determinado de C foi multiplicado pelo valor
relativo ao percentual de incidência, chegando ao valor médio ponderado.

Os resultados podem ser verificados nos quadros e no mapa a seguir, sendo que para
as bacias da Ilha do Mosqueiro, apenas a bacia XVI apresentou coeficiente maior do
que 0,50, isso porque as áreas construídas ainda são poucas, devendo ser
disciplinado o uso do solo nestas e nas outras bacias com C menor do que 0,50.
Quadro 61: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia do Una.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

6.856.279,0

18,6

Revestimentos Primários

0,50

130.583,7

0,4

Solos Expostos

0,55

2.523.519,0

6,9

Superfícies Gramadas

0,60

6.668.970,7

18,1

Revestimentos de Concreto

0,80

7.115.511,2

19,3

Telhados Cerâmicos

0,85

5.693.850,3

15,5

Revestimentos Betuminosos

0,90

4.971.028,2

13,5

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

2.850.657,9
36.810.400,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,67

7,7
100,0

Quadro 62: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia da Estrada Nova.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

602.910,5

6,2

Revestimentos Primários

0,50

119.255,2

1,2

Solos Expostos

0,55

804.786,1

8,3

Superfícies Gramadas

0,60

1.732.042,7

17,9

Revestimentos de Concreto

0,80

2.409.459,5

24,9

Telhados Cerâmicos

0,85

1.649.866,7

17,1

Revestimentos Betuminosos

0,90

1.280.940,5

13,3

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

1.063.838,8
9.663.100,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.
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11,0
100,0

0,74

Quadro 63: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia da Tamandaré.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

161.457,3

7,7

Revestimentos Primários

0,50

13.890,9

0,7

Solos Expostos

0,55

209.103,8

9,9

Superfícies Gramadas

0,60

356.460,8

16,9

Revestimentos de Concreto

0,80

456.087,8

21,7

Telhados Cerâmicos

0,85

349.869,3

16,6

Revestimentos Betuminosos

0,90

334.571,6

15,9

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

222.458,6
2.103.900,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,73

10,6
100,0

Quadro 64: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia do Armas.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

189.291,3

6,7

Revestimentos Primários

0,50

20.821,9

0,7

Solos Expostos

0,55

273.542,2

9,7

Superfícies Gramadas

0,60

415.165,9

14,8

Revestimentos de Concreto

0,80

631.087,8

22,5

Telhados Cerâmicos

0,85

493.120,5

17,6

Revestimentos Betuminosos

0,90

454.701,7

16,2

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

329.668,8
2.807.400,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,75

11,7
100,0

Quadro 65: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia do Comércio.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

17.439,1

4,7

Revestimentos Primários

0,50

5.465,8

1,5

Solos Expostos

0,55

39.741,5

10,7

Superfícies Gramadas

0,60

47.889,6

12,9

Revestimentos de Concreto

0,80

91.993,9

24,8

Telhados Cerâmicos

0,85

53.981,4

14,6

Revestimentos Betuminosos

0,90

61.438,6

16,6

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

52.350,2
370.300,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,76

14,1
100,0

Quadro 66: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia do Tucunduba.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

2.178.219,1

19,6

Revestimentos Primários

0,50

110.017,4

1,0

Solos Expostos

0,55

774.583,2

7,0

Superfícies Gramadas

0,60

2.009.062,1

18,1

288

0,66

Uso

C

Área (m²)

(%)

C médio

Revestimentos de Concreto

0,80

2.145.878,2

19,3

Telhados Cerâmicos

0,85

1.631.902,2

14,7

Revestimentos Betuminosos

0,90

1.502.837,0

13,6

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

741.400,9
11.093.900,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

6,7
100,0

Quadro 67: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia do Aurá
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

11.005.827,3

52,4

Revestimentos Primários

0,50

47.969,1

0,2

Solos Expostos

0,55

4.026.293,4

19,2

Superfícies Gramadas

0,60

2.777.614,8

13,2

Revestimentos de Concreto

0,80

1.401.099,7

6,7

Telhados Cerâmicos

0,85

1.127.063,1

5,4

Revestimentos Betuminosos

0,90

402.583,0

1,9

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

199.549,7
20.988.000,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,42

1,0
100,0

Quadro 68: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia do Murucutum.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

19.984.431,8

55,7

Revestimentos Primários

0,50

130.471,7

0,4

Solos Expostos

0,55

2.869.976,1

8,0

Superfícies Gramadas

0,60

5.239.444,3

14,6

Revestimentos de Concreto

0,80

3.558.059,2

9,9

Telhados Cerâmicos

0,85

2.652.386,8

7,4

Revestimentos Betuminosos

0,90

901.773,5

2,5

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

577.256,6
35.913.800,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,42

1,6
100,0

Quadro 69: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia do Anani.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

3.484.314,6

55,8

Revestimentos Primários

0,50

66.364,3

1,1

Solos Expostos

0,55

165.996,2

2,7

Superfícies Gramadas

0,60

1.147.211,6

18,4

Revestimentos de Concreto

0,80

457.199,9

7,3

Telhados Cerâmicos

0,85

405.941,0

6,5

Revestimentos Betuminosos

0,90

217.365,6

3,5

289

0,43

Uso
Superfícies Impermeáveis
Total

C

Área (m²)

0,95

302.406,9
6.246.800,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

(%)

C médio
4,8

100,0

Quadro 70: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia do Outeiro.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

3.028.506,0

42,4

Revestimentos Primários

0,50

6.165,3

0,1

Solos Expostos

0,55

350.964,0

4,9

Superfícies Gramadas

0,60

1.484.202,1

20,8

Revestimentos de Concreto

0,80

798.087,9

11,2

Telhados Cerâmicos

0,85

734.888,3

10,3

Revestimentos Betuminosos

0,90

450.516,2

6,3

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

286.070,2
7.139.400,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,51

4,0
100,0

Quadro 71: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia do Maguari.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

6.524.858,0

22,2

Revestimentos Primários

0,50

63.203,6

0,2

Solos Expostos

0,55

2.092.581,0

7,1

Superfícies Gramadas

0,60

5.981.330,6

20,4

Revestimentos de Concreto

0,80

5.085.727,5

17,3

Telhados Cerâmicos

0,85

5.488.089,4

18,7

Revestimentos Betuminosos

0,90

2.586.891,9

8,8

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

1.517.718,1
29.340.400,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,63

5,2
100,0

Quadro 72: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia Val-de-Cans.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

3.439.422,8

31,0

Revestimentos Primários

0,50

82.225,1

0,7

Solos Expostos

0,55

451.779,6

4,1

Superfícies Gramadas

0,60

3.127.486,3

28,2

Revestimentos de Concreto

0,80

1.172.902,5

10,6

Telhados Cerâmicos

0,85

1.380.844,9

12,4

Revestimentos Betuminosos

0,90

1.018.510,8

9,2

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

438.228,1
11.111.400,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

290

3,9
100,0

0,57

Quadro 73: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia do Mata Fome.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

1.189.200,9

20,5

Revestimentos Primários

0,50

19.198,0

0,3

Solos Expostos

0,55

284.826,4

4,9

Superfícies Gramadas

0,60

1.200.702,7

20,7

Revestimentos de Concreto

0,80

1.056.569,2

18,2

Telhados Cerâmicos

0,85

802.692,5

13,9

Revestimentos Betuminosos

0,90

857.945,3

14,8

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

385.465,0
5.796.600,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,65

6,7
100,0

Quadro 74: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia do Cajé.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

475.500,6

26,5

Revestimentos Primários

0,50

2.738,7

0,2

Solos Expostos

0,55

80.018,8

4,5

Superfícies Gramadas

0,60

484.439,7

27,0

Revestimentos de Concreto

0,80

268.835,5

15,0

Telhados Cerâmicos

0,85

247.475,4

13,8

Revestimentos Betuminosos

0,90

132.166,4

7,4

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

103.624,9
1.794.800,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,6

5,8
100,0

Quadro 75: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia do Paracuri.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

4.660.347,7

28,6

Revestimentos Primários

0,50

127.054,0

0,8

Solos Expostos

0,55

724.760,7

4,5

Superfícies Gramadas

0,60

3.548.301,2

21,8

Revestimentos de Concreto

0,80

2.278.421,7

14,0

Telhados Cerâmicos

0,85

2.247.019,7

13,8

Revestimentos Betuminosos

0,90

1.892.720,6

11,6

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

799.374,4
16.278.000,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,6

4,9
100,0

Quadro 76: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia do São Benedito.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

348.725,6

22,6

Revestimentos Primários

0,50

374,1

0,0

Solos Expostos

0,55

87.303,0

5,7

291

0,63

Uso

C

Área (m²)

(%)

C médio

Superfícies Gramadas

0,60

364.300,7

23,6

Revestimentos de Concreto

0,80

250.738,5

16,3

Telhados Cerâmicos

0,85

256.866,8

16,7

Revestimentos Betuminosos

0,90

175.782,6

11,4

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

56.708,8
1.540.800,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

3,7
100,0

Quadro 77: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia do Tabocão.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

180.640,5

12,8

Revestimentos Primários

0,50

48,9

0,0

Solos Expostos

0,55

93.857,0

6,7

Superfícies Gramadas

0,60

336.802,1

23,9

Revestimentos de Concreto

0,80

288.277,1

20,5

Telhados Cerâmicos

0,85

256.451,4

18,2

Revestimentos Betuminosos

0,90

164.065,1

11,7

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

86.757,9
1.406.900,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,69

6,2
100,0

Quadro 78: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia I.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

848.230,4

34,3

Revestimentos Primários

0,50

20.563,2

0,8

Solos Expostos

0,55

118.836,5

4,8

Superfícies Gramadas

0,60

587.218,2

23,7

Revestimentos de Concreto

0,80

367.911,4

14,9

Telhados Cerâmicos

0,85

345.183,1

13,9

Revestimentos Betuminosos

0,90

55.135,4

2,2

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

133.021,9
2.476.100,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,55

5,4
100,0

Quadro 79: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia II.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

84.186,8

18,3

Revestimentos Primários

0,50

0,0

0,0

Solos Expostos

0,55

43.898,0

9,5

Superfícies Gramadas

0,60

94.593,0

20,6

Revestimentos de Concreto

0,80

108.958,2

23,7

Telhados Cerâmicos

0,85

82.986,9

18,0

292

0,65

Uso

C

Revestimentos Betuminosos

0,90

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

Área (m²)

(%)

6.510,6

38.966,4
460.100,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

C médio
1,4
8,5

100,0

Quadro 80: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia III.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

149.635,6

28,4

Revestimentos Primários

0,50

0,0

0,0

Solos Expostos

0,55

19.506,1

3,7

Superfícies Gramadas

0,60

166.761,1

31,6

Revestimentos de Concreto

0,80

55.939,5

10,6

Telhados Cerâmicos

0,85

104.158,3

19,8

Revestimentos Betuminosos

0,90

11.432,3

2,2

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

19.767,1
527.200,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,57

3,8
100,0

Quadro 81: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia IV.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

148.327,2

16,5

Revestimentos Primários

0,50

64,0

0,0

Solos Expostos

0,55

67.943,5

7,6

Superfícies Gramadas

0,60

224.632,3

25,0

Revestimentos de Concreto

0,80

164.802,5

18,4

Telhados Cerâmicos

0,85

171.618,7

19,1

Revestimentos Betuminosos

0,90

69.836,3

7,8

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

50.275,4
897.500,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,66

5,6
100,0

Quadro 82: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia V.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

316.430,5

45,2

Revestimentos Primários

0,50

0,0

0,0

Solos Expostos

0,55

51.267,7

7,3

Superfícies Gramadas

0,60

139.051,7

19,9

Revestimentos de Concreto

0,80

68.402,2

9,8

Telhados Cerâmicos

0,85

69.520,0

9,9

Revestimentos Betuminosos

0,90

35.944,1

5,1

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

19.383,8
700.000,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

293

2,8
100,0

0,48

Quadro 83: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia VI.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

284.578,5

24,3

Revestimentos Primários

0,50

0,0

0,0

Solos Expostos

0,55

125.410,4

10,7

Superfícies Gramadas

0,60

251.628,1

21,5

Revestimentos de Concreto

0,80

280.219,6

23,9

Telhados Cerâmicos

0,85

139.677,6

11,9

Revestimentos Betuminosos

0,90

17.833,3

1,5

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

72.452,6
1.171.800,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,6

6,2
100,0

Quadro 84: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia VII.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

75.024,8

Revestimentos Primários

0,50

2.169,3

0,6

Solos Expostos

0,55

57.492,9

14,9

Superfícies Gramadas

0,60

86.800,6

22,4

Revestimentos de Concreto

0,80

87.048,6

22,5

Telhados Cerâmicos

0,85

58.868,8

15,2

Revestimentos Betuminosos

0,90

5.378,9

1,4

Superfícies Impermeáveis

0,95

14.116,0
386.900,0

3,7

Total

19,4

0,61

100,0

Quadro 85: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia do Curuperê.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

1.634.115,4

64,7

Revestimentos Primários

0,50

0,0

0,0

Solos Expostos

0,55

41.026,9

1,6

Superfícies Gramadas

0,60

368.574,6

14,6

Revestimentos de Concreto

0,80

119.450,5

4,7

Telhados Cerâmicos

0,85

122.999,7

4,9

Revestimentos Betuminosos

0,90

202.784,5

8,0

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

35.648,5
2.524.600,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,39

1,4
100,0

Quadro 86: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia do Itaiteua.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

1.060.970,8

57,7

Revestimentos Primários

0,50

7.678,8

0,4

Solos Expostos

0,55

33.850,1

1,8

Superfícies Gramadas

0,60

349.013,4

19,0

294

0,42

Uso

C

Área (m²)

(%)

C médio

Revestimentos de Concreto

0,80

107.750,0

5,9

Telhados Cerâmicos

0,85

105.487,6

5,7

Revestimentos Betuminosos

0,90

143.240,7

7,8

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

31.108,5
1.839.100,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

1,7
100,0

Quadro 87: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia do Jararaca.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

881.946,8

53,6

Revestimentos Primários

0,50

5.057,2

0,3

Solos Expostos

0,55

18.957,6

1,2

Superfícies Gramadas

0,60

466.240,3

28,3

Revestimentos de Concreto

0,80

54.998,4

3,3

Telhados Cerâmicos

0,85

90.136,1

5,5

Revestimentos Betuminosos

0,90

112.796,3

6,9

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

16.567,2
1.646.700,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,43

1,0
100,0

Quadro 88: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia do Traíra.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

2.155.346,3

70,4

Revestimentos Primários

0,50

13.764,7

0,5

Solos Expostos

0,55

26.203,6

0,9

Superfícies Gramadas

0,60

514.044,7

16,8

Revestimentos de Concreto

0,80

90.992,8

3,0

Telhados Cerâmicos

0,85

114.958,4

3,8

Revestimentos Betuminosos

0,90

106.197,3

3,5

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

39.292,2
3.060.800,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,35

1,3
100,0

Quadro 89: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia VIII.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

1.645.304,2

70,6

Revestimentos Primários

0,50

0,0

0,0

Solos Expostos

0,55

29.332,9

1,3

Superfícies Gramadas

0,60

325.936,4

14,0

Revestimentos de Concreto

0,80

85.776,4

3,7

Telhados Cerâmicos

0,85

95.420,2

4,1

Revestimentos Betuminosos

0,90

115.539,3

5,0

Superfícies Impermeáveis

0,95

32.090,7

1,4

295

0,35

Uso
Total

C

Área (m²)

(%)

2.329.400,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

C médio

100,0

Quadro 90: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia IX.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

233.952,2

34,9

Revestimentos Primários

0,50

2.677,5

0,4

Solos Expostos

0,55

17.801,0

2,7

Superfícies Gramadas

0,60

207.630,4

31,0

Revestimentos de Concreto

0,80

53.633,0

8,0

Telhados Cerâmicos

0,85

61.109,9

9,1

Revestimentos Betuminosos

0,90

82.226,1

12,3

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

11.169,9
670.200,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,54

1,7
100,0

Quadro 91: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia X.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

673.611,9

35,1

Revestimentos Primários

0,50

0,0

0,0

Solos Expostos

0,55

59.964,2

3,1

Superfícies Gramadas

0,60

457.750,4

23,9

Revestimentos de Concreto

0,80

180.667,6

9,4

Telhados Cerâmicos

0,85

190.897,4

10,0

Revestimentos Betuminosos

0,90

308.365,5

16,1

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

47.243,0
1.918.500,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,56

2,5
100,0

Quadro 92: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia XI.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

336.264,6

26,6

Revestimentos Primários

0,50

22.304,1

1,8

Solos Expostos

0,55

47.731,3

3,8

Superfícies Gramadas

0,60

293.382,6

23,2

Revestimentos de Concreto

0,80

152.777,6

12,1

Telhados Cerâmicos

0,85

151.677,7

12,0

Revestimentos Betuminosos

0,90

210.835,8

16,7

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

50.126,2
1.265.100,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.
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4,0
100,0

0,61

Quadro 93: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia XII.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

3.061.453,4

57,2

Revestimentos Primários

0,50

27.184,6

0,5

Solos Expostos

0,55

123.029,1

2,3

Superfícies Gramadas

0,60

1.110.488,3

20,8

Revestimentos de Concreto

0,80

313.367,0

5,9

Telhados Cerâmicos

0,85

376.599,2

7,0

Revestimentos Betuminosos

0,90

228.824,8

4,3

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

108.653,6
5.349.600,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,42

2,0
100,0

Quadro 94: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia XIII.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

2.180.296,6

67,8

Revestimentos Primários

0,50

17.926,1

0,6

Solos Expostos

0,55

27.318,7

0,9

Superfícies Gramadas

0,60

526.441,5

16,4

Revestimentos de Concreto

0,80

144.213,8

4,5

Telhados Cerâmicos

0,85

142.567,8

4,4

Revestimentos Betuminosos

0,90

41.980,8

1,3

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

133.654,7
3.214.400,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,37

4,2
100,0

Quadro 95: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia XIV.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

4.721.214,1

92,1

Revestimentos Primários

0,50

0,0

0,0

Solos Expostos

0,55

27.053,4

0,5

Superfícies Gramadas

0,60

234.549,9

4,6

Revestimentos de Concreto

0,80

53.198,5

1,0

Telhados Cerâmicos

0,85

64.558,5

1,3

Revestimentos Betuminosos

0,90

16.191,8

0,3

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

12.133,9
5.128.900,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,24

0,2
100,0

Quadro 96: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia XV.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

2.317.181,9

89,2

Revestimentos Primários

0,50

5.588,4

0,2
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0,25

Uso

C

Área (m²)

(%)

C médio

Solos Expostos

0,55

6.597,9

0,3

Superfícies Gramadas

0,60

164.071,6

6,3

Revestimentos de Concreto

0,80

26.680,6

1,0

Telhados Cerâmicos

0,85

31.522,9

1,2

Revestimentos Betuminosos

0,90

17.792,8

0,7

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

29.863,9
2.599.300,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

1,2
100,0

Quadro 97: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia do Murubira.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

44.085.418,4

86,8

Revestimentos Primários

0,50

54.183,7

0,1

Solos Expostos

0,55

0,0

0,0

Superfícies Gramadas

0,60

2.145.632,8

4,2

Revestimentos de Concreto

0,80

1.110.549,7

2,2

Telhados Cerâmicos

0,85

1.845.496,9

3,6

Revestimentos Betuminosos

0,90

1.230.978,9

2,4

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

333.739,5
50.806.000,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,28

0,7
100,0

Quadro 98: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia do Cajueiro.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

2.941.745,7

74,9

Revestimentos Primários

0,50

473,5

0,0

Solos Expostos

0,55

182.100,0

4,6

Superfícies Gramadas

0,60

254.575,3

6,5

Revestimentos de Concreto

0,80

154.354,2

3,9

Telhados Cerâmicos

0,85

177.097,7

4,5

Revestimentos Betuminosos

0,90

191.047,3

4,9

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

25.606,2
3.927.000,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,33

0,7
100,0

Quadro 99: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia do Carananduba.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

4.267.035,5

63,7

Revestimentos Primários

0,50

0,0

0,0

Solos Expostos

0,55

503.267,0

7,5

Superfícies Gramadas

0,60

558.949,2

8,3

Revestimentos de Concreto

0,80

327.923,4

4,9

Telhados Cerâmicos

0,85

486.438,2

7,3

Revestimentos Betuminosos

0,90

286.649,8

4,3
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0,4

Uso
Superfícies Impermeáveis
Total

C

Área (m²)

(%)

0,95

271.836,8
6.702.100,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

C médio
4,1

100,0

Quadro 100: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia do Ipixuna.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

5.616.100,6

62,5

Revestimentos Primários

0,50

9.512,5

0,1

Solos Expostos

0,55

432.689,0

4,8

Superfícies Gramadas

0,60

992.456,4

11,1

Revestimentos de Concreto

0,80

777.277,7

8,7

Telhados Cerâmicos

0,85

574.096,3

6,4

Revestimentos Betuminosos

0,90

211.812,5

2,4

Superfície impermeável

0,95

Total

367.055,1
8.981.000,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,4

4,1
100,0

Quadro 101: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia do Jacarequara.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

4.321.551,7

59,3

Revestimentos Primários

0,50

772,0

0,0

Solos Expostos

0,55

1.203.346,0

16,5

Superfícies Gramadas

0,60

614.404,3

8,4

Revestimentos de Concreto

0,80

409.294,5

5,6

Telhados Cerâmicos

0,85

247.437,7

3,4

Revestimentos Betuminosos

0,90

55.911,2

0,8

Superfície impermeável

0,95

Total

441.282,6
7.294.000,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,4

6,1
100,0

Quadro 102: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia do Marimari.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

79.570.090,4

99,0

Revestimentos Primários

0,50

53.782,5

0,1

Solos Expostos

0,55

567.153,0

0,7

Superfícies Gramadas

0,60

0,0

0,0

Revestimentos de Concreto

0,80

1.165,4

0,0

Telhados Cerâmicos

0,85

0,0

0,0

Revestimentos Betuminosos

0,90

157.808,7

0,2

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

0,0
80.350.000,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.
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0,0
100,0

0,2

Quadro 103: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia do Sucurijuquara.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

5.872.353,0

35,5

Revestimentos Primários

0,50

6.552.494,7

39,6

Solos Expostos

0,55

728.055,0

4,4

Superfícies Gramadas

0,60

1.414.549,5

8,6

Revestimentos de Concreto

0,80

1.076.183,0

6,5

Telhados Cerâmicos

0,85

612.828,9

3,7

Revestimentos Betuminosos

0,90

105.081,6

0,6

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

184.454,4
16.546.000,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,44

1,1
100,0

Quadro 104: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia XVI.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

1.089.814,1

29,4

Revestimentos Primários

0,50

9.492,9

0,3

Solos Expostos

0,55

323.663,1

8,7

Superfícies Gramadas

0,60

505.816,8

13,7

Revestimentos de Concreto

0,80

385.693,8

10,4

Telhados Cerâmicos

0,85

781.541,6

21,1

Revestimentos Betuminosos

0,90

405.597,8

11,0

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

203.343,0
3.704.963,1
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,6

5,5
100,0

Quadro 105: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia XVII.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

1.654.363,9

55,4

Revestimentos Primários

0,50

7.144,9

0,2

Solos Expostos

0,55

296.394,2

9,9

Superfícies Gramadas

0,60

315.891,2

10,6

Revestimentos de Concreto

0,80

171.311,2

5,7

Telhados Cerâmicos

0,85

280.890,9

9,4

Revestimentos Betuminosos

0,90

210.573,7

7,1

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

51.430,0
2.988.000,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,44

1,7
100,0

Quadro 106: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia XVIII.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

15.221.128,2

98,1

Revestimentos Primários

0,50

27.145,5

0,2

Solos Expostos

0,55

0,0

0,0

Superfícies Gramadas

0,60

136.343,9

0,9
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0,21

Uso

C

Área (m²)

(%)

C médio

Revestimentos de Concreto

0,80

40.029,9

0,3

Telhados Cerâmicos

0,85

59.492,9

0,4

Revestimentos Betuminosos

0,90

0,0

0,0

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

29.859,5
15.514.000,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,2
100,0

Quadro 107: Coeficiente de escoamento superficial (C) médio da Bacia XIX.
Uso
C
Área (m²)
(%)
C médio
Áreas Florestais

0,20

11.623.772,4

55,0

Revestimentos Primários

0,50

45.927,6

0,2

Solos Expostos

0,55

0,0

0,0

Superfícies Gramadas

0,60

9.450.300,0

44,8

Revestimentos de Concreto

0,80

0,0

0,0

Telhados Cerâmicos

0,85

0,0

0,0

Revestimentos Betuminosos

0,90

0,0

0,0

Superfícies Impermeáveis

0,95

Total

0,0
21.120.000,0
Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.

0,38

0,0
100,0

A Figura 109 traz a espacialização do coeficiente de escoamento superficial em
decorrência do uso e ocupação do solo de Belém.
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Figura 109: Coeficiente de Escoamento Superficial (C).

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.
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16. CADASTRO TÉCNICO DA DRENAGEM URBANA, INCLUINDO A
MICRODRENAGEM EXISTENTE

Não foi identificado um cadastro técnico dos sistemas de drenagem urbana, além
dos dados apresentados em itens anteriores.

Em anexo são apresentados os resultados dos levantamentos executados em
parte dos canais na bacia do Una, mais precisamente nos canais Água Cristal,
Jacaré e Pirajá.

Neste serviço de campo foram levantadas a topografia das margens dos
mesmos e a batimetria dos canais; no Quadro 108 apresenta-se as quantidades
de serviços executados em cada canal.
Quadro 108: Resumo das Extensões de serviços Executados – Topografia e Batimetria.

Elaborado pelo Consórcio EGIS - AMPLA, 2019.
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17. CONSIDERAÇÕES

Com base em todo o levantamento e diagnóstico realizado sobre as unidades
operacionais do sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais do
município de Belém, pode-se concluir que a prestação dos serviços se dá em
estado crítico por diversos motivos, onde pode-se destacar:
•

Insuficiência da cobertura do sistema de microdrenagem;

•

Insuficiência da cobertura do sistema de macrodrenagem;

•

Ausência de cadastro dos dispositivos e componentes dos sistemas;

•

Deficiência na operação e manutenção dos sistemas;

•

Estruturas de macrodrenagem em situações críticas de conservação;

•

Assoreamento e acúmulo de resíduos nos canais e galerias;

•

Lançamento de esgotos sem tratamento nos canais e galerias;

•

Resíduos sólidos acumulados nos dispositivos de drenagem, com alta
incidência nos canais, galerias, bocas de lobo;

•

Ausência de regulamentação quanto ao uso do solo em áreas de risco;

•

Inexistência de cadastro técnico dos canais, macrodrenos, galerias e
dispositivos componentes dos sistemas de drenagem de águas pluviais;

•

Insuficiência no fornecimento de informações ao Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento – SNIS;

•

Desequilíbrio financeiro na prestação dos serviços;

•

Ausência de projetos de expansão dos sistemas de drenagem visando a
universalização da prestação dos serviços;

•

Deficiência de fiscalização para cumprimento das leis e normas vigentes;

•

Insuficiência de ações de educação ambiental e deficiência nos
departamentos de educação ambiental das Secretarias Municipais de
Meio Ambiente e Saneamento.

Devido a estas situações resumidamente apresentadas neste capítulo, bem
como aos problemas evidenciados ao longo do presente Volume, conclui-se que
o sistema de drenagem de águas pluviais do município de Belém é operado em
condições precárias de eficiência e qualidade.
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As soluções encontradas para reversão do quadro atual e suprir as demandas
de melhorias no sistema existente, além dos investimentos necessários, serão
apresentadas nos próximos volumes do Plano Municipal de Saneamento Básico.

305

II – PROGNÓSTICO E ALTERNATIVAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS

O Prognóstico e Alternativas para Universalização dos Serviços de Saneamento
apresenta os estudos produzidos para o Sistema de Drenagem Urbana e Manejo
das Águas Pluviais, a partir da análise e informações apresentadas no
diagnóstico técnico-participativo.

1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM
URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

ANÁLISE SWOT

A Análise SWOT é uma ferramenta de planejamento estratégico cuja principal
finalidade é avaliar os ambientes internos e externos, formulando estratégias
para o setor com a finalidade de otimizar seu desempenho na prestação dos
serviços.

A análise SWOT também é utilizada para identificar os pontos fortes e fracos de
uma organização, no caso da prestação de serviço de saneamento, bem como
sua exposição às ameaças e oportunidades.

É uma ferramenta que promove uma análise do cenário interno e externo,
permitindo uma crítica das tendências e projeções futuras do setor.

No desenvolvimento do PMSB de Belém será aplicada especificamente para
cada um dos 4 componentes estudados, sendo utilizada como ferramenta de
modo a potencializar a tomada de decisões frente ao planejamento estratégico
de cada um dos componentes do saneamento local.

Na Figura 110, apresenta-se um esquema para entendimento da matriz SWOT
ou FOFA.
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Figura 110: Matriz SWOT ou FOFA

Fonte: Distribuição XXI, 2018.

Trata-se de uma ferramenta que busca posicionar estrategicamente um setor
(saneamento básico) num ambiente social, institucional, administrativo e
operacional (município de Belém). O método SWOT apresenta as seguintes
definições:
•

Forças ou Pontos fortes: são as variáveis internas e controláveis que
propiciam condições favoráveis aos setores de saneamento em relação ao
seu ambiente. São características ou qualidades que podem colaborar
positivamente no desempenho do setor.

•

Fraquezas ou Pontos fracos: são consideradas deficiências internas aos
setores de saneamento que inibem a capacidade de desempenho dos
mesmos. As fraquezas devem ser superadas para evitar a ineficiência do
sistema.

•

Oportunidades:

são

variáveis

contextuais

ou

circunstâncias

e

características do ambiente externo que possam ter impacto sobre os
setores de saneamento de forma que proporcionem certa facilitação para a
concretização dos objetivos estratégicos estabelecidos.
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•

Ameaças: são variáveis, circunstâncias ou características do ambiente
externo que possam ter impactos negativos sobre o desenvolvimento das
metas e objetivos estabelecidos.

A consideração do sistema através das variáveis adotadas (forças, fraquezas,
oportunidades e ameaças) possibilitará certa redução de incertezas auxiliando
no processo de configuração de cenários alternativos para o futuro deste
sistema. As oportunidades e os pontos fortes são os atributos que ajudam a
atingir os objetivos; as ameaças e os pontos fracos são os fatores que podem
impedir a concretização dos objetivos, sendo, por isso, necessário superá-los.

No cerne do PMSB de Belém, a Análise SWOT corresponde à identificação,
tanto na organização atual do saneamento básico como um todo no município,
como nos quatro eixos integrantes do saneamento básico, em separado, dos
principais aspectos que caracterizam a sua posição estratégica num
determinado momento, tanto em nível interno ao setor, quanto externo a este.

Após o estabelecimento dos componentes da Matriz SWOT, serão realizadas
avaliações de alguns cruzamentos das variáveis que a compõem, a saber,
forças/oportunidades e fraquezas/ameaças, para subsidiar a configuração dos
cenários.

A consideração de algumas combinações servirá para que o sistema de
saneamento básico seja pensado de forma a aproveitar as oportunidades
externas para otimizar suas forças internas e para estabelecer estratégias de
minimização ou eliminação de suas fragilidades internas ao mesmo tempo em
que estabelece estratégias de defesa contra ameaças externas.

Antecedendo a análise SWOT da componente em questão, está apresentada o
Quadro 109 e o Quadro 110, utilizando como origem de análise o material
levantado e diagnosticado na Caracterização Geral do Município constante do
Volume 1. No Quadro 111 e no Quadro 112 apresenta-se a análise SWOT
aplicada ao eixo de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais, que será
balizadora do planejamento estratégico.
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Quadro 109: Matriz SWOT - Forças e fraquezas da Caracterização Municipal.
STRENGTHS (FORÇAS)
WEAKNESS (FRAQUEZAS)
Interesse pessoal dos agentes municipais na superação das dificuldades
Baixo poder aquisitivo médio da população, sujeitando a mesma a
existentes
vulnerabilidade social
Andamento da revisão e atualização do Plano Diretor do município

Baixo IDH

Interesse sobre o tema saneamento verificado nas audiências públicas

Elevados índices nos indicadores de saúde específicos relacionados à
inexistência de saneamento

Existência da ARBEL, regulando todos os serviços de saneamento

Baixo poder de conscientização ambiental da população
Baixa adesão aos serviços públicos de saneamento disponibilizados
Inexistência de integração com demais municípios da RMB na prestação de
serviços de saneamento
Características de clima, hidrografia, topografia desfavoráveis à prestação de
serviços de saneamento
Insuficiência de recursos e de profissionais para execução e fiscalização dos
serviços de saneamento básico
Uso e ocupação do solo desordenados
Alta incidência de inadimplência no pagamento pela prestação de serviços
Elevado número de órgãos vinculados à diversas secretarias com atuação no
saneamento gerando ou sobreposição de ações ou vácuos operacionais
Baixa capacidade financeira do município frente às necessidades de
investimento
Inexistência de estruturas de educação formal e informal para apoiar projetos e
ações de educação ambiental e de saneamento básico
Violência no ambiente social em geral
Inexistência de programas de interesse do saneamento básico nas áreas de
desenvolvimento urbano, habitação, mobilidade urbana, gestão de recursos
hídricos e meio ambiente
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Quadro 110: Matriz SWOT – Oportunidades e ameaças da Caracterização Municipal.
OPORTUNITES (OPORTUNIDADES)
THREATS (AMEAÇAS)
Elaboração da revisão do Plano Diretor levando em consideração
Crescimento da ocupação irregular do solo
aspectos e informações do PMSB e do PGIRS
Possibilidade de rearranjo organizacional e racionalização da
Limitação na obtenção de recursos financiados por órgãos públicos
gestão de serviços de saneamento e correlatos
Atendimento da exigência de existência de PMSB para obtenção
Inexistência de recursos financeiros para atendimento pleno das necessidades do setor
de recursos a fundo perdido ou financiado junto a organismos
saneamento
federais
Reavaliação do interesse da continuidade de contrato de
Manutenção da atual estrutura organizacional e funcional voltada ao saneamento básico
programa na prestação de serviço de água e esgoto
Ampliação na atuação da Agência Reguladora - Resíduos e
Incidência de ações indevidas interferindo na organização proposta para a prestação de
Drenagem com a implantação da ARBEL
serviço de saneamento
Efetivação de ações conjugadas para efetivação de consórcios,
Ineficiência na aplicação dos programas de educação ambiental
cooperação entre municípios da RMB
Manutenção das baixas condições de renda e alto percentual de desigualdade
Implantação de ações para atendimento de TACs
socioeconômica
Ações de fortalecimento institucional da SESAN

Continuidade das baixas adesões aos sistemas oficiais de saneamento básico
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Quadro 111: Matriz SWOT - Forças e fraquezas em drenagem urbana e manejo de águas pluviais.
STRENGTHS (FORÇAS)
WEAKNESS (FRAQUEZAS)
Densa rede de macrodrenagem na área urbana
Insuficiência da cobertura do sistema de microdrenagem
consolidada
Existência de comportas para controle de marés
Insuficiência da cobertura do sistema de macrodrenagem
Estudos, pesquisas e projetos desenvolvidos
Unidades do sistema de drenagem subdimensionadas
Sistema viário predominantemente pavimentado e com
Inexistência de áreas de amortecimento, como parques lineares, corredores verdes,
dispositivos de drenagem, como sarjetas e meio-fio
reservatórios de detenção e amortecimento
Estruturas de macrodrenagem em situações críticas de conservação
Existência de Plano Diretor Municipal (em revisão), com
Intenso assoreamento e eutrofização dos canais e galerias
diretrizes definidas acerca da manutenção das áreas
permeáveis do território do município e o controle do uso Insuficiência em limpeza de canais, com grande quantidade de resíduos sólidos
acumulados nos dispositivos de drenagem, como nos canais, galerias, bocas de
e ocupação de áreas de risco
lobo, sarjetas.
Existência de galerias de microdrenagem em algumas
Insuficiência de manutenção e recuperação estrutural dos dispositivos
áreas do município
componentes dos sistemas de drenagem
Intensa retificação e canalização dos cursos d'água que promovem o aumento
Contrato vigente com empresa terceirizada para limpeza
significativo de vazão, da frequência e do nível de inundação à jusante da área de
de dispositivos de drenagem e limpeza de vias
precipitação
SESAN possui Departamento de Drenagem Urbana,
específico para gestão e planejamento dos sistemas com
equipe técnica especializada
Existência do Programa de Educação Ambiental para
Belém (PEAMB)
Existência do Programa de Saneamento da Bacia Estrada
Nova - PROMABEN

Inexistência de cadastro técnico dos canais, macrodrenos, galerias e dispositivos
componentes dos sistemas de drenagem de águas pluviais

Possibilidade de lançamento de esgoto tratado no sistema de drenagem urbana
(mediante licenciamento municipal)
Insuficiência no fornecimento de informações ao Sistema Nacional de Informações
sobre Saneamento – SNIS
Insuficiência das campanhas de educação ambiental
Existência de legislação que regulamente a construção de
Ausência de Plano Diretor de Drenagem Urbana (ação prevista no PDM)
sistema de Drenagem pluvial em novos loteamentos,
Ausência de Plano de Controle de Águas Pluviais e Enchentes (ação prevista no
inclusive como obrigação do empreendedor
PDM)
Ausência de programas de recuperação ambiental, conservação e gestão dos
Existência de programa municipal de regularização
corpos hídricos
fundiária e apoio estadual da Companhia de Habitação do
Inexistência de programas e ações de recuperação e preservação das áreas de
Estado do Pará - COHAB
preservação permanente
Existência de instrumentos legais com influência direta
Ausência de projetos de expansão dos sistemas de drenagem visando a
em drenagem urbana
universalização da prestação dos serviços
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STRENGTHS (FORÇAS)
Existência da Agência Reguladora Municipal de Belém
– ARBEL, regulando todos os serviços de saneamento

WEAKNESS (FRAQUEZAS)
Não cumprimento das legislações vigentes, como taxa de ocupação e
impermeabilização máximas
Alta taxa de impermeabilização do solo
Desequilíbrio financeiro na prestação dos serviços
Deficiência na operação e manutenção dos sistemas
Densa ocupação em áreas irregulares e de risco
Deficiência de fiscalização para cumprimento das leis e normas vigentes
Lançamento de esgotos sem tratamento no sistema de drenagem urbana,
aumentando a vazão dos canais e galerias e causando poluição das águas
Ausência de sistema de suporte a decisões e alertas de desastres naturais
Ausência de instrumentos de planejamento urbano e ambiental com foco em
prevenção de desastres (inundações, enxurradas, deslizamentos) e monitoramento
da ocupação urbana
Ausência de mapeamento atualizado das áreas de risco de inundações, erosões
marítimas e fluviais, enxurradas e deslizamentos
Inexistência de sistemas de emergências e contingências
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Quadro 112: Matriz SWOT – Oportunidades e ameaças em drenagem urbana.
OPORTUNITES (OPORTUNIDADES)
THREATS (AMEAÇAS)
Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB) e Lei
Gestão dos serviços descentralizada
11.445/07
Plano Estadual de Recursos Hídricos em elaboração
Inexistência de comitês de bacias hidrográficas
Aumento da arrecadação e redução do déficit na
Inexistência de planos de bacias hidrográficas com foco em revitalização de bacias
prestação do serviço
em situação de vulnerabilidade e degradação ambiental
Eficiência da drenagem natural em pontos com
Insuficiência de áreas para implantação de reservatórios de detenção e
declividade favorável
amortecimento
Obtenção de recursos federais ou financiamentos para
Alta influência das marés
investimentos
Existência do Conselho Estadual de Recursos Hídricos
(CERH)
Ações de fortalecimento institucional da SESAN
Existência do SNIS - Sistema de Informações sobre
Saneamento Básico

Alta propensão a enchentes e inundações diante da topografia desfavorável e com
baixa declividade
Resistência cultural - dificuldade na mudança de comportamento da população
quanto ao correto lançamento de esgotos, de resíduos diversos, quanto à
ocupação de áreas de risco, aterramentos irregulares, entre outros.

Altos índices de precipitação pluviométrica
Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.
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O Quadro 109 listou 4 (quatro) forças e oportunidades e 15 (quinze) fraquezas e
ameaças relacionadas ao ambiente interno, no que tange à caracterização
municipal. Quanto ao ambiente externo, o Quadro 110 listou 8 (oito) forças,
oportunidades e 8 (oito) fraquezas e ameaças relacionadas à caracterização
municipal.

O Quadro 111 listou 14 (quatorze) forças e oportunidades e 30 (trinta) fraquezas
e ameaças relacionadas ao ambiente interno, no que tange à drenagem urbana
e manejo de águas pluviais. Quanto ao ambiente externo, o Quadro 112 listou 8
(oito) forças e oportunidades e 8 (oito) fraquezas e ameaças ao bom
funcionamento dos sistemas de drenagem urbana e manejo de águas pluviais.

PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO
DE ÁGUAS PLUVIAIS

Como constou do Volume 1 - Caracterização Geral do Município, foram
definidas, conforme prevê a Lei 11.445/2007, a identificação das bacias
hidrográficas que servirão de unidades básicas de planejamento no município de
Belém, e que resultou num quantitativo de 47 bacias, para as quais foram
projetados dados da evolução anual de população e de domicílios, nas áreas
urbanas e rurais, a partir dos dados do IBGE.

Para a estruturação do planejamento estratégico do sistema de drenagem
urbana e manejo de águas pluviais de Belém, propõe-se que as bacias
hidrográficas do território do município sejam agrupadas em zonas de gestão, a
fim de otimizar e aumentar a eficiência e a eficácia das ações que serão tomadas
ao longo dos próximos 20 anos.

Para visualização dos limites das bacias e de quantificação da população e de
domicílios apresenta-se na Figura 111 e no Quadro 113 e Quadro 114 os
respectivos quantitativos.
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Figura 111: Bacias hidrográficas.

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.
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Quadro 113: População por bacias hidrográficas.
Bacia

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

Bacia da Estrada Nova

198.733

198.071

197.370

196.653

196.078

195.316

194.526

193.699

192.837

192.089

191.137

190.136

189.091

188.006

186.995

185.834

184.636

183.411

182.166

180.981

Bacia de Val-de-Cães

61.274

61.849

62.420

62.988

63.604

64.162

64.711

65.247

65.768

66.325

66.808

67.269

67.707

68.123

68.556

68.924

69.267

69.587

69.886

70.194

Bacia do Anani

16.445

17.218

18.036

18.902

19.832

20.796

21.808

22.869

23.978

25.154

26.355

27.600

28.886

30.212

31.593

32.989

34.415

35.867

37.341

38.850

Bacia do Armas

26.625

26.585

26.542

26.497

26.469

26.417

26.361

26.300

26.233

26.181

26.102

26.016

25.923

25.824

25.735

25.624

25.509

25.388

25.265

25.149

Bacia do Aurá

20.687

20.707

20.706

20.687

20.670

20.623

20.565

20.496

20.418

20.347

20.252

20.149

20.039

19.923

19.814

19.688

19.557

19.423

19.286

19.156

Bacia do Cajé

10.139

10.383

10.621

10.853

11.087

11.302

11.507

11.701

11.883

12.061

12.215

12.355

12.481

12.592

12.696

12.778

12.847

12.903

12.946

12.984

815

821

827

833

840

847

853

859

866

873

879

885

891

897

903

909

915

921

927

933

Bacia do Maguarí

157.118

157.953

158.661

159.253

159.859

160.224

160.476

160.615

160.646

160.698

160.514

160.226

159.842

159.373

158.915

158.286

157.586

156.824

156.011

155.219

Bacia do Mata Fome

56.381

56.774

57.101

57.367

57.622

57.776

57.877

57.927

57.930

57.934

57.848

57.720

57.555

57.357

57.162

56.905

56.623

56.319

55.997

55.684

Bacia do Murucutum

41.099

40.953

40.803

40.650

40.526

40.364

40.197

40.024

39.843

39.685

39.487

39.279

39.063

38.839

38.630

38.391

38.145

37.893

37.638

37.396

Bacia do Outeiro

27.519

28.021

28.531

29.050

29.601

30.134

30.672

31.212

31.753

32.320

32.857

33.390

33.917

34.437

34.970

35.474

35.967

36.450

36.922

37.399

Bacia do Paracuri

135.475

136.966

138.365

139.676

141.007

142.127

143.142

144.047

144.840

145.635

146.195

146.636

146.963

147.182

147.382

147.392

147.304

147.127

146.870

146.602

Bacia do Tucunduba

212.239

213.125

213.889

214.548

215.275

215.710

216.026

216.215

216.278

216.387

216.187

215.853

215.397

214.825

214.273

213.487

212.601

211.630

210.587

209.569

Bacia do Una

402.424

401.031

399.590

398.101

396.884

395.275

393.599

391.841

389.999

388.382

386.348

384.207

381.971

379.654

377.482

375.006

372.451

369.841

367.191

364.662

Bacia I

5.900

5.942

5.984

6.027

6.074

6.117

6.160

6.202

6.244

6.290

6.330

6.369

6.407

6.444

6.484

6.520

6.554

6.587

6.620

6.655

Bacia II

1.096

1.101

1.104

1.107

1.111

1.113

1.114

1.115

1.115

1.115

1.114

1.112

1.109

1.106

1.104

1.100

1.095

1.090

1.085

1.080

Bacia III

1.340

1.335

1.329

1.324

1.320

1.314

1.308

1.302

1.295

1.290

1.283

1.275

1.268

1.260

1.253

1.244

1.236

1.227

1.218

1.210

Bacia IV

2.889

2.897

2.906

2.914

2.924

2.932

2.939

2.947

2.953

2.962

2.967

2.972

2.977

2.980

2.985

2.988

2.990

2.992

2.993

2.995

Bacia do São Benedito

13.902

13.875

13.846

13.816

13.795

13.762

13.726

13.687

13.645

13.611

13.562

13.510

13.454

13.395

13.340

13.275

13.207

13.136

13.063

12.994

Bacia VI

1.022

1.115

1.217

1.329

1.452

1.585

1.729

1.885

2.053

2.234

2.426

2.629

2.843

3.068

3.304

3.547

3.796

4.051

4.310

4.572

Bacia VII

332

360

390

423

459

498

540

585

633

685

740

798

860

924

992

1.061

1.133

1.206

1.281

1.358

Bacia do Curuperê

5.015

5.178

5.346

5.519

5.700

5.881

6.065

6.251

6.440

6.634

6.824

7.013

7.200

7.386

7.573

7.753

7.928

8.099

8.264

8.428

Bacia do Itaiteua

7.000

7.336

7.653

7.949

8.227

8.474

8.695

8.889

9.056

9.206

9.324

9.420

9.494

9.550

9.594

9.616

9.625

9.621

9.607

9.589

Bacia do Jararaca

5.933

6.344

6.729

7.082

7.407

7.690

7.935

8.143

8.316

8.464

8.575

8.659

8.720

8.760

8.787

8.794

8.788

8.770

8.744

8.714

Bacia X

3.401

3.431

3.461

3.492

3.525

3.557

3.588

3.619

3.650

3.684

3.715

3.745

3.775

3.804

3.836

3.864

3.893

3.920

3.948

3.977

Bacia XI

4.158

4.179

4.201

4.221

4.245

4.266

4.285

4.304

4.322

4.342

4.358

4.372

4.385

4.398

4.411

4.421

4.429

4.437

4.444

4.451

Bacia XII

9.366

9.724

10.016

10.248

10.436

10.570

10.666

10.730

10.767

10.791

10.788

10.770

10.740

10.700

10.659

10.604

10.544

10.479

10.411

10.345

Bacia XIII

2.517

2.545

2.563

2.574

2.582

2.583

2.580

2.575

2.567

2.560

2.549

2.537

2.523

2.509

2.495

2.479

2.463

2.446

2.428

2.412

Bacia XIV

400

403

404

406

408

409

409

410

410

410

409

409

408

406

405

404

402

400

398

396

Bacia XVII

1.719

1.727

1.735

1.744

1.753

1.761

1.769

1.777

1.785

1.794

1.802

1.809

1.816

1.823

1.830

1.837

1.843

1.849

1.855

1.861

Bacia do Cajueiro

3.333

3.368

3.404

3.441

3.481

3.519

3.557

3.596

3.636

3.679

3.718

3.758

3.799

3.839

3.882

3.923

3.964

4.005

4.046

4.090

Bacia do Comércio
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Bacia

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

Bacia do Carananduba

3.136

3.159

3.182

3.206

3.232

3.257

3.281

3.305

3.330

3.357

3.381

3.405

3.429

3.453

3.478

3.502

3.525

3.549

3.572

3.598

Bacia do Jacarequara

5.890

6.576

7.335

8.168

9.086

10.075

11.138

12.273

13.473

14.740

16.041

17.373

18.723

20.073

21.422

22.726

23.984

25.181

26.308

27.365

Bacia do Sucurijuquara

3.734

4.156

4.630

5.159

5.754

6.411

7.140

7.944

8.829

9.806

10.863

12.008

13.241

14.563

15.979

17.466

19.026

20.648

22.321

24.043

110

112

112

113

113

113

113

113

112

112

111

111

110

110

109

108

108

107

106

105

15.578

16.133

16.716

17.327

17.981

18.651

19.349

20.075

20.830

21.628

22.437

23.270

24.128

25.010

25.930

26.857

27.803

28.768

29.751

30.763

18.644

18.623

18.601

18.580

18.559

18.538

18.516

18.495

18.474

18.453

18.432

18.410

18.389

18.368

18.347

18.326

18.305

18.284

18.263

18.242

Bacia do Tabocão

16.181

16.168

16.156

16.143

16.130

16.118

16.105

16.093

16.080

16.068

16.056

16.044

16.031

16.019

16.007

15.995

15.983

15.971

15.959

15.947

Bacia V

1.652

1.642

1.632

1.623

1.613

1.605

1.596

1.588

1.580

1.573

1.565

1.558

1.552

1.545

1.539

1.533

1.527

1.522

1.516

1.511

Bacia VIII

Bacia XIX
Bacia do Murubira
Bacia da Tamandaré

3.012

3.010

3.008

3.006

3.004

3.002

3.000

2.998

2.996

2.995

2.993

2.991

2.989

2.987

2.985

2.983

2.981

2.979

2.977

2.976

Bacia IX

268

265

263

261

259

258

257

257

256

256

255

255

255

254

254

254

254

254

254

254

Bacia XV

190

188

187

185

184

183

182

182

181

180

180

180

179

179

179

178

178

178

178

178

Bacia XVI

2.353

2.337

2.323

2.309

2.296

2.285

2.274

2.264

2.255

2.247

2.239

2.233

2.226

2.221

2.216

2.211

2.207

2.203

2.200

2.196

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1.183

1.180

1.176

1.172

1.169

1.166

1.163

1.159

1.157

1.154

1.151

1.148

1.146

1.143

1.141

1.139

1.136

1.134

1.132

1.130

1.508.230

1.514.869

1.521.074

1.526.929

1.533.636

1.538.770

1.543.502

1.547.819

1.551.715

1.556.394

1.559.375

1.561.868

1.563.905

1.565.525

1.567.630

1.568.399

1.568.733

1.568.681

1.568.289

1.568.216

21.136

22.394

23.539

24.525

25.355

25.912

26.329

26.634

26.850

27.007

27.067

27.090

27.085

27.061

27.030

26.967

26.896

26.817

26.736

26.658

Bacia XV

5.497

6.608

7.602

8.437

9.112

9.619

9.986

10.240

10.404

10.511

10.558

10.568

10.549

10.512

10.468

10.405

10.334

10.257

10.176

10.098

Marimari

1.261

1.263

1.266

1.268

1.271

1.271

1.271

1.272

1.272

1.272

1.269

1.266

1.264

1.261

1.258

1.253

1.248

1.243

1.238

1.233

Outras bacias

2.319

2.316

2.313

2.310

2.307

2.306

2.306

2.305

2.305

2.304

2.304

2.304

2.303

2.303

2.303

2.303

2.303

2.302

2.302

2.302

Ilhas

12.059

12.207

12.358

12.510

12.665

12.716

12.766

12.817

12.869

12.920

12.936

12.952

12.969

12.985

13.001

13.006

13.011

13.015

13.020

13.025

Baía do Guajará

2.239

2.272

2.305

2.338

2.372

2.383

2.394

2.405

2.417

2.428

2.432

2.435

2.439

2.442

2.446

2.447

2.448

2.449

2.450

2.451

Cotijuba

7.248

7.350

7.454

7.559

7.666

7.701

7.736

7.771

7.806

7.841

7.852

7.863

7.875

7.886

7.897

7.900

7.904

7.907

7.911

7.914

Combu

1.273

1.280

1.287

1.294

1.301

1.303

1.306

1.308

1.311

1.313

1.314

1.315

1.315

1.316

1.317

1.317

1.317

1.318

1.318

1.318

Bacia XVIII
Bacia do Ipixuna
População Urbana
População Rural

Jutuba
População Total

1.299

1.305

1.312

1.319

1.326

1.328

1.331

1.333

1.336

1.338

1.339

1.339

1.340

1.340

1.341

1.341

1.341

1.342

1.342

1.342

1.529.366

1.537.263

1.544.613

1.551.454

1.558.991

1.564.682

1.569.831

1.574.453

1.578.565

1.583.401

1.586.442

1.588.958

1.590.990

1.592.586

1.594.660

1.595.366

1.595.629

1.595.498

1.595.025

1.594.874

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.
Quadro 114: Domicílios por bacia hidrográfica.
Domicílios

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

Bacia da Estrada Nova

65.574

65.908

66.243

66.579

66.918

67.553

68.194

68.842

69.495

70.155

70.589

71.026

71.465

71.907

72.352

72.626

72.902

73.178

73.455

73.733

Bacia da Tamandaré

6.657

6.679

6.701

6.723

6.745

6.797

6.849

6.902

6.955

7.009

7.040

7.072

7.103

7.135

7.166

7.181

7.196

7.211

7.227

7.242

Bacia de Val-de-Cães

20.618

20.959

21.305

21.657

22.014

22.457

22.910

23.371

23.841

24.322

24.730

25.146

25.569

25.999

26.436

26.812

27.194

27.582

27.974

28.373
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Domicílios

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

Bacia do Anani

5.296

5.602

5.925

6.268

6.630

7.081

7.564

8.080

8.631

9.219

9.808

10.434

11.100

11.808

12.562

13.270

14.018

14.808

15.643

16.525

Bacia do Armas

9.928

10.010

10.093

10.177

10.261

10.420

10.582

10.746

10.912

11.081

11.212

11.345

11.480

11.616

11.753

11.849

11.945

12.041

12.139

12.237

Bacia do Aurá

5.787

5.777

5.768

5.758

5.748

5.817

5.888

5.959

6.031

6.104

6.200

6.298

6.397

6.498

6.600

6.705

6.812

6.920

7.030

7.141

Bacia do Cajé

2.778

2.848

2.921

2.995

3.071

3.182

3.296

3.415

3.538

3.666

3.787

3.913

4.042

4.176

4.315

4.429

4.546

4.667

4.790

4.917

396

400

403

407

411

417

423

429

435

441

447

454

460

467

473

480

487

494

502

509

Bacia do Maguarí

52.824

53.580

54.346

55.124

55.912

56.883

57.870

58.874

59.895

60.934

61.640

62.353

63.075

63.805

64.543

64.991

65.443

65.897

66.355

66.815

Bacia do Mata Fome

16.883

17.116

17.352

17.591

17.834

18.219

18.613

19.015

19.426

19.846

20.194

20.548

20.909

21.276

21.649

21.909

22.171

22.437

22.706

22.978

Bacia do Murucutum

15.312

15.499

15.687

15.878

16.071

16.290

16.511

16.735

16.963

17.193

17.330

17.468

17.607

17.747

17.888

17.967

18.046

18.126

18.206

18.287

Bacia do Outeiro

8.855

9.105

9.363

9.627

9.900

10.249

10.611

10.985

11.373

11.774

12.139

12.515

12.902

13.301

13.713

14.071

14.437

14.814

15.200

15.596

Bacia do Paracuri

44.048

44.938

45.846

46.772

47.717

48.911

50.134

51.388

52.673

53.991

54.996

56.020

57.063

58.126

59.208

59.939

60.678

61.426

62.184

62.951

Bacia do Comércio

Bacia do Tucunduba

71.925

73.355

74.813

76.300

77.817

79.492

81.203

82.950

84.735

86.559

87.761

88.981

90.217

91.470

92.740

93.491

94.249

95.012

95.781

96.557

Bacia do Una

135.589

136.330

137.075

137.824

138.577

139.971

141.379

142.802

144.239

145.690

146.636

147.587

148.545

149.509

150.480

151.049

151.621

152.194

152.770

153.349

Bacia do Murubira

5.101

5.337

5.584

5.842

6.112

6.460

6.827

7.215

7.625

8.058

8.492

8.949

9.431

9.939

10.474

10.985

11.520

12.082

12.671

13.288

Bacia I

1.848

1.879

1.911

1.944

1.977

2.024

2.072

2.122

2.173

2.225

2.271

2.317

2.365

2.414

2.463

2.506

2.549

2.594

2.639

2.684

Bacia II

261

258

255

253

250

250

251

252

252

253

254

255

256

258

259

260

262

263

264

266

Bacia III

487

488

489

490

491

494

497

500

503

506

507

509

511

513

514

515

516

518

519

520

Bacia IV

873

883

893

904

914

935

956

978

1.001

1.023

1.045

1.067

1.090

1.113

1.136

1.156

1.175

1.196

1.216

1.237

Bacia do Tabocão

5.702

5.766

5.831

5.896

5.963

6.046

6.130

6.215

6.301

6.389

6.440

6.493

6.545

6.598

6.652

6.679

6.706

6.733

6.760

6.788

Bacia do São Benedito

4.887

4.956

5.026

5.097

5.169

5.255

5.344

5.434

5.525

5.618

5.679

5.740

5.803

5.866

5.929

5.969

6.008

6.048

6.087

6.128

Bacia V

522

521

521

521

521

524

527

531

534

538

540

541

543

545

547

548

548

549

550

550

Bacia VI

254

275

296

320

345

378

415

454

498

545

596

652

713

780

853

923

1.000

1.083

1.172

1.269

Bacia VII

88

95

102

110

119

131

144

158

173

190

209

229

252

277

304

331

360

392

427

465

Bacia VIII

860

860

861

861

862

874

887

900

914

927

942

956

971

986

1.002

1.014

1.027

1.039

1.052

1.065

Bacia IX

97

97

98

98

98

99

101

102

103

104

105

106

107

108

109

109

110

110

111

111

Bacia do Curuperê

1.589

1.654

1.722

1.793

1.867

1.963

2.065

2.172

2.284

2.402

2.515

2.633

2.757

2.886

3.022

3.138

3.259

3.384

3.514

3.650

Bacia do Itaiteua

2.068

2.166

2.268

2.375

2.488

2.594

2.704

2.820

2.940

3.066

3.161

3.258

3.359

3.464

3.571

3.646

3.723

3.801

3.881

3.963

Bacia do Jararaca

1.760

1.878

2.004

2.139

2.283

2.393

2.507

2.627

2.753

2.885

2.971

3.058

3.149

3.242

3.337

3.397

3.457

3.518

3.581

3.645
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Domicílios

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

Bacia X

938

942

945

948

951

971

991

1.011

1.032

1.053

1.081

1.109

1.139

1.169

1.200

1.234

1.270

1.306

1.344

1.382

Bacia XI

1.177

1.180

1.183

1.186

1.189

1.211

1.235

1.258

1.282

1.307

1.338

1.370

1.403

1.436

1.471

1.507

1.544

1.582

1.620

1.660

Bacia XII

2.881

2.997

3.117

3.243

3.373

3.464

3.558

3.655

3.754

3.856

3.921

3.988

4.056

4.124

4.194

4.238

4.282

4.326

4.371

4.416

Bacia XIII

825

840

855

870

885

901

917

933

950

967

979

991

1.003

1.016

1.028

1.036

1.044

1.053

1.061

1.069

Bacia XIV

123

125

126

128

129

132

135

138

141

144

146

149

152

155

158

160

162

164

166

169

Bacia XV

66

66

66

66

66

67

68

69

70

71

72

73

73

74

75

76

76

77

77

78

Bacia XVI

776

779

782

785

788

799

811

822

834

846

856

866

876

886

896

902

909

915

922

929

Bacia XVII

540

548

556

564

573

586

600

613

628

642

655

669

682

696

710

722

734

747

759

772

Bacia do Cajueiro

1.004

1.025

1.046

1.067

1.089

1.122

1.155

1.190

1.226

1.262

1.297

1.332

1.369

1.406

1.445

1.480

1.516

1.553

1.590

1.629

Bacia do Carananduba

1.038

1.055

1.072

1.090

1.108

1.132

1.158

1.183

1.210

1.237

1.261

1.285

1.310

1.336

1.362

1.386

1.410

1.435

1.460

1.486

Bacia do Jacarequara

1.928

2.157

2.413

2.700

3.022

3.356

3.726

4.138

4.595

5.103

5.543

6.021

6.541

7.105

7.717

8.173

8.655

9.166

9.707

10.280

Bacia do Sucurijuquara

1.306

1.454

1.618

1.801

2.004

2.241

2.506

2.803

3.134

3.505

3.890

4.317

4.791

5.317

5.900

6.453

7.057

7.717

8.440

9.230

Bacia XVIII

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Bacia XIX

52

52

51

51

51

51

51

51

51

51

51

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Bacia do Ipixuna

394

397

400

404

407

411

415

419

423

427

428

430

432

434

436

437

438

438

439

440

501.918

508.836

515.936

523.228

530.721

540.607

550.781

561.258

572.054

583.186

591.757

600.579

609.665

619.033

628.697

635.801

643.114

650.648

658.416

666.430

Domicílios Rurais

8.146

8.579

9.043

9.543

10.087

10.318

10.550

10.784

11.021

11.263

11.369

11.474

11.578

11.681

11.783

11.838

11.893

11.947

12.000

12.053

Bacia XV

2.200

2.492

2.823

3.198

3.623

3.782

3.948

4.121

4.302

4.490

4.564

4.638

4.714

4.791

4.869

4.907

4.946

4.985

5.025

5.065

Marimari

440

443

445

448

451

454

458

462

466

470

473

476

478

481

484

486

488

490

493

495

Outras bacias

920

934

944

953

960

966

971

975

978

981

983

984

986

987

987

988

988

989

989

989

4.586

4.711

4.830

4.944

5.054

5.116

5.173

5.226

5.276

5.322

5.350

5.376

5.400

5.422

5.443

5.457

5.470

5.482

5.494

5.504

Domicílios Urbanos

Ilhas
Baía do Guajará

756

787

818

848

878

897

915

932

947

962

971

980

988

995

1.001

1.005

1.009

1.012

1.015

1.017

Cotijuba

3.053

3.129

3.199

3.265

3.328

3.356

3.381

3.404

3.426

3.446

3.455

3.462

3.470

3.476

3.482

3.485

3.487

3.489

3.491

3.493

Combu

348

352

357

361

366

370

373

377

381

385

389

393

397

401

405

409

414

418

423

427

Jutuba

428

442

456

470

483

493

503

513

521

529

535

541

546

550

554

558

560

563

565

567

510.064

517.415

524.979

532.771

540.808

550.925

561.331

572.042

583.075

594.449

603.126

612.053

621.243

630.713

640.480

647.639

655.007

662.595

670.416

678.483

Domicílios Total

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.
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Estas bacias são, portanto, as unidades básicas de planejamento e, quando
agrupadas dentro de premissas específicas para fins do PMSB, servirão de apoio
para a concepção de cada um dos quatro sistemas e da futura planificação dos
programas, projetos e ações de cada componente da prestação de serviço.

Entretanto, trabalhar com exclusivamente com bacia hidrográfica como unidade
de planejamento, pode trazer dificuldades na execução do plano, uma vez o
município não utiliza as bacias hidrográficas como unidades de planejamento
atualmente. Neste sentido, propõe-se o arranjo de bacias em zonas de gestão,
de forma a se aproximar dos agrupamentos administrativos atuais, sem
desconsiderar a drenagem das águas e os limites geográficos dos divisores de
água que limitam as bacias hidrográficas de Belém.

Neste sentido, a partir das bacias hidrográficas definidas geograficamente no
município de Belém, procedeu-se com a delimitação das bacias inseridas no
perímetro urbano e, em seguida, deu-se o agrupamento das bacias
considerando-se sua localização, características e interligação ao sistema viário.
Com base nesta premissa, definiu-se seis Zonas de Gestão - ZG, sendo elas:
•

ZG do Uma;

•

ZG Estrada Nova;

•

ZG Tucunduba;

•

ZG Outeiro;

•

ZG Icoaraci;

•

ZG Mosqueiro.

A ZG Outeiro inclui a Ilha de Cotijuba, pois apesar do IBGE considerá-la como
área rural, o Plano Diretor de Belém classifica uma parte como Zona de Ambiente
Urbano 1 e outra como Zona de Ambiente Natural 2.

As zonas de gestão visam aperfeiçoar o sistema de gestão adotado atualmente
pelo município, de forma a agregar os territórios geograficamente definidos pelas
bacias hidrográficas e que, como detalhado no diagnóstico, se tratam de áreas
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sistêmicas que sofrem as consequências das ações ali aplicadas, com as
unidades administrativas adotadas atualmente, os distritos administrativos. Este
agrupamento trata-se de uma proposta a fim de utilizar as bacias hidrográficas
como zonas de gestão, pois sendo o eixo de drenagem urbana e manejo de
águas pluviais diretamente relacionado aos recursos hídricos, facilita-se e
obtém-se ganhos em resultados quando o manejo utiliza deste território como
unidades de planejamento.

O agrupamento obteve regiões com maiores pressão urbana, como as Zonas de
Gestão da bacia do Una, Estrada Nova, Tucunduba e Icoaraci, que, devido à
esta característica, possuem maior impacto nos sistemas de drenagem urbana
e manejo de águas pluviais.

As Zonas de Gestão e respectivas bacias hidrográficas são agrupadas conforme
Quadro 115.
Quadro 115: Zonas de Gestão em Drenagem Urbana de Belém - PA.
Zonas de Gestão
Bacia
Área (ha)
Área por Núcleo (ha)
ZG Una

ZG Estrada Nova

ZG Tucunduba

Bacia do Una

3.470,5

Bacia da Estrada Nova

966,3

Bacia da Tamandaré

210,4

Bacia do Armas

280,7

Bacia do Comércio

37,0

Bacia do Tucunduba

1.109,4

Bacia do Aurá

1.300,7

Bacia do Murucutum

3.040,2

Bacia do Anani

ZG Icoaraci

3.470,5

1.494,5

5.450,3

622,2

Bacia do Outeiro

713,9

Bacia do Maguarí

1.513,6

Bacia de Val-de-Cans

1.111,1

Bacia do Mata Fome

579,7

Bacia do Cajé

179,5

Bacia do Paracuri

1.627,8

Bacia do São Benedito

154,1

Bacia do Tabocão

140,7

Bacia I

247,6

Bacia II

46,0

Bacia III

52,7

Bacia IV

89,8

Bacia V

70,0
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7.304,6

Zonas de Gestão

Bacia

Área (ha)

Bacia VI

117,2

Bacia VII

38,7

Bacia do Curuperê

252,5

Bacia do Itaiteua

179,7

Bacia do Jararaca

124,4

Bacia do Traíra
ZG Outeiro*

ZG Mosqueiro

Área por Núcleo (ha)

4,8

Bacia VIII

232,9

Bacia IX

67,0

Bacia X

191,9

Bacia XI

126,5

Bacia XII

34,8

Bacia do Murubira

1.758,1

Bacia do Cajueiro

392,7

Bacia do Carananduba

670,2

Bacia do Ipixuna

593,7

Bacia do Jacarequara

729,4

Bacia do Sucurijuquara

813,1

Bacia XVI

338,1

Bacia XVII
*inclui Zona de Ambiente Urbano da Ilha de Cotijuba

2.784,2

5.594,0

298,8

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.

A Figura 112 apresenta o mapa com as zonas de gestão de Belém.
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Figura 112: Zonas de Gestão.

(*) Em relação à ilha de Cotijuba, apesar do IBGE considerá-la como área rural, por seu
adensamento, será tratada como área urbana neste estudo.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.
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2. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Neste Plano estão considerados os princípios fundamentais da Lei n°
11.445/2007 definidos em seu Art. 2°, bem como as metas definidas no Plano
Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB (versão atualizada de 2019).

São princípios fundamentais da política nacional de saneamento básico, a
universalização; equidade; integralidade; intersetorialidade; sustentabilidade;
participação social e controle e; matriz tecnológica. As diretrizes gerais buscam
orientar a execução do PMSB em consonância com os princípios fundamentais
e traçam o caminho para o cumprimento das metas estabelecidas.

Esses princípios materializam as principais diretrizes do planejamento, as quais
devem ser base para a definição das principais metas, ações e objetivos para os
serviços de saneamento básico municipal, estando apresentados na Figura 113
a seguir:
Figura 113 - Princípios Fundamentais do Plano de Saneamento Básico.

Fonte: Plano Nacional de Saneamento Básico – versão atualizada 2019.
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A futura definição de objetivos e sua apresentação de maneira organizada e clara
será uma atividade essencial no planejamento das ações de saneamento básico
e estará contida neste Plano Municipal de Saneamento Básico de Belém.

As diretrizes que orientarão a continuidade dos trabalhos no que se refere a
prestação de serviço de drenagem urbana e manejo de águas pluviais são as
seguintes:
•

Que ocorra a universalização do serviço, com relação ao sistema de
microdrenagem, e uma vez atendida seja mantida ao longo do período do
Plano;

•

Que toda área urbana do município possua os serviços de drenagem e
manejo de águas pluviais adequados a sua necessidade local,
minimizando a ocorrência de problemas críticos de inundação, enchentes
ou alagamentos;

•

Que a municipalidade crie mecanismos que minimizem o impacto a
jusante sob um enfoque integrado, garantindo que impactos de quaisquer
medidas não sejam transferidos;

•

Que as águas pluviais urbanas sejam coletadas e sua disposição final
atenda aos dispositivos legais vigentes ou aqueles que venham a ser
fixados pela agência reguladora;

•

Que sejam propostas alternativas técnicas viáveis de implantação para
eliminar, e quando isto não for possível, minimizar as ocorrências de
inundações, enchentes e alagamentos;

•

Que seja priorizada a melhoria contínua da qualidade dos serviços
prestados;

•

Que ocorra a prevalência de execução de medidas preventivas em
relação aos serviços corretivos;

•

Que exista estreita atuação com os serviços de esgotamento sanitário e
de limpeza pública, visando que estes componentes não comprometam a
qualidade da água conduzida e nem problemas de obstrução ao fluxo de
água drenada;
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•

Que a qualidade dos serviços esteja, a qualquer tempo, dentro dos
padrões, no mínimo atendendo aos dispositivos legais ou aqueles que
venham a ser fixados pela agência reguladora;

•

Que o operador atue com isonomia na prestação de serviços a seus
usuários;

•

Que seja mantido o sistema de geração de informações e que os dados
que venham a alimentar as variáveis sejam verídicos e obtidos dentro da
boa técnica;

•

Que seja recebida, apurada e promovida a solução das reclamações dos
usuários;

•

Que seja viabilizado o desenvolvimento técnico e pessoal dos
profissionais envolvidos nos trabalhos;

•

Que ocorra a busca da melhoria contínua do desempenho do corpo
profissional envolvido;

•

Que exista um constante trabalho de comunicação e educação ambiental.
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3. OBJETIVOS GERAIS E MACRO OBJETIVOS

São os objetivos gerais do PMSB de Belém:
•

Ser ferramenta de planejamento e de gestão pública para alcançar a
universalização do acesso ao saneamento básico, com quantidade,
igualdade, equidade, eficácia, eficiência, sustentabilidade, qualidade,
continuidade e controle social;

•

Promover a organização, o planejamento e o desenvolvimento do setor
saneamento, com ênfase na difusão de boas práticas gerenciais e na
formação de recursos humanos, considerando as especificidades locais e
as demandas da população;

•

Envolver e motivar a sociedade a participar de todas as etapas do
desenvolvimento dos trabalhos e garantir que este interesse seja mantido
após a conclusão dos trabalhos;

•

Promover o aperfeiçoamento institucional e tecnológico do município;

•

Contribuir para o desenvolvimento sustentável do município, em sua área
urbana e rural;

•

Fornecer aos representantes municipais dados e informações e
indicadores adequados;

•

Prover diretrizes para contrato de programa/concessão a serem
eventualmente firmados entre o município e prestadores de serviço;

•

Orientar o desenvolvimento de programas e ações da política municipal de
saneamento básico;

•

Assegurar que a aplicação dos recursos financeiros públicos se dê segundo
critérios de promoção da salubridade ambiental, da maximização da
relação benefício-custo e do maior retorno social;

•

Fornecer à Administração Municipal os materiais e estudos, visando facilitar
e promover a integração de planos e trabalhos realizados ao Plano
Municipal de Saneamento.

Os programas, projetos e ações específicos a serem propostos para cada
componente atenderão aos seguintes macro objetivos:
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•

Universalização dos Serviços: direcionado à visão estratégica da
ampliação da cobertura do saneamento básico em termos quantitativos,
englobando todos os projetos e respectivas ações voltados ao acesso de
novos usuários;

•

Melhorias Operacionais e Qualidade dos Serviços: direcionadas à visão
estratégica do saneamento básico em termos qualitativos, agrupando os
projetos e respectivas ações voltados para aperfeiçoamento da
infraestrutura já existente no município, bem como das novas estruturas
que venham a ser propostas;

•

Melhorias Organizacional/Gerencial: direcionadas à visão estratégica da
gestão dos serviços, recebendo todos os projetos e respectivas ações
destinados à sua estruturação e ao seu aperfeiçoamento.
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4. CENÁRIOS

A construção de cenários tem como objetivo principal o entendimento das
possíveis situações que podem determinar o futuro, que podem interferir neste
desenvolvimento, montando assim uma cena ou situação consistente do que
poderá vir a ser.

Um cenário criado é um importante instrumento de planejamento estratégico,
capaz de monitorar, antever o ambiente e responder melhor às possíveis
surpresas e crises, permitindo que o Plano Municipal de Saneamento Básico
seja fundamentado também numa realidade futura plausível de acontecer. Como
principais aspectos a serem alcançados na construção de um cenário, pode-se
citar:
•

Propiciar maior consistência técnica no processo de decisão durante a
construção do Plano Municipal de Saneamento Básico;

•

Conhecer as inter-relações entre fatores externos e internos ao
saneamento municipal; e

•

Dar respaldo para a formatação das metas a serem adotadas no Plano
Municipal de Saneamento Básico.

A formulação de cenários consiste num exercício do livre pensamento, porém é
necessário se ater ao foco do principal objetivo, que é a elaboração do Plano
Municipal de Saneamento Básico e do Plano de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos e considerar a situação atual dos sistemas e a escassez de recursos
necessários a serem investidos.

A proposição de cenários dentro do Plano Municipal de Saneamento Básico
deverá ser a mais objetiva possível, limitada a sua capacidade de intervenção,
de forma a se tornar um instrumento eficaz e eficiente. Propõe-se a definição de
2 cenários de estudo, com as seguintes características principais:
•

Cenário

1:

Moderada

desenvolvimento,

influência

moderada

de

vetores

modernização
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estratégicos

socioeconômica

e

de
de

desempenho do sistema urbano e limitada disponibilidade de recursos para
investimento.
•

Cenário 2: Média influência de vetores estratégicos de desenvolvimento,
relativa modernização socioeconômica e de desempenho do sistema
urbano e uma maior disponibilidade de recursos para investimento.

As premissas para a formulação dos 2 cenários foram as seguintes:
•

Em ambos os cenários serão consideradas as mesmas condições de
contorno iniciais para cada serviço, obtidas da avaliação da situação atual
de saneamento local e apresentada no Diagnóstico da Situação Atual dos
Serviços e da Caracterização Geral do município de Belém;

•

As populações a serem adotadas, ano a ano, serão comuns à ambos os
cenários e com as diferentes graduações das metas propostas, teremos
como resultado diferentes níveis de prestação de serviço em cada ano do
estudo;

•

A futura seleção do cenário a ser adotado será efetuada por componente;

•

Fundamentalmente, como exposto na análise SWOT apresentada para
cada um dos 4 componentes, a realidade da prestação de serviço de
saneamento, encontra-se extremamente defasada no que se refere à
universalização, na baixa qualidade da prestação de serviço e na escassez
de recursos de modo geral – pessoal, equipamentos, financeiro, de receitas
e investimentos disponibilizados para operar e manter os sistemas;

•

As condições de investimento continuarão escassas e as tarifas praticadas
não serão suficientes por si só a cobrirem os altos valores certamente
necessários, o que implica, mesmo para o Cenário 2, uma graduação não
tão agressiva como necessária do ponto de vista sanitário;

•

Da Caracterização Geral do município têm-se que as condições
socioeconômicas do município se encontram em um patamar baixo e que
muito precisa ser feito no aspecto de educação ambiental;

•

A graduação da velocidade de evolução de cada cenário proposto será
dada pela proposição de metas.
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5. METAS PROPOSTAS

De maneira bem objetiva, conceitua-se como meta para o PMSB o atingimento
de um determinado objetivo mensurável, num intervalo de tempo previamente
definido.

UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

5.1.1. Meta de Cobertura do Sistema de Microdrenagem

Conforme apresentado no Diagnóstico, o município de Belém não possui
cadastro do sistema de microdrenagem de forma que seja possível quantificar a
extensão e abrangência do atendimento de forma precisa. Entretanto, estima-se
que 65% das vias da área urbana são pavimentadas e destas, 50% contam com
galerias de microdrenagem. Ou seja, 35% do total de vias da área urbana contam
com galerias de microdrenagem de águas pluviais.

Entretanto, é importante ressaltar que o sistema de microdrenagem é composto
não só por galerias e bocas de lobo, mas também pelos dispositivos que
promovem o transporte, como os pavimentos de ruas, guias e sarjetas e demais
dispositivos relacionados ao sistema viário e os programas, projetos e ações que
serão previstos no PMSB de Belém irá considerar esse avanço global do
sistema, uma vez que a estimativa de vias pavimentadas na área urbana de
Belém é de cerca de 65%, porém, destas, supera-se o índice de 50% de vias
que não contam com guias, sarjetas ou meio-fio, que são dispositivos
importantes no transporte e escoamento das águas pluviais.

Esta meta sugere o avanço da microdrenagem nas vias pavimentadas da área
urbana em consonância com o sistema de indicadores de monitoramento. A
partir das estimativas supracitadas, a meta de universalização do serviço de
microdrenagem considera que a área urbana de Belém conta com 50% de
atendimento por sistemas de microdrenagem.
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Visando o aumento gradativo da cobertura do sistema de microdrenagem na
área urbana de Belém, propõe-se o avanço do atendimento conforme dois
cenários, o 1 e o 2, e ambos buscam a universalização e eficiência dos serviços,
sendo que o cenário 1 atinge 100% da cobertura no ano 18, em longo prazo, e
o cenário 2 atinge a totalidade no ano 12, em médio prazo. O Quadro 116 detalha
o avanço da meta, conforme cenários propostos, incluindo os projetos já
elaborados e que se encontram dentro da programação de execução de obras
pelo município em prazo imediato.
Quadro 116: Meta de Cobertura do Sistema de Microdrenagem.
Objetivo
Universalização dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais
Meta de Cobertura do Sistema de Microdrenagem
Percentual de vias da área urbana com cobertura de microdrenagem
Cenário

Ano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
52%
53%
54%
55%
57%
60%
63%
65%
65%
70%
70%
75%
75%
80%
80%
90%
90%
100%
100%
100%

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

2
52%
55%
60%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Prazo Imediato
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.
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5.1.2. Meta de Cobertura do Sistema de Macrodrenagem

O sistema de macrodrenagem do município, no que tange aos canais, possui
aproximadamente 94 km de extensão, o que, em cobertura, corresponde a cerca
de 80% de atendimento da área urbana de Belém, sendo que encontram-se em
andamento (2020) as obras de macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova e do
Tucunduba, e em fase de projeto a Bacia do Mata-fome e parcialmente a do
Murucutum.

Para universalização do serviço, propõe-se o avanço gradativo por meio de dois
cenários, o 1 e o 2, sendo que o primeiro atinge a universalização no ano 6, em
curto prazo e o segundo, atinge 100% da área urbana com cobertura de
macrodrenagem no ano 3, em prazo imediato. O Quadro 117 traz o avanço
proposto em cada cenário.
Quadro 117: Meta de Cobertura do Sistema de Macrodrenagem.
Objetivo
Universalização dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais
Meta de Cobertura do Sistema de Macrodrenagem
Percentual da área urbana com cobertura de macrodrenagem
Ano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039

Cenário
1
80%
85%
90%
90%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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2
80%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Objetivo
Universalização dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais
Meta de Cobertura do Sistema de Macrodrenagem
Percentual da área urbana com cobertura de macrodrenagem
Cenário

Ano
20

1
100%

2040

2
100%

Prazo Imediato
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.

MELHORIAS OPERACIONAIS E DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE
DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

5.2.1. Meta de Limpeza e Desassoreamento dos Dispositivos de
Microdrenagem

Conforme densamente discutido no diagnóstico do PMSB, uma das principais
causas da ineficiência do sistema de microdrenagem é o acúmulo de resíduos e
assoreamento dos dispositivos. Para o avanço gradativo no atendimento pelos
serviços de limpeza e desassoreamento dos dispositivos de microdrenagem,
propõe-se o avanço por meio de dois cenários, o 1 e o 2, sendo que o primeiro
atinge a totalidade do atendimento no ano 6, em curto prazo e o segundo, prevê
a totalidade da prestação do serviço em prazo imediato, no ano 3 de implantação
do PMSB.

Observa-se que em ambos os cenários se propõe uma rápida expansão, meta
que se justifica diante da necessidade de melhoria operacional nos sistemas de
microdrenagem para aumentar eficiência dos dispositivos. O Quadro 118 traz de
forma detalhada os avanços propostos por cada cenário.
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Quadro 118: Meta de Limpeza e Desassoreamento dos Dispositivos de Microdrenagem.
Objetivo
Melhorias Operacionais dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais
Meta de Limpeza e Desassoreamento dos Dispositivos de Microdrenagem
Percentual de galerias de microdrenagem atendidas com limpeza em relação ao total de
galerias existentes
Cenário

Ano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
10%
20%
40%
60%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

2
10%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Prazo Imediato
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.

5.2.2. Meta de Limpeza e Desassoreamento de Macrodrenos e Dispositivos
de Macrodrenagem

O município de Belém é bem atendido quanto aos sistemas de macrodrenagem
no que tange à extensão de canais, entretanto, as condições operacionais
identificadas no diagnóstico comprometem significativamente a eficiência dos
dispositivos. A limpeza e desassoreamento dos canais e demais dispositivos do
sistema, é uma das principais ações a serem praticadas pelo município a fim de
obter resultados positivos na operacionalização do sistema de macrodrenagem,
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uma vez que os canais não são capazes de atuar com a eficiência na qual foram
projetados e executados em decorrência de acumulo de resíduos e intenso
assoreamento.

Diante do exposto, observa-se que tanto o cenário 1 quanto o cenário 2
propostos no quadro a seguir, visam a rápida expansão da prestação dos
serviços, que deverá ser executada de forma efetiva. O cenário 1 inicia o
atendimento com 10% dos canais com limpeza e desassoreamento e atinge
100% no ano 6, em curto prazo. Já o 2, inicia o atendimento com 20% de
abrangência e atinge 100% no ano 4, primeiro ano das metas de curto prazo.

Quadro 119: Meta de Limpeza e Desassoreamento dos Macrodrenos e Dispositivos de
Macrodrenagem.
Objetivo
Melhorias Operacionais dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais
Meta de Limpeza e Desassoreamento dos Macrodrenos e Dispositivos de
Macrodrenagem
Percentual de canais de macrodrenagem e fundos de vale atendidos com limpeza e
desassoreamento em relação ao total de macrodrenos existentes
Ano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

Cenário
1
10%
30%
60%
80%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Prazo Imediato
Curto Prazo
Médio Prazo
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2
20%
50%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Objetivo
Melhorias Operacionais dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais
Meta de Limpeza e Desassoreamento dos Macrodrenos e Dispositivos de
Macrodrenagem
Percentual de canais de macrodrenagem e fundos de vale atendidos com limpeza e
desassoreamento em relação ao total de macrodrenos existentes
Cenário

Ano

1

2

Longo Prazo

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.

5.2.3. Meta de Manutenção e Recuperação Estrutural dos Dispositivos de
Microdrenagem

Esta meta propõe melhoria operacional dos serviços para prover maior eficiência
do sistema de drenagem por meio da manutenção e recuperação estrutural dos
dispositivos de microdrenagem.

O Quadro 120 propõe dois cenários, o 1, que gradativamente avança no
aumento do atendimento de manutenção e recuperação estrutural dos
dispositivos de microdrenagem até atingir a totalidade das galerias atendidas em
médio prazo, no ano 11 e, propõe o cenário 2, que atinge 100% do atendimento
por manutenção e recuperação estrutural das galerias de microdrenagem em
curto prazo, no ano 8 de implantação do PMSB.
Quadro 120: Meta de Manutenção e Recuperação Estrutural dos Dispositivos de
Microdrenagem.
Objetivo
Melhorias Operacionais dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais
Meta de Manutenção e Recuperação Estrutural dos Dispositivos de Microdrenagem
Percentual de galerias atendidas com manutenção e recuperação estrutural preventiva em
relação ao total de galerias existentes
Ano
1
2
3
4

2021
2022
2023
2024

Cenário
1
5%
10%
20%
30%

2
5%
15%
30%
45%

337

Objetivo
Melhorias Operacionais dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais
Meta de Manutenção e Recuperação Estrutural dos Dispositivos de Microdrenagem
Percentual de galerias atendidas com manutenção e recuperação estrutural preventiva em
relação ao total de galerias existentes
Cenário

Ano
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

2
60%
75%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Prazo Imediato
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.

5.2.4. Meta de Manutenção e Recuperação Estrutural dos Dispositivos de
Macrodrenagem

Conforme retratado no diagnóstico, embora o município conte com uma extensa
rede de canais de macrodrenagem, as estruturas de uma parcela considerável
dos canais estão comprometidas e necessitam de manutenção e/ou recuperação
estrutural. Esta meta, associada às metas de limpeza e desassoreamento, são
fundamentais para obter o bom funcionamento dos sistemas de drenagem
urbana executados em Belém.

Da mesma forma que as metas anteriores, propõe-se o avanço por meio de dois
cenários, o 1 e o 2. No cenário 1, o avanço no percentual de canais atendidos
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com manutenção e recuperação estrutural se dá de forma gradativa e atinge a
totalidade da abrangência em médio prazo, no ano 12. Já o cenário 2, propõe
que a totalidade dos canais contem com manutenção e recuperação estrutural
em curto prazo, no ano 8 de implantação do PMSB.
Quadro 121: Meta de Manutenção e Recuperação Estrutural dos Dispositivos de
Macrodrenagem.
Objetivo
Melhorias Operacionais dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais
Meta de Manutenção e Recuperação Estrutural dos Dispositivos de Macrodrenagem
Percentual de canais atendidos com manutenção e recuperação estrutural preventiva em
relação ao total de canais existentes
Cenário

Ano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
0%
5%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

2
0%
10%
20%
35%
50%
65%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Prazo Imediato
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.
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MELHORIAS GERENCIAIS DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

5.3.1. Meta de Monitoramento do Sistema de Drenagem Urbana

Buscando a crescente melhoria gerencial da prestação dos serviços de
drenagem urbana, propõe-se a criação e implementação do sistema de
monitoramento das águas pluviais de Belém, a fim de obter dados e possibilitar
a análise do comportamento quantitativo das águas de drenagem urbana de
Belém.

Esta meta foi prevista em dois cenários, de forma que o cenário 1 obtém o
monitoramento total do sistema em curto prazo, no ano 6 e o 2 propõe o
monitoramento do sistema em prazo imediato, no ano 3 de implantação do
PMSB.
Quadro 122: Meta de Monitoramento do Sistema de Drenagem Urbana.
Objetivo
Melhorias Gerenciais dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais
Meta de Monitoramento do Sistema de Drenagem Urbana

Criação e implementação do sistema de monitoramento do sistema de macrodrenagem

Ano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Cenário
1
0%
35%
70%
70%
70%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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2
0%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Objetivo
Melhorias Gerenciais dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais
Meta de Monitoramento do Sistema de Drenagem Urbana

Criação e implementação do sistema de monitoramento do sistema de macrodrenagem
Cenário

Ano
17
18
19
20

1
100%
100%
100%
100%

2037
2038
2039
2040

2
100%
100%
100%
100%

Prazo Imediato
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.

5.3.2. Meta de Monitoramento da Qualidade da Água dos Corpos Hídricos

Ainda buscando melhorias gerenciais nos sistemas, esta meta visa a
implantação do monitoramento da qualidade da água dos corpos hídricos e
canais que compõe o sistema de macrodrenagem de Belém, a fim de
acompanhar as melhorias na qualidade das águas em decorrência da
implantação dos sistemas de esgotamento sanitário e interrupção dos
lançamentos irregulares de esgotos no sistema de drenagem de águas pluviais.

As metas são propostas em dois cenários, 1 e 2, e ambos visam o aumento
gradativo do percentual de extensão de canais sob monitoramento quanto à
qualidade das águas em relação à extensão total de canais. No cenário 1, o
monitoramento se inicia no ano 3, em prazo imediato, com 10% e atinge a
totalidade dos canais sob monitoramento no ano 12, fim do período de médio
prazo. O cenário 2 inicia o monitoramento com 15% dos canais no ano 2 e atinge
a totalidade dos canais monitorados no ano 8, em curto prazo, conforme Quadro
123.
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Quadro 123: Meta de Monitoramento da Qualidade da Água dos Corpos Hídricos.
Objetivo
Melhorias Gerenciais dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais
Meta de Monitoramento da Qualidade da Água dos Corpos Hídricos
Percentual de extensão de canais sob monitoramento em relação à extensão total de canais
Cenário

Ano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

2
0%
15%
30%
45%
60%
75%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Prazo Imediato
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.
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6. PROJEÇÃO DAS DEMANDAS – 2 CENÁRIOS

A projeção das demandas visa retratar como a evolução das metas propostas
impactam positivamente na evolução dos sistemas de drenagem urbana e
manejo de águas pluviais.

A projeção será apresentada em quantitativos globais para a área urbana do
município de Belém e não por zonas de gestão, em decorrência de não haver
dados específicos por bacias hidrográficas a fim de agrupá-las pelas unidades
de planejamento propostas.

Vale ressaltar que o cadastro é uma limitação atual do sistema de informações
municipal e essa lacuna compromete uma projeção precisa das demandas.
Nesse sentido, conforme a execução dos programas que serão previstos no
PMSB – que incluem a implementação do sistema de informações por meio de
cadastro dos sistemas – as projeções poderão ser recalculadas a fim de obter
números precisos.

UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Visando a universalização dos serviços, o Quadro 124 e o Quadro 125
apresentam as projeções dos sistemas de micro e macrodrenagem.

6.1.1. Projeção da Cobertura do Sistema de Microdrenagem

O Quadro 124 apresenta a projeção da cobertura do sistema de microdrenagem,
ano a ano, considerando a expansão do sistema proposto no Quadro 116. É
sabido que a prefeitura não dispõe de informação precisa sobre a extensão das
galerias que compõe o sistema de microdrenagem, entretanto, a fim de
possibilitar esta projeção, parte-se da informação contida no Manual de
Operação e Manutenção dos Sistemas de Saneamento Básico de Belém (PMB,
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2019), que estima que dos cerca de 1.440 km de vias pavimentadas existentes
na área urbana do município, 732 km contam com galerias de microdrenagem.

O Quadro 124 apresenta a projeção da cobertura do sistema de microdrenagem
de Belém, considerando a expansão gradativa do sistema nas vias
pavimentadas da área urbana. Entretanto, conforme discutido no item 5.1.1, é
sabido que cerca de 30% das vias da área urbana não contam com
pavimentação e, das 70% que contam com algum tipo de pavimentação, cerca
de 50% não contam com guias e sarjetas, comprometendo a eficiência quanto à
drenagem de águas pluviais. Neste caso, as vias devem ser pavimentadas
(preferencialmente utilizando de medidas de controle descritas ao longo deste
Volume), e as projeções podem ser atualizadas conforme expansão das vias
pavimentadas da área urbana de Belém.
Quadro 124: Projeção da Cobertura do Sistema de Microdrenagem.
Objetivo
Universalização dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais
Projeção da Cobertura do Sistema de Microdrenagem
Extensão de vias com sistema de microdrenagem (km)
Ano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039

Cenário
1
744
758
772
787
815
858
901
930
930
1.001
1.001
1.073
1.073
1.144
1.144
1.287
1.287
1.430
1.430

2
744
787
858
858
930
1.001
1.073
1.144
1.216
1.287
1.359
1.430
1.430
1.430
1.430
1.430
1.430
1.430
1.430
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Objetivo
Universalização dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais
Projeção da Cobertura do Sistema de Microdrenagem
Extensão de vias com sistema de microdrenagem (km)
Cenário
1
2
2040
1.430
1.430
Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.

Ano
20

6.1.2. Projeção da Cobertura do Sistema de Macrodrenagem

Ainda visando a universalização dos serviços, o Quadro 125 apresenta a
projeção da cobertura do sistema de macrodrenagem, considerando a expansão
do sistema por meio da execução de canais de macrodrenagem na área urbana
de Belém. A extensão de canais de macrodrenagem é de 94.105 m, que
corresponde a cerca de 80% das bacias urbanas de Belém. Acompanhando o
avanço previsto no Quadro 117, a extensão de canais no município deve seguir
a seguinte projeção anual.
Quadro 125: Projeção da cobertura do sistema de macrodrenagem.
Objetivo
Universalização dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais
Projeção de Cobertura do Sistema de Macrodrenagem
Extensão de canais de macrodrenagem na área urbana
Ano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

Cenário
1
94.105
99.987
105.868
105.868
111.750
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
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2
94.105
105.868
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631

Objetivo
Universalização dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais
Projeção de Cobertura do Sistema de Macrodrenagem
Extensão de canais de macrodrenagem na área urbana
Cenário

Ano
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631

2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

2
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631

Prazo Imediato
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.

MELHORIAS OPERACIONAIS E DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE
DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

O Quadro 126 até o Quadro 129 referem-se às projeções visando melhorias
operacionais dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais.

6.2.1. Projeção de Limpeza e Desassoreamento dos Dispositivos de
Microdrenagem

O Quadro 126 propõe a projeção do sistema de microdrenagem atendido com
limpeza e desassoreamento, por meio do aumento gradativo da extensão das
galerias atendidas com serviços operacionais de limpeza, em consonância com
as metas apresentadas no Quadro 118.

346

Quadro 126: Projeção de limpeza e desassoreamento dos dispositivos de
microdrenagem.
Objetivo
Melhorias Operacionais dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais
Projeção de Limpeza e Desassoreamento dos Dispositivos de Microdrenagem
Extensão de galerias de microdrenagem atendidas com limpeza
Cenário

Ano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
74
152
309
472
652
858
901
930
930
1.001
1.001
1.073
1.073
1.144
1.144
1.287
1.287
1.430
1.430
1.430

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

2
74
393
858
858
930
1.001
1.073
1.144
1.216
1.287
1.359
1.430
1.430
1.430
1.430
1.430
1.430
1.430
1.430
1.430

Prazo Imediato
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.

6.2.2. Projeção de Limpeza e Desassoreamento de Macrodrenos e
Dispositivos de Macrodrenagem

O Quadro 127 a seguir, apresenta a projeção da extensão de canais de
macrodrenagem e fundos de vale atendidos com limpeza e desassoreamento
avançando ano a ano, conforme metas percentuais estabelecidas no Quadro
119.
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Quadro 127: Projeção de Limpeza e Desassoreamento dos Macrodrenos e Dispositivos
de Macrodrenagem.
Objetivo
Melhorias Operacionais dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais
Projeção de Limpeza e Desassoreamento dos Macrodrenos e Dispositivos de
Macrodrenagem
Extensão de canais de macrodrenagem e fundos de vale atendidos com limpeza e
desassoreamento
Cenário

Ano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
9.411
29.996
63.521
84.695
100.575
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

2
18.821
52.934
94.105
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631

Prazo Imediato
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.

6.2.3. Projeção de Manutenção e Recuperação Estrutural dos Dispositivos
de Microdrenagem

O Quadro 128 apresenta o avanço da extensão de galerias de microdrenagem
atendidas com manutenção e recuperação estrutural preventiva no horizonte do
planejamento do PMSB, conforme metas específicas estabelecidas no Quadro
120.
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Quadro 128: Projeção de Manutenção e Recuperação Estrutural dos Dispositivos de
Microdrenagem.
Objetivo
Melhorias Operacionais dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais
Projeção de Manutenção e Recuperação Estrutural dos Dispositivos de Microdrenagem
Extensão de galerias atendidas com manutenção e recuperação estrutural preventiva
Cenário

Ano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
37
76
154
236
326
429
541
651
744
901
1.001
1.073
1.073
1.144
1.144
1.287
1.287
1.430
1.430
1.430

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

2
37
118
257
386
558
751
966
1.144
1.216
1.287
1.359
1.430
1.430
1.430
1.430
1.430
1.430
1.430
1.430
1.430

Prazo Imediato
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.

6.2.4. Projeção de Manutenção e Recuperação Estrutural dos Dispositivos
de Macrodrenagem

Para finalizar as projeções das demandas relacionadas às melhorias
operacionais, o Quadro 129 apresenta a projeção anual de manutenção e
recuperação estrutural dos dispositivos de macrodrenagem, por meio da
extensão de canais atendidos pela efetiva prestação dos serviços, conforme
avanço das metas proposto no Quadro 121.
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Quadro 129: Projeção de manutenção e recuperação estrutural dos dispositivos de
macrodrenagem.
Objetivo
Melhorias Operacionais dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais
Projeção de Manutenção e Recuperação Estrutural dos Dispositivos de
Macrodrenagem
Extensão de canais atendidos com manutenção e recuperação estrutural preventiva
Cenário

Ano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
0
4.999
10.587
21.174
33.525
47.053
58.816
70.579
82.342
94.105
105.868
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

2
0
10.587
23.526
41.171
58.816
76.460
94.105
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631

Prazo Imediato
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.

MELHORIAS GERENCIAIS DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Quanto as melhorias gerenciais, os dois últimos Quadros apresentam a
expansão dos canais monitorados quanto à quantidade e qualidade da água,
respectivamente.
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6.3.1. Projeção do Monitoramento do Sistema de Drenagem Urbana

O Quadro 130 traz a projeção do monitoramento do sistema de drenagem urbana
por meio da extensão de canais sob monitoramento quanto aos níveis da água,
a fim de embasar estudos e projetos com maior precisão. A projeção proposta a
seguir acompanha o avanço apresentado na respectiva meta do Quadro 122.
Quadro 130: Projeção do monitoramento do sistema de drenagem urbana.
Objetivo
Melhorias Gerenciais dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais
Projeção de Monitoramento do Sistema de Drenagem Urbana
Extensão de canais sob monitoramento
Cenário

Ano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
0
19.997
42.347
63.521
89.400
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

2
0
26.467
58.816
88.223
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631

Prazo Imediato
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.
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6.3.2. Projeção do Monitoramento da Qualidade da Água dos Corpos
Hídricos

Por fim, o Quadro 131 apresenta a projeção do monitoramento da qualidade da
água dos corpos hídricos por meio do monitoramento da qualidade da água dos
canais e/ou macrodrenos. O avanço da projeção acompanha a meta
apresentada no Quadro 123.
Quadro 131: Projeção do monitoramento da qualidade da água dos corpos hídricos.
Objetivo
Melhorias Gerenciais dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais
Projeção de Monitoramento da Qualidade da Água dos Corpos Hídricos
Extensão de canais sob monitoramento
Cenário

Ano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
0
19.997
42.347
63.521
89.400
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

2
0
26.467
58.816
88.223
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631
117.631

Prazo Imediato
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.
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7. CENÁRIO SELECIONADO

Tendo em vista o atual cenário econômico que recai sobre o alto valor necessário
a ser investido para sucesso das metas, associadas à necessidade de
estruturação das secretarias do município para execução das medidas que serão
necessárias para se atingir as metas estabelecidas e alcançar as projeções de
avanço e melhorias do sistema, o cenário escolhido para este plano municipal
de saneamento básico, foi o cenário 1.
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8. CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE
ÁGUAS PLUVIAIS

Os sistemas de drenagem urbana e manejo de águas pluviais de Belém,
conforme detalhado no diagnóstico deste PMSB, são compostos pelo sistema
de microdrenagem, com galerias de águas pluviais em parte da área urbana do
município e; do sistema de macrodrenagem, que por meio de canais,
macrodrenos e comportas, visam promover o lançamento das águas pluviais a
jusante da área precipitada.

Observa-se que a engenharia de drenagem pluvial densamente aplicada ao
longo dos anos em Belém, buscou promover o escoamento das águas,
principalmente as pluviais, para jusante da área de incidência com maior
velocidade possível. Para isso, cursos d’água foram retificados, canais de
concreto foram construídos em grande parcela da área urbana de Belém - alguns
abertos, outros em galerias fechadas - mas ambos com a mesma função: o
escoamento das águas para jusante da área de projeto.

Atualmente, a engenharia vai contra esta premissa imediata de escoar as águas
mais rapidamente à jusante e se busca por ações não estruturais que enfrentem
o problema de forma local, sem promover inundações e impactos diversos em
outras áreas. Esta premissa vai de encontro aos estudos desenvolvidos pelo
estado do Paraná (2002), que dissertam que os princípios básicos de drenagem
urbana moderna são os de não aumentar as cheias naturais e não fazer
intervenções no meio ambiente que provoquem aumento ou transferência de
enchentes para outros locais, a montante ou a jusante. Isto enquadra-se no que
se costuma chamar de abordagem ambientalista, que se baseia numa correta
gestão dos impactos do meio urbano sobre o meio ambiente hidrológico.

Relacionado ao controle da expansão urbana, situação de grande impacto é a
ocupação das áreas ribeirinhas às margens dos canais de drenagem e corpos
d’água por edificações e vias urbanas, que além de promover o aumento da taxa
de impermeabilização do solo, estas ocupações em áreas de inundação
inevitavelmente sofrerão com a elevação do nível dos canais de drenagem e
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transbordamento dos corpos d’água em situações de chuvas intensas. Estas
áreas, ao invés de ocupadas, devem ser preservadas para atuarem como
reserva de espaço para inundações e para formação de uma barreira verde à
urbanização ao longo dos rios urbanos, formando os parques lineares, que são
de extrema relevância na contenção de cheias e preservação do ecossistema e
dos ambientes naturais.

A drenagem urbana deve ser um elemento indissociável do planejamento urbano
e dos projetos de urbanismo elaborados no município. A engenharia de controle
pluvial deve caminhar em conjunto com a arquitetura e urbanismo a fim de
compor um espaço urbano bem planejado, funcional e atuando de forma
preventiva por meio da adoção de dispositivos de infiltração e armazenamento,
por meio do desenvolvimento de espaços públicos integrados ao sistema pluvial.

As medidas de controle de inundações podem ser classificadas em estruturais
ou não estruturais. As medidas estruturais referem-se às obras de engenharia
para conter ou melhorar a condução dos escoamentos, buscando reduzir o risco
das enchentes, como, pela construção de canalizações, comportas, dispositivos
de detenção, reflorestamento de áreas, entre outras. E, as medidas não
estruturais, atuam na adaptação e melhoria no comportamento e convivência
com as cheias, a fim de reduzir os impactos gerados em decorrência de ações
inadequadas e reverter riscos que foram elevados por ações antrópicas às
condições naturais, por meio de estudos e definição de zoneamento de áreas de
inundação, regulamentos legais, campanhas de conscientização de uso do solo,
entre outras.

Quando se sugere medidas preventivas e de controle em drenagem urbana,
refere-se às medidas estruturais e não estruturais, especificamente pela adoção
de medidas que promovam:
•

Aumento da infiltração das águas pluviais;

•

Detenção das águas pluviais na área precipitada, a fim de reduzir a vazão
de pico;

•

Controle de erosão e assoreamento dos corpos hídricos;
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•

Redução de poluição pontual, como cessar o lançamento de esgotos em
canais e corpos hídricos;

•

Redução da poluição difusa, por meio do controle de poluição e
carreamento de resíduos no escoamento superficial;

•

Conservação das águas.

Conforme apresentado no item 1.2, os sistemas de drenagem urbana e manejo
de águas pluviais de Belém devem ser concebidos tendo a bacia hidrográfica,
ou seus agrupamentos em zonas de gestão, como unidades de planejamento e
como domínio físico de avaliação dos impactos resultantes de novos
empreendimentos.

O item 9 apresenta detalhadamente as principais medidas de controle sugeridas
para implantação em Belém.
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9. PROPOSTAS DE MEDIDAS DE CONTROLE PARA OS PRINCIPAIS
IMPACTOS IDENTIFICADOS

As medidas de controle em drenagem urbana são classificadas em medidas
estruturais e medidas não estruturais. As medidas estruturais são aquelas
construídas para reduzir o volume e/ou remover os poluentes do escoamento.
As medidas não estruturais têm por objetivo prevenir ou reduzir os impactos
negativos nos sistemas por meio de programas de prevenção e controle e
compreendem, por exemplo, os regulamentos, normas e mecanismos legais em
geral, a prevenção por meio de alerta e educação e capacitação da população e
profissionais.

Medidas estruturais e não estruturais serão apresentadas nos itens deste
capítulo. Poderá se observar que as medidas são diversas e capazes de
impactar positivamente em diversos problemas atuais de Belém, como na
redução de assoreamento, no controle da poluição difusa, na redução de
resíduos sólidos nos corpos d’água e no controle de escoamento na fonte, o que
fortalece a viabilidade de execução e aumenta a relação custo-benefício da
adoção das medidas.

MEDIDAS DE CONTROLE PARA REDUZIR O ASSOREAMENTO DE
CURSOS D'ÁGUA E DE BACIAS DE DETENÇÃO

Os sedimentos em dispositivos de drenagem causam assoreamento e reduzem
a capacidade de escoamento em condutos e canais e, devido as características
de toxicidade dos sedimentos produzidos em bacias urbanas, degradam a
qualidade da água. Em bacias rurais, o cultivo do solo deixa o solo
periodicamente exposto aumentando a produção de sedimentos.

Para reduzir o assoreamento, devem ser aplicadas medidas que controlem a
entrada dos sedimentos nos condutos de drenagem, nas bacias de detenção e
nos cursos d’água. Esse controle pode ocorrer na bacia de forma distribuída ou
diretamente no canal a que se destina reduzir o assoreamento. O controle de
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assoreamento minimiza os problemas relacionados com enchentes e
alagamentos.

Em geral, a medida comumente mais adotada no controle de assoreamento é a
retirada dos materiais depositados no fundo por meio da dragagem dos canais.
Esta solução não é a ideal, por não se tratar de ação preventiva, por possuir um
custo operacional alto e por possuir problemas e dificuldades, como a
necessidade de áreas de bota-fora licenciadas para destinação do material
retirado, a possibilidade de comprometimento das margens dos canais em
decorrência do uso de grandes equipamentos, a interrupção no trânsito e, ainda,
a necessidade de uso de diversos equipamentos para alcançar locais de difícil
acesso nos canais ou até mesmo a impossibilidade de dragagem em áreas de
difícil acesso que comprometem a eficiência da limpeza.

O Quadro 132 apresenta as principais medidas de controle para redução de
assoreamento em cursos d’água, condutos de drenagem urbana e em bacias de
detenção em Belém.
Quadro 132: Medidas de controle de assoreamento.

Medidas de controle

Resultado

Sistema de coleta de esgoto

Redução matéria orgânica - deposição de lodo

Controle do canal por medidas
construtivas

Correção da velocidade de escoamento, correção de
declividade e estabelecimento de trechos de
deposição programada de sedimentos

Licenciamento de obras civis

Execução de medidas de controle de erosão e
sedimentos em obras

Dispositivos de infiltração (valas de
infiltração e pavimentos permeáveis)
Bacias de detenção

Remoção sólidos/sedimentos suspensos no
escoamento superficial por adsorção

Áreas verdes
Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.

De influência direta sobre a característica e o volume de material sedimentado
em canais e dispositivos de drenagem urbana de Belém, é a presença de lodo
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proveniente de esgoto sanitário, uma vez que o lançamento de esgoto in natura
nos dispositivos de micro e macrodrenagem é generalizado e impacta
diretamente sobre os níveis de assoreamento nos canais.

A implantação de sistemas de coleta de esgoto para cessar os lançamentos
clandestinos, é ação de controle na bacia de forma distribuída que atua
significativamente sobre o controle de assoreamento, sendo indispensável em
Belém para recuperação da eficácia dos condutos de escoamento de águas
pluviais.

O controle do canal envolve a definição de velocidade mínima de escoamento,
melhor estimativa da carga de sedimentos, redimensionamento de seções
transversais e declividade, estabelecimento de trechos onde ocorre deposição
programada para a limpeza e dragagem (TUCCI; COLLISCHONN, 1998).

As obras civis devem ser autorizadas mediante apresentação de projetos e
programas que incluam medidas de controle da produção de sedimentos a fim
de diminuir a erosão no local. Nestes casos, é importante a adoção de medidas
de controle, ainda que temporárias, para utilização em obras, como por exemplo
pela instalação de reservatórios cuja função primeira será reter os sedimentos
gerados na etapa crítica de movimentação de terra. Posteriormente, os mesmos
reservatórios podem ser utilizados para minimizar o efeito da urbanização sobre
os picos de cheia (TUCCI; GENZ, 1995).

Os sedimentos urbanos podem ser contidos por meio do uso de dispositivos de
controle de escoamento na fonte, detalhadamente apresentados no item 9.4. A
adoção de medidas que visem a redução do escoamento superficial e controle
de velocidade do escoamento são extremamente eficazes para o controle de
assoreamento. Dispositivos que promovam a infiltração, como valas, valetas ou
trincheiras de infiltração e pavimentos permeáveis, além de promoveram a
contenção das águas pluviais no que tange à quantidade e velocidade do
escoamento superficial, possuem alta eficiência para remoção de sedimentos
suspensos das águas e redução do assoreamento nos dispositivos de
drenagem.
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As bacias de detenção, que trabalham com a maior parte de suas áreas em
regime de seca, armazenam as águas resultantes do escoamento superficial
liberando aos poucos as vazões para jusante, sendo capazes de reduzir
significativamente as vazões de pico. Sugere-se um tempo de residência de
cerca de 40 horas para que aumente a eficiência da remoção de poluentes. Nas
bacias de detenção alagadas, como o sedimento fica depositado na parte inferior
da bacia que não é drenada e as taxas de remoção de poluentes nesse tipo de
bacia são maiores, o tempo de residência recomendado é de apenas 12 horas
(SMDU, 2012).

Parte do material particulado que se encontra em suspensão na água,
sedimenta-se facilmente. As bacias de detenção que armazenam o escoamento
por períodos maiores de tempo removem quantidades maiores de sedimento e
facilitam a adsorção de poluentes no solo. Para controle de entrada de materiais
em suspensão em bacias de detenção, devem ser utilizados filtros, como por
exemplo, os filtros de areia para retenção de partículas em suspensão e redução
do assoreamento nas bacias de detenção.

Áreas verdes reduzem vazões e volumes de escoamento superficial, carga de
sedimentos e também a carga de alguns poluentes como bactérias, metais e
nutrientes que interagem com o sedimento. Devem ser incentivadas a
manutenção de áreas verdes existentes, a criação de novas áreas e a
recuperação de áreas degradadas. Incluem-se aqui, não somente parques e
grandes jardins, mas, também, pequenos jardins em casas ou lotes
desocupados, faixas laterais de ruas e estradas, áreas ao redor de
estacionamentos e qualquer outra área plantada.

MEDIDAS DE CONTROLE PARA REDUZIR A POLUIÇÃO DIFUSA

A poluição difusa está relacionada com a poluição em decorrência das primeiras
chuvas. Refere-se as águas carreadas com acumulação de poluentes na
superfície das vias e áreas em geral que acabam por naturalmente se destinar
aos corpos receptores.
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A principal ação para controle da poluição difusa está relacionada às ações não
estruturais, como a identificação das suas fontes, a formulação de legislações
que tragam consequências para a sua existência, a fiscalização constante, o
controle de emissão de poluentes, o controle de lançamento de esgotos e a
educação ambiental para conscientização e esclarecimento da população sobre
o manejo adequado dos seus resíduos.

A gestão da poluição difusa pode ser dividida nas seguintes categorias
(NOVOTNY; OLEM, 1994):
•

Controle a partir da fonte: evita que os poluentes entrem em contato com
a chuva e/ou escoamento;

•

Modificações hidrológicas: têm como objetivo controlar a poluição difusa
emitida e transportada na superfície de escoamento (pavimentos
permeáveis e trincheiras de infiltração);

•

Controle da emissão: esta categoria pretende atenuar os poluentes entre
as áreas de origem e o meio receptor (canais e valas de filtração com
vegetação);

•

Tratamento: este corresponde ao último recurso para a resolução da
poluição difusa em meios urbanos. Deve ser sempre integrado num
sistema global de gestão de águas pluviais que inclua os três pontos
anteriores. Não deve ser utilizado como a primeira resposta ao problema
em questão.

As medidas de controle de poluição difusa se relacionam com as medidas
apresentadas para controle de escoamento na fonte, detalhadas no item 9.4.
Não obstante, as medidas apresentadas quanto ao controle de assoreamento e
de redução de lançamento de resíduos sólidos, atuam de forma conjunta na
redução da poluição difusa nos dispositivos de drenagem e nos cursos d’água
em geral.
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MEDIDAS DE CONTROLE PARA REDUZIR O LANÇAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS NOS CORPOS D'ÁGUA

O lançamento de resíduos sólidos nos corpos d’água pode se dar em
decorrência do acúmulo de materiais nas proximidades dos corpos d’água que,
pela ação do vento e das chuvas, é carreado ou; por meio de lançamentos
diretos de resíduos sólidos nos canais e corpos d`água. Em ambas situações,
as ações não estruturais são fundamentais para controle destes fatos que são
consequências de insuficiência do sistema de coleta de resíduos sólidos, de
limpeza urbana e do comportamento inadequado da população.

O controle da poluição difusa, incluindo disposição inadequada de resíduos
sólidos, deve ser feito por meio de ações sobre a bacia hidrográfica, de modo a
se ter redução das cargas poluidoras antes do lançamento da drenagem no
corpo receptor. Este tipo de controle é alcançado pela adoção de um conjunto
de medidas capazes de reduzir o potencial poluidor das águas de drenagem.

É essencial que a coleta de resíduos sólidos seja abrangente em toda área
urbana e que cumpra a frequência de coleta em dias e horários pré-estipulados,
a fim de que a população possa dispor seus resíduos próximos dos horários de
coleta. Associado a este, é igualmente importante que a prestação de serviços
de limpeza urbana seja de qualidade e em abrangência total da área urbana, a
fim de coletar o material grosseiro, sedimentos e outros poluentes, impedindo
que sejam carreados para os corpos d’água.

A adequada coleta e disposição final dos resíduos sólidos produzidos nas zonas
urbanas é extremamente importante sob o ponto de vista de saúde pública. O
mesmo pode se dizer sob o ponto de vista do controle da poluição. As atividades
relacionadas à coleta e disposição final do resíduo sólido urbano devem ser
fiscalizadas para garantia da efetividade e qualidade da prestação dos serviços.

Muito comum na área urbana de Belém é a disposição inadequada de resíduos
sólidos nas vias que inevitavelmente chegam até os corpos d’água, canais e
dispositivos de micro e macrodrenagem em geral, agravando consideravelmente
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os problemas das enchentes e alagamentos e contribuindo para o aumento da
carga poluidora.

Além disso, o escoamento superficial sobre áreas que são utilizadas como
depósito de resíduos sólidos a céu aberto, arrasta uma expressiva quantidade
de poluentes orgânicos, agravando as condições de qualidade dos corpos
d’água.

A aplicação de campanhas de educação ambiental junto a população é
importante para que a população seja alertada dos problemas relativos às cargas
difusas de poluição; para sensibilizá-la para que auxilie na tarefa de conter a
disposição inadequada de resíduos sólidos e, principalmente, para que seja
informada quanto ao correto manejo dos resíduos sólidos e sua responsabilidade
no processo enquanto cidadãos.

Entretanto, é sabido que resíduos sólidos nos dispositivos de drenagem são um
dos principais problemas relacionados à queda do desempenho operacional dos
dispositivos. Diante disso, ações estruturais para controle e contenção de
resíduos sólidos podem ter alto desempenho.

Medidas estruturais de controle dos resíduos sólidos no sistema de drenagem
urbana atuam sobre as consequências, ou seja, são utilizadas para conter o
resíduo já gerado de adentrarem o sistema. As estruturas mais eficientes se
caracterizaram por serem autolimpantes. No entanto, também podem ser
utilizadas estruturas de menor complexidade, que necessitam de uma limpeza e
manutenção frequente.

As estruturas autolimpantes são utilizadas para impedir que o resíduo seja
despejado no sistema de drenagem e têm sua limpeza por meio de estruturas
que os empurram, limpando a tela ou grade, de forma automática. O resíduo é
desviado para um local de acumulação. Existem diferentes modelos de
estruturas autolimpantes, sendo as principais a SCS – Stormwater Cleaning
Systems e a CDS – Continuous Deflective Separation. Também são utilizadas
estruturas mais simplificadas, como cestas e redes finas (ÁBALOS et al., 2012).
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Nos Stormwater Cleaning Systems (SCS), o objetivo é forçar o escoamento
sobre o vertedor e um gradeamento inclinado em aproximadamente 45° em
direção a um compartimento, onde os resíduos ficam retidos, como mostra a
Figura 114.
Figura 114: Sistema CSC de retenção de resíduos.

Fonte: Armitage apud Ábalos et al., 1998.

As vantagens desse sistema se apresentam a seguir:
•

Suporte de altas vazões;

•

Manutenção desprezível;

•

Fácil limpeza;

•

Relativamente segura para público e trabalhadores.
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As desvantagens se referem ao fato de que o dispositivo requer alta carga
hidráulica e uma área grande para ser instalado, sendo inviabilizado em locais
que não as dispõe (ÁBALOS et al., 1998).

No município de Belém, a instalação desse dispositivo apresenta diversas
dificuldades. É preciso observar que a tecnologia demanda uma grande área de
terreno para a sua instalação (Figura 115). Os locais que mais necessitam do
serviço provido pelos SCS são justamente locais urbanizados, de maior
densidade populacional, onde os canais são ligados a vias densamente
ocupadas. Nesses locais, menores espaços são disponíveis para a instalação
desse sistema.
Figura 115: Visão de um sistema SCS instalado na África do Sul.

Fonte: Armitage, 2003.

O sistema Continuous Deflective Separation (CDS) se destaca por possuir uma
estrutura de grande eficiência, já sendo utilizada em cidades da Austrália, como
em Coburg - Melbourne. O dispositivo é instalado sobre o solo, requerendo uma
área de 10 a 20 m². A estrutura realiza o desvio de resíduos para um
compartimento separado, como mostra a figura a seguir.
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Figura 116: Sistema CDS de retenção de resíduos.

Fonte: Armitage apud Ábalos et al., 1998.

Neste dispositivo há um reservatório para os resíduos na parte inferior, chamado
de compartimento de separação. Quando a água com os resíduos adentra o
dispositivo, ela é mantida em constante movimento, evitando bloqueio da placa
perfurada. Dessa forma, os resíduos mais pesados sedimentam, assim como
maior parte do material leve. Enquanto isso o material flutuante é acumulado na
superfície.

As vantagens desse sistema se apresentam a seguir:
•

Alta porcentagem de remoção;

•

Manutenção mínima;

•

Pode ser instalado em qualquer lugar no sistema de drenagem;

•

Efetiva em altas vazões.

No entanto, entre suas desvantagens se destaca o alto custo de capital e a
necessidade de veículo especial para coleta dos materiais na unidade.

Para Belém do Pará, essas estruturas seriam eficientes no que tange aos
problemas relacionados com os resíduos sólidos no sistema de drenagem
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urbana. No entanto, devem ser considerados fatores como a viabilidade
econômica e a disponibilidade de espaço para a instalação dos dispositivos.

Para serem efetivos, seria necessário que várias estruturas fossem instaladas,
de forma a contemplar grande parte dos canais do município, especialmente os
mais críticos em relação ao volume de resíduos recebidos. Essas estruturas
também poderiam ser instaladas sobre as bocas de lobo, no entanto,
demandariam uma quantidade ainda maior, que podem se tornar inviável
economicamente.

Este dispositivo demanda de mão de obra especializada para ser instalado.
Apesar de ter uma manutenção mínima, sua limpeza deve seguir a frequência
requerida pela quantidade de resíduos que pode variar dependendo do local em
que forem instalados, de forma a não impactar a eficiência do sistema com
obstruções.

Dispositivos mais simples que os autolimpantes, as estruturas de limpeza
manual são eficientes ao que prometem, mas necessitam de limpeza e
manutenção executados de forma manual, com auxílio de equipamentos
específicos de limpeza. A seguir, detalhes sobre os principais dispositivos para
controle de resíduos sólidos em dispositivos de drenagem urbana: as cestas e
as redes.

As cestas acopladas à entrada das bocas de lobo são uma solução mais
econômica para o lançamento de resíduos no sistema de drenagem urbana. São
utilizadas em Melbourne, na Austrália, onde possuem o nome de SEPT (SideEntry Pit Trap), sendo importantes para o monitoramento e gerenciamento dos
resíduos sólidos (ALLISON; CHIEW; MCMAHON, 1997).
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Figura 117: Cesta acoplada ao sistema de drenagem.

Fonte: Allison, Chiew e McMahon, 1997.

Esse sistema possui malha entre 5 e 20mm, e pode ter a remoção dos resíduos
sólidos acumulados a cada 4 ou 6 semanas, dependendo do volume que as
cestas recebem. Possuem as seguintes vantagens (ALLISON; CHIEW;
MCMAHON, 1997):
•

Fácil e rápida limpeza;

•

Facilmente integrável ao sistema de drenagem pluvial;

•

Fácil remoção para manutenção da cesta.

Entre as desvantagens, se destaca a necessidade de um aspirador especial para
remoção dos resíduos mais persistentes, tampas das captações podem ser
pesadas e um grande número de unidades requeridas, pois devem ser previstas
em todos os canais e bocas de lobo para serem realmente eficientes.

No município de Belém as cestas seriam uma opção relevante para a contenção
de resíduos sólidos. No entanto, é importante analisar o estado de conservação
dos dispositivos de drenagem onde seriam contemplados, visto que, para as
cestas serem instaladas nas bocas de lobo e na entrada de canais de
macrodrenagem, ambos precisam estar em boas condições estruturais.

368

Figura 118: Cesta com malha acoplada a boca de lobo.

Fonte: MELO, 2020.

Ressalta-se que é essencial que se proceda com a limpeza destas cestas em
uma frequência que não permita que as cestas se tornem cheias e causem
outros problemas enquanto evitam resíduos nos canais. Quando em boas
condições operacionais, é capaz de evitar que enchentes e alagamentos
ocorram pelo fato do sistema de drenagem se encontrar obstruído com resíduos
sólidos.

As redes possuem função similar às cestas, pois retém os resíduos em seu
interior e permitem que a vazão passe pelas suas frestas. Em países como a
Nova Zelândia, na capital Auckland, foram utilizadas redes nos finais dos
condutos, com diâmetros de 0,3 a 0,85m, feitas com telas de arame (ÁBALOS
et al., 2012), que foram substituídas por redes de prolipropileno, visto que foi
encontrada maior viabilidade na sua utilização. Na Cidade do Cabo, capital da
África do Sul, elas também foram utilizadas, sendo redes de nylon (MARAIS;
ARMITAGE; WISE, 2004).
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No município de Belém, as redes devem ser consideradas pelos mesmos
critérios analisados para as cestas. As redes podem se apresentar ainda como
uma opção mais viável economicamente, por usualmente serem de menor valor.
Pode ocorrer também de serem instaladas as duas tecnologias, sendo as cestas
acopladas às bocas de lobo e as redes aos canais. No entanto, sua inviabilidade
também está relacionada com o estado de conservação dos sistemas.

Na maior parte das vezes, esses dispositivos são instalados no momento de
implantação dos sistemas ou em momentos de manutenção e reforma. Neste
caso, seu uso deve ser avaliado no momento de elaboração do projeto de
recuperação dos canais, uma vez que os canais de drenagem deverão passar
por recuperação estrutural para retomada de sua capacidade.

A limpeza e manutenção constantes são essenciais para manter a integridade
das redes, que se forem sobrecarregadas podem se romper com o peso. A
seguir, um exemplo desse dispositivo.
Figura 119: Redes acopladas a um sistema de macrodrenagem urbana.

Fonte: MELO, 2020.

A adoção da tecnologia que melhor se adéqua as características dos sistemas
de drenagem de Belém deve ser analisada cautelosamente no momento da
elaboração do projeto de execução ou de recuperação dos sistemas, a fim de
obter a dimensão necessária quanto ao volume de resíduos que necessita
conter, a área disponível para execução de novos dispositivos, a equipe de
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limpeza e manutenção disponível, os custos relacionados e outros critérios
necessários para adoção da medida que traga solução eficaz aos problemas
relacionados.

DIRETRIZES PARA O CONTROLE DE ESCOAMENTOS NA FONTE

São diretrizes para o controle do escoamento na fonte as medidas que
favoreçam o armazenamento, a infiltração e a percolação na fonte ou ainda o
acúmulo a jusante, por meio de bacias de detenção. Considerando as
características topográficas de Belém, serão apresentadas as principais
diretrizes e medidas de controle que melhor podem se adaptar ao município.

O município deve partir de diretrizes mínimas para o controle de escoamento na
fonte, como:
•

Que se tenha o efetivo controle da impermeabilização do solo;

•

Que toda nova ocupação urbana considere utilize de técnicas que
privilegiem a infiltração e a reservação das águas pluviais;

•

Que sejam utilizados pavimentos permeáveis em todo o município,
sempre que possível, a fim de aumentar as áreas de infiltração;

•

Que haja regulamentação do controle do escoamento na fonte nos lotes
e loteamentos e com efetiva fiscalização do seu cumprimento;

•

Que sejam estruturados parques ecológicos e parques lineares, sempre
que possível;

•

Que sejam executados parques de uso múltiplo, sempre que possível;

•

Que os fundos de vale sejam conservados e recuperados;

•

Que haja a constante preservação e recomposição das matas ciliares e
das áreas de preservação permanente.

Medidas de controle de escoamento podem ser do tipo na fonte, na
microdrenagem e na macrodrenagem. As medidas de controle na fonte devem
ser executadas sempre que possível, pois, diante da capacidade de reduzir os
picos de vazão e dos volumes de escoamento, trazem resultados positivos
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importantes na redução de inundações e alagamentos. Partindo das diretrizes
acima relacionadas, diversas medidas de controle do escoamento superficial na
fonte podem ser adotadas de forma eficaz em Belém.

O papel das medidas de controle do escoamento superficial é de proporcionar
soluções para a retenção, infiltração e abatimento do escoamento superficial.
Diferentemente da visão dos sistemas tradicionais de drenagem, que é a de
acelerar o escoamento e se desfazer rapidamente dos volumes de água, as
medidas de controle do escoamento superficial associam-se às técnicas que
visam retardar e reduzir o escoamento com a ajuda dos dispositivos de controle.

As medidas de controle na fonte utilizam de dispositivos que atuam na redução
dos volumes escoados, introduzem alternativas que se integram com a
paisagem e também tratam da poluição difusa, melhorando a qualidade da água
que escoa para os canais.

Dentre as principais medidas de controle relacionadas às ações estruturais,
citam-se a execução de:
•

Reservatórios de detenção;

•

Dispositivos de infiltração (poços, valas e trincheiras);

•

Cisternas;

•

Telhados verdes;

•

Faixas permeáveis;

•

Pavimentos permeáveis.

Entretanto, além de se prever a execução de medidas estruturais, o município
deve se fortalecer quanto as medidas não estruturais, compreendidas,
principalmente, por regulamentação, fiscalização quanto à execução dos
dispositivos legais e educação ambiental.
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Quanto à regulamentação, o município de Belém possui alguns dispositivos
legais para o controle de escoamento na fonte, conforme detalhadamente
apresentado no diagnóstico.
Dentre as legislações existentes no município, citam-se as diretamente
relacionadas com controle de escoamento na fonte, a Lei n° 02/1999, que se
refere a lei complementar de controle urbanístico e a Lei n° 9.512/2019, que
regulamenta os telhados verdes. A primeira, determina uma taxa de ocupação e
de permeabilização, o que estabelece que os terrenos não podem ser
completamente impermeáveis e construídos. Além disso, não permite o
parcelamento de solo em terrenos alagadiços e sujeitos a inundação, antes de
tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas. A segunda,
trata do uso de dispositivo que tem como função a redução do escoamento
superficial, os chamados telhados verdes, que podem ser instalados em lajes de
concreto e coberturas.

Conforme exposto, o controle de escoamento na fonte visa a retenção das águas
das chuvas nos lotes, praças e passeios, por meio do aumento de áreas de
infiltração e percolação ou, pelo armazenamento temporário em reservatórios,
ou na combinação desses processos.

Para o controle do escoamento superficial nos lotes, de acordo com o tamanho
dos mesmos, podem ser utilizados pequenos reservatórios de detenção ou
retenção associados à aplicação de faixas gramadas.

Os dispositivos de infiltração e percolação deverão seguir parâmetros de
localização de acordo com a capacidade de absorção do solo e, especialmente,
as condições do nível freático, particularidade que deve ser especialmente
considerada em Belém, a fim de verificar a capacidade do terreno para a
disposição das águas drenadas. Nos locais em que o nível freático for próximo
de 2 metros em relação à superfície, a execução destes dispositivos torna-se
inviável e deverá ser privilegiada a construção de reservatórios do tipo cisternas
para reutilização da água captada.
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As cisternas que captam as águas dos telhados através de sistemas de calhas
apresentam um bom exemplo de controle de escoamento na fonte e que ainda
propicia o reaproveitamento das águas pluviais coletadas para utilização em
descarga de sanitários, lavagem de calçadas ou irrigação de jardins.
Além do uso de reservatórios e dos telhados verdes, estes, já regulamentados
no município, deve ser incentivado a criação de faixas permeáveis nos lotes,
disciplinando o percentual de área do lote que deve ser reservado por áreas com
cobertura de grama, pedras ou materiais semelhantes que propiciem a infiltração
da água no solo e as combinações com demais dispositivos que possam ser
instalados nos lotes.

Em loteamentos, pode-se considerar o controle do escoamento em ruas,
estacionamentos, áreas de lazer e etc. Nestas áreas, as possibilidades de
controle do escoamento das águas pluviais na fonte são diversas, sendo
recomendadas o uso de pavimentos permeáveis, faixas gramadas, além de
medidas de infiltração com poços, valas e trincheiras – quando o nível do lençol
freático permitir - além de bacias de detenção, retenção e cisternas para reuso
das águas da chuva.

As valas e valetas de infiltração, como as trincheiras de infiltração e detenção,
podem ser implantadas paralelas às ruas, estradas, estacionamentos e
conjuntos habitacionais, entre outros. Estes dispositivos, constituídas por
simples depressões escavadas no solo cujo objetivo é recolher as águas pluviais
e efetuar seu armazenamento temporário, concentram o fluxo das áreas
adjacentes e favorecem a infiltração ao longo do seu comprimento. Além de
funcionar como um reservatório de detenção, à medida que o volume que escoa
para o valo é superior à capacidade de infiltração. Esses dispositivos também
proporcionam a redução da quantidade de poluição e sedimentos transportado
a jusante.
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Figura 120: Exemplos de vala de infiltração.

Fonte: SMDU, 2012.

A adoção de pavimentos permeáveis e porosos contribui para o controle dos
deflúvios superficiais no próprio sistema viário e pode ser regulamentada para
uso nos loteamentos e adotado pelo município, sempre que possível. O uso de
pavimentos permeáveis contribui para o amortecimento de vazões e a redução
dos volumes escoados.

Os pavimentos permeáveis são aqueles que possuem espaços livres em sua
estrutura, podendo haver infiltração no solo ou transporte através de sistema
auxiliar de drenagem. Esse pavimento busca reduzir o volume referente ao
escoamento superficial e reduzir a solicitação do sistema de drenagem urbana.
Também atuam na redução de enchentes e podem contribuir com a diminuição
da concentração de sedimentos que causam o assoreamento (GONÇALVES;
OLIVEIRA, 2014). Os efeitos complementares incluem a melhoria da qualidade
da água infiltrada; o carreamento de menor quantidade de poluição difusa; a
contribuição para a recarga de aquíferos e; a diminuição da erosão.

Os pavimentos dotados de revestimentos superficiais permeáveis possibilitam a
redução da velocidade do escoamento superficial, a retenção temporária de
pequenos volumes na própria superfície do pavimento e a infiltração de parte
das águas pluviais. Os pavimentos dotados de estrutura porosa, nos quais é
efetuada a detenção temporária das águas pluviais, provocam o amortecimento
de vazões e a alteração no desenvolvimento temporal dos hidrogramas. E, nos
pavimentos dotados de estrutura porosa e de dispositivos de facilitação da
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infiltração, ocorre tanto a detenção temporária das águas pluviais como também
a infiltração de parte delas (SÃO PAULO, 2012).

Os pavimentos permeáveis podem ser classificados segundo a sua composição
e segundo a infiltração. De acordo com a composição, eles podem ser de asfalto
poroso, concreto poroso, concreto vazado e aqueles compostos por blocos de
concreto e paralelepípedos. Atualmente existem diversas tecnologias, como os
asfaltos e concretos porosos desenvolvidos pela Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo, que possuem alta capacidade de absorção do
escoamento superficial e permitem a redução da velocidade do escoamento
superficial, reduzindo também a erosão e o assoreamento do solo. A imagem a
seguir mostra o asfalto e o concreto poroso.
Figura 121: Asfalto poroso e concreto poroso.

Fonte: USP, 2010.

Os asfaltos e concretos porosos se mostram os mais eficientes para retenção de
água e redução do escoamento superficial. A classificação de acordo com a
infiltração determina que podem possuir infiltração total, ausência de infiltração
ou uma infiltração parcial. Na infiltração total, toda a vazão é destinada aos
aquíferos subterrâneos. Sem infiltração, todo o volume coletado é drenado e na
parcial, apenas uma parte desse volume é coletado (GONÇALVEZ; OLIVEIRA,
2014).

Os pavimentos do tipo bloquetes intertravados (Figura 122), também chamados
de pavimentos drenantes, além de possuírem um ótimo custo benefício,
possuem grande durabilidade e fácil manutenção (HOMETEKA, 2015).
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Figura 122: Instalação de blocos intertravados.

Fonte: Hometeka, 2015.

Fonte: FCTH, 2013.

Observa-se na figura acima que nesta área de execução do pavimento
intertravado permeável utiliza-se pedrisco como rejunte a fim de propiciar maior
drenagem das águas entre os blocos.

Belém utiliza predominantemente de pavimentos impermeáveis, a maior parte
das vias com pavimentação do tipo concreto betuminoso usinado a quente, o
CBUQ e deve-se ser analisada a utilização de pavimentos permeáveis ou
semipermeáveis em seus projetos de pavimentação. Entretanto, é importante
destacar que a simples adoção de pavimentos permeáveis ou semipermeáveis,
por si só, não representará um ganho significativo para os sistemas de drenagem
de Belém.
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A fim de obter-se uma melhoria significativa no controle do escoamento
superficial,

sugere-se

a

combinação

de

pavimentos

permeáveis

ou

semipermeáveis com uma estrutura de pavimento poroso a fim de permitir a
reservação temporária das águas pluviais, e fornecendo ainda a possibilidade de
infiltração, caso o tipo de solo seja favorável. Nesse sentido, sendo a
profundidade do nível freático um fator limitante para estas soluções, devem ser
realizados testes locais e estudos específicos para definição quanto a viabilidade
destes dispositivos, ainda em fase de projeto.

Os reservatórios de detenção são estruturas de acumulação temporária que
promovem o armazenamento em tempo relativamente curto e que possuem a
vantagem de utilização para outras finalidades como áreas verdes, quadras
esportivas e praças públicas. Ou seja, são áreas que possuem caráter
multifuncional, pois quando secas se tratam de áreas de lazer e, quando
necessário, também são áreas inundáveis que atuam como importantes
reservatórios de acúmulo d’água capazes reduzir ou até impedir alagamentos à
jusante. Quando também promovem a infiltração no solo, são chamadas de
bacias de infiltração de águas pluviais.

As bacias de detenção que trabalham com a maior parte de suas áreas em
regime de seca armazenam o escoamento superficial, liberando-o aos poucos
através de pequeno orifício de saída, as vazões para jusante. As bacias de
detenção alagadas permanecem com a parte inferior inundada constantemente.
Quando chove, o escoamento superficial é retido no espaço deixado como
volume de espera. A vazão que entra se mistura com a água ali armazenada e
aos poucos o excesso vai sendo descarregado como nas bacias de detenção
secas. A Figura 123 apresenta bacias de detenção secas e alagadas.
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Figura 123: Bacias de detenção.

Fonte: SMDU, 2012.

Entre eventos chuvosos, a bacia deve permanecer seca e, portanto, no caso de
bacias superficiais, a área ocupada pode ser utilizada para recreação, por
exemplo. É essencial que esse tipo de estrutura receba tratamento paisagístico
de forma que se integre com a ocupação do local. A manutenção deve manter a
área livre, com bom aspecto estético e proteger sua integridade estrutural,
incluindo ações de saneamento concomitante à execução destes dispositivos, a
fim de não os submeter a cargas elevadas de poluentes provenientes de poluição
difusa.
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A seguir a Figura 124 apresenta uma área que, além de servir como um
mecanismo para controlar o escoamento na fonte, também é área de lazer
quando seca. Observa-se uma quadra de esportes variados e seus taludes
laterais servem como arquibancada para os visitantes. A Figura 125 mostra um
reservatório que também atua como área de lazer.
Figura 124: Reservatório de detenção aberto no município de Porto Alegre – RS.

Fonte: Soluções para Cidades, 2013.
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Figura 125: Reservatório de detenção Jabaquara no município de São Paulo – SP.

Fonte: Soluções para Cidades, 2013.
Figura 126: Bacia de detenção em Araguaína – Tocantins.

Fonte: Conexão Tocantins, 2018.

O Manual de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais de São Paulo descreve os
critérios para o dimensionamento das bacias de detenção, que, neste
documento, são os mesmos adotados para os reservatórios de detenção e de
retenção, pois possuem estruturas similares. No documento é destacada a
necessidade de uma análise relacionada a criticidade dos problemas envolvendo
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uso e ocupação do solo e considerações sobre o regime de chuvas e a
profundidade do lençol freático.

As bacias possuem em suas funções grandes vantagens para Belém, visto que
elas atuam de forma eficiente no controle de enchentes, alagamentos e
sedimentos. O município possui diversos pontos com risco de alagamento e o
sistema de drenagem se encontra ineficiente para suprir as vazões.

Execução de bacias de detenção no município de Belém se apresenta como
solução viável se forem considerados alguns fatores. As bacias de detenção
demandam uma área considerável para serem instaladas e devem ser
preferenciadas áreas de solo exposto dentro das bacias para a sua implantação,
visto que necessita de escavação de um leito natural.

Um fator positivo para a sua implantação no município é a relação custo
benefício e a fácil manutenção do sistema, desde que projetada com entrada
facilitada para equipamentos e não demanda grandes obras de engenharia para
a construção. As bacias de detenção possuem benefícios que vão além da
redução de enchentes e alagamentos, pois contribuem para a redução de
assoreamento, existente com expressividade em Belém, e reduzidos com o
amortecimento das vazões e retenção de sólidos pela bacia.

DIRETRIZES PARA O TRATAMENTO DE FUNDOS DE VALE

Um aspecto importante para a recuperação, revitalização e proteção dos corpos
hídricos é a regulamentação e definição de diretrizes para os fundos de vale e
áreas inundáveis, devendo para isso ser consideradas as políticas públicas de
meio ambiente (Lei nº 6.938/81), código florestal (Lei nº12.451/12), recursos
hídricos (Lei nº 9.433/97) e urbanismo (Lei nº 10.257/01 - Estatuto da Cidade e
a Lei nº 11.445/07), especialmente no que diz respeito às APPs urbanas.

As APPs referem-se a um regime jurídico especial de uso do solo e dos recursos
vegetais, voltado à proteção do ambiente, sendo definidas nos termos do artigo
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4º da Lei Nº 12.451/2012 como as faixas marginais de qualquer curso d’água
natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do
leito regular, em largura mínima de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de
10 (dez) metros de largura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que
tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham
de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que
tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de
largura;
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que
tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em
faixa com largura mínima de:
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo
d’água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja
faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
III - 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;
IV - 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;
(...)

Nos municípios, os fundos de vale e as APPs urbanas devem ser disciplinadas
pelo que dispuser o Plano Diretor e a legislação municipal de uso e ocupação do
solo, indo ao encontro do conteúdo do art. 182 da CF/88, que remete ao
município a definição de sua política urbana, traduzida no plano diretor.
Entretanto, o município, ao estabelecer a sua política urbana, não pode ser mais
maleável ou abrangente que as legislações federais e estaduais, devendo
respeitar os princípios e limites a que se refere o Código Florestal (Lei Nº
12.651/2012), que representa a norma geral sobre a matéria.

Nesse sentido, uma das ações do Plano Diretor e do Plano de Saneamento é o
desenvolvimento de legislação e de instrumentos de gestão que viabilizem a
incorporação do zoneamento de inundação à Lei Municipal de Uso e Ocupação
do Solo, definindo um conjunto de regras para a ocupação das áreas de risco de
inundação, com o intuito de minimizar as perdas materiais e humanas resultantes
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das inundações, uma vez que os projetos de revitalização em corpos hídricos
devem considerar este zoneamento.

O zoneamento deverá ser baseado no mapeamento das áreas de inundação
dentro da delimitação da cheia de 100 anos ou maior registrada. Dentro dessa
faixa, devem ser definidas áreas de diferentes riscos hidrológicos e com
diferentes critérios de ocupação, tanto em relação ao uso como também aos
aspectos construtivos. A Figura 127 apresenta um esquema da delimitação das
zonas de inundação de acordo com o risco hidrológico dividida em três faixas:
1. Faixa 1 – Zona de passagem de enchente: nesta seção
a construção de qualquer edificação reduz a área de
escoamento, elevando os níveis a montante desta seção,
deste modo deve-se procurar manter esta área livre.
2. Faixa 2 – Zona com restrições de ocupação: esta área
representa o restante da superfície inundável. As
inundações destas áreas, geralmente apresentam
pequenas profundidades e baixas velocidades. Deste
modo poderiam ser permitidos usos como: construção de
parques,
agricultura,
habitações
estruturalmente
protegidas contra enchentes, áreas industriais ou
comerciais sem o armazenamento de produtos perecíveis
ou tóxicos.
3. Faixa 3 – Zona de baixo risco hidrológico: área com
baixa probabilidade de inundações. Não necessita
necessariamente de regulamentação, mas a população
deve ser informada sobre o risco hidrológico a que está
sujeita, mesmo este sendo baixo.

O zoneamento deve ser incorporado pelo Plano Diretor Urbano da cidade e
regulamentado por legislação municipal específica ou pelo Código de Obras.
Para o caso de áreas já ocupadas, o zoneamento pode estabelecer um programa
de transferência da população e/ou convivência com os eventos mais
frequentes.
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Figura 127: Esquema de regulamentação das áreas alagáveis

Fonte: SMDU, 2012.

PROPOSIÇÃO DE ALTERAÇÕES NO MANUAL DE OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL, VIAS E OBRAS
DE ARTES ESPECIAIS NA CIDADE DE BELÉM – PARÁ

A Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Secretaria Municipal de
Saneamento, elaborou no ano de 2019 o Manual de operação e manutenção dos
sistemas de saneamento básico da cidade de Belém. O documento contém 385
páginas e foi elaborado a partir dos manuais existentes na Secretaria Municipal
de Saneamento – SESAN e na Companhia de Saneamento do Pará –
COSANPA. O documento visa apoiar o planejamento e a operação dos sistemas
de saneamento básico na cidade. Especificamente, tem como objetivo a
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regulamentação dos serviços de manutenção e recuperação do sistema de
saneamento ambiental por meio do estabelecimento de critérios básicos para o
desenvolvimento do sistema na cidade, a fim de orientar a execução dos serviços
de manutenção e recuperação dos sistemas de saneamento ambiental em
Belém.

O manual de operação e manutenção dos sistemas de saneamento básico da
cidade de Belém é organizado em unidades numeradas sequencialmente e
organizados por temas, conforme segue:
•

Unidade I: Abastecimento de Água;

•

Unidade II: Esgotamento Sanitário;

•

Unidade III: Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais;

•

Unidade IV: Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos;

•

Unidade V: Sistema de Apoio ao Saneamento Básico;

•

Unidade VI: Procedimentos Ambientais.

Serão propostas alterações no manual, no que tange aos sistemas de drenagem
pluvial, vias e obras de artes especiais na área urbana de Belém. Dessa forma,
a unidade analisada e comentada será a Unidade III do manual. As proposições
de alterações serão em feitas decorrência do conhecimento técnico disposto no
diagnóstico de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, documento
integrante do PMSB de Belém.

De forma geral, entende-se que o manual é um documento com detalhamento
técnico aprofundado que necessita de revisão quanto aos números e
informações, entretanto, a revisão deve ser executada pelos técnicos
diretamente envolvidos na gestão e execução dos serviços, pois seu conteúdo
excede o escopo do plano municipal de saneamento básico. Ressalta-se,
inclusive, que o manual foi utilizado como fonte de informações para construção
do diagnóstico, entretanto, foi utilizado com cautela diante da incerteza ou
imprecisão de dados e informações, uma vez que se trata de um documento em
construção.
386

Como relatado, a equipe técnica de elaboração do PMSB não tem conhecimento
detalhado das informações contidas no manual a fim de analisar divergências
em todas as informações apresentadas, entretanto, inconsistências foram
identificadas quando se observou dados ou informações do manual conflitantes
com outras fontes do município. Nestes momentos, quando os dados foram
confrontados e discutidos a fim de identificar qual a informação correta ou mais
precisa, constatou-se em todos os cenários que a incoerência provinha do
manual de operação e manutenção.

Ainda que seja impossível relacionar todas as informações inconsistentes do
manual, pelo motivo já exposto, pode-se afirmar que alguns dados não trazem
valores ou informações reais, como, por exemplo, a densidade demográfica
média de 119,11 hab/ha contida na página 114 do documento. Esta informação
não traz fonte de referência e não corresponde ao dado do IBGE de 2010 que
informa que a densidade demográfica de Belém é 131,5 hab/ha. Neste caso,
recomenda-se a verificação e a inserção da fonte de referência do dado.
Na página 114, item 1.2, último parágrafo, o manual informa que “[...] as bacias
de drenagem têm 1.438.667m de vias pavimentadas [...]” e que “[...] adota-se que

70% das vias pavimentadas possuam drenagem, assim, o sistema de drenagem
urbana do Município de Belém possui 731.741,39m de extensão.”. O manual de
drenagem não apresenta a fórmula de cálculo para esta estimativa, entretanto,
utilizando-se dos dados de extensão de vias pavimentadas e a porcentagem
estimada de vias com sistema de microdrenagem, chega-se a um número
distante do apresentado, pois 70% de 1.438.667m representa aproximadamente
1.007.067m e não 731.741m, conforme manual. Este dado corresponde à cerca
de 51% das vias pavimentadas e não 70%, o que indica erro de informação
quanto à porcentagem de vias pavimentadas com drenagem pluvial ou quanto
ao total de vias pavimentadas que possuem galerias de drenagem.

A informação de extensão de galerias em Belém apresentada é replicada na
página 132, item 3.1.2, no segundo parágrafo que descreve sobre as
infraestruturas de microdrenagem e apresenta que: “Estima-se que o município
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de Belém possui 731,74 km de galerias com diâmetros variando de 0,40 a 1,20
m”.

Propõe-se alteração na Figura 15, página 115, item 1.2, que tem por objetivo
apresentar o mapa das bacias hidrográficas do município de Belém, a partir dos
dados da CODEM, 2008, conforme consta na referência. Entretanto, esta
imagem não tem os elementos necessários para um mapa e, principalmente, por
não trazer os limites das bacias hidrográficas, não cumpre a intenção traduzida
na legenda do mapa.

Nos tópicos 1.2.1 até o tópico 1.2.14, são apresentadas características dos
sistemas de drenagem por bacia hidrográfica. Propõe-se a substituição dos
números de população apresentados por bacia hidrográfica, conforme estudo
populacional desenvolvido para o plano municipal de saneamento básico de
Belém e inserção dos dados populacionais de bacias hidrográficas sem
indicação de população, sendo estas as bacias do Reduto, Tucunduba,
Murucutum e Val de Cães.

Nestes tópicos supracitados, é apresentado uma figura com o limite de cada
bacia hidrográfica e sua área. Como o manual de drenagem não traz um mapa
com todas as bacias, procedeu-se com a unificação destas áreas e constatouse divergência nos limites das bacias quando comparada às outras bases de
dados da SESAN e CODEM. Dessa forma, propõe-se a verificação dos limites
apresentados e substituição, se for confirmada a necessidade. Em decorrência
de possíveis inconsistências nos limites, as informações apresentadas em cada
tópico, como: população, extensão territorial, extensão de canais, galerias, vias
pavimentadas e quantidade de obras de artes especiais, entre outras, devem ser
revisadas e confirmadas.

Diante do exposto, de forma geral, recomenda-se que sejam analisados todos
os números referentes à extensão de galerias de microdrenagem, dos canais de
macrodrenagem, dos tipos de pavimentos utilizados e a porcentagem de cada
pavimento frente ao total de vias pavimentadas em Belém, as áreas e os limites
das bacias hidrográficas, as descrições dos sistemas quanto à concepção,
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operação e manutenção, etc.. Recomenda-se a inserção das referências das
informações contidas no manual, assim como um breve memorial de cálculo,
quando pertinente.

PROPOSIÇÃO DE SEÇÕES IDEAIS NOS CANAIS E RIOS EXISTENTES,
NAS SEÇÕES ESTUDADAS

À medida que a cidade impermeabiliza o solo e acelera o escoamento por meio
de condutos e canais, a quantidade de água que chega ao mesmo tempo no
sistema de drenagem aumenta, produzindo inundações mais frequentes do que
as que existiam quando a superfície era permeável e o escoamento se dava
pelos leitos naturais. Este processo produz: (a) aumento da vazão máxima e a
frequência das inundações; (b) aumento da velocidade do escoamento,
resultando em erosão do solo e produção de sedimentos para o sistema de
drenagem; (d) aumento dos resíduos sólidos que escoam para o sistema de
condutos. Os sólidos produzem entupimento e reduzem a capacidade de
escoamento de condutos e canais, produzindo maiores inundações; e (d)
deterioração da qualidade da água pluvial devido à lavagem das superfícies
urbanas, de acordo com TUCCI (2012).

Há urgência na valorização dos ambientes fluviais urbanos, dotando esses
ambientes de funções específicas no ambiente das cidades, integrando parques
públicos, estações de lazer, atrelados à adoção dos espaços de expansão das
águas de inundação periódicas, prevenindo desastres causados pela ocupação
desordenada de ambientes expostos a perigos naturais, para ALMEIDA (2010).

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2012) alerta a
sociedade e gestores públicos em relação às ameaças climáticas futuras e a
importância de preparação para essas mudanças que estão trazendo aumento
da temperatura, de precipitação, do escoamento, declínio de florestas, e
doenças (dengue, febre amarela e malária), (IPCC, 2014).
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Países tão díspares como Marrocos, França, Portugal, Itália e Estados Unidos,
apresentam situações de rios com melhor conservação que o Brasil. Observouse, mesmo em países de menor Produto Interno Bruto (PIB) uma realidade muito
melhor do que a brasileira, não só no estado de preservação dos rios, mas
também, e talvez mais importante, de como a sociedade local e seus políticos
vêm tratando o uso e preservação dos rios e do meio ambiente que com eles
interagem (OLIVEIRA, 2018).

Estuda-se aqui as bacias hidrográficas de Belém-PA, as quais são
reapresentadas na Figura 128 a seguir.
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Figura 128: Bacias hidrográficas – área urbana.

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.
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Observa-se a existência de quarenta e uma bacias hidrográficas inseridas na
área urbana de Belém-PA, relacionadas no Quadro 133 a seguir, com suas
respectivas áreas de contribuição.
Quadro 133: Bacias hidrográficas de Belém-PA com suas áreas de contribuição.
Zona de Gestão
ZG Una

ZG Estrada Nova

Bacia
Bacia do Una

966,31

Bacia da Tamandaré

210,39

Bacia do Armas

280,74
1.109,41

Bacia do Aurá

1.300,72

Bacia do Murucutum

3.040,15

Bacia do Anani

622,15

Bacia do Outeiro

713,94

Bacia do Maguarí

1.513,64

Bacia de Val-de-Cans

1.111,13

Bacia do Mata Fome

579,68

Bacia do Cajé

179,49
1.627,79

Bacia do São Benedito

154,08

Bacia do Tabocão

140,69

Bacia I

247,61

Bacia II

46,01

Bacia III

52,72

Bacia IV

89,75

Bacia V

70,00

Bacia VI

117,18

Bacia VII

38,69

Bacia do Curuperê

252,46

Bacia do Itaiteua

179,67

Bacia do Jararaca

124,36

Bacia do Traíra
ZG Outeiro

37,03

Bacia do Tucunduba

Bacia do Paracuri
ZG Icoaraci

3.470,45

Bacia da Estrada Nova

Bacia do Comércio
ZG Tucunduba

Área (ha)

4,80

Bacia VIII

232,94

Bacia IX

67,02

Bacia X

191,85

Bacia XI

126,51

Bacia XII

34,79
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Zona de Gestão

ZG Mosqueiro

Bacia

Área (ha)

Bacia do Murubira

1.758,06

Bacia do Cajueiro

392,65

Bacia do Carananduba

670,21

Bacia do Ipixuna

593,65

Bacia do Jacarequara

729,42

Bacia do Sucurijuquara

813,06

Bacia XVI

338,13

Bacia XVII
Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.

298,80

Dentre as bacias relacionadas, segregam-se aquelas que recebem maior
pressão urbana, com maior impacto no sistema de drenagem e viário de BelémPA (Quadro 134).
Quadro 134: Bacias hidrográfica de Belém-PA que recebem maior pressão urbana.
Zona de Gestão
Bacia
Área (ha)
ZG Una

ZG Estrada Nova

ZG Tucunduba

Bacia do Una

3.470,5

Bacia da Estrada Nova

966,3

Bacia da Tamandaré

210,4

Bacia do Armas

280,7

Bacia do Comércio

37,0

Bacia do Tucunduba

1.109,4

Bacia do Aurá

1.300,7

Bacia do Murucutum

3.040,2

Bacia do Anani

622,2

Bacia do Outeiro

713,9

Bacia do Maguarí

1.513,6

Bacia de Val-de-Cans

1.111,1

Bacia do Mata Fome

579,7

Bacia do Paracuri
Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.

1.627,8

ZG Icoaraci (parcial)

Observa-se no Quadro 134 as bacias de Belém-PA que afetam importante
parcela da população, do sistema de drenagem, do viário, de áreas urbanizadas
e edificadas, sendo que as mais centrais (Tamandaré, Armas, Comércio, Una,
Estrada Nova, Tucunduba, Paracuri) já tiveram canais dragados e revestidos,
inclusive alguns com comportas (Tamandaré, Armas, Comércio, Una).
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O presente tópico deste trabalho tem por objetivo propor seções ideais para os
canais de Belém-PA. Recomenda-se que o dimensionamento dessas seções
sejam feitas quando da elaboração de seus projetos básicos e executivos,
entretanto a presente etapa é conceitualmente importante, pois permitirá uma
ordem de grandeza para esses estudos futuros, os quais preferencialmente
sugere-se que utilizem ferramentas de modelagem hidrodinâmica, devido às
características locais, particularmente variação horária de marés e acentuada
pluviosidade.

Assim, metodologia adotada para esta finalidade se baseou em chuva de 50
anos de período de recorrência, apresentada no Quadro 135.
Quadro 135: Precipitação (mm) de Tempos de Retorno de 25 e 50 anos para a Belém-PA.
Tempo de retorno (anos)
Duração
25
50
5 Minutos

19

20

10 Minutos

30

31

15 Minutos

38

40

20 Minutos

44

47

25 Minutos

50

53

30 Minutos

54

58

1h

78

84

2h

98

107

4h

121

132

6h

134

146

8h

143

156

10 h

150

164

12 h

157

171

14 h

162

177

24 h

182

198

Fonte: Adaptado de ENGESOLO, 2008.

Utilizou-se para a proposição das seções ideais as informações referentes ao
período de retorno de 50 (cinquenta anos).
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A Figura 129 apresenta a envoltória de marés para o Porto de Belém-PA.
Figura 129: Máxima Preamar e Mínima Baixamar anual em Belém-PA.

Máxima Preamar e Mínima Baixamar Anual em Belém-PA
4,0
3,5

Altura (m)

3,0
2,5

Máxima Preamar (m)
Mínima Baixamar (m)

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Data

Fonte: Consórcio EGIS-Ampla (2020) com dados de http://ondas.cptec.inpe.br

Observa-se na Figura acima que o valores máximo e mínimo do nível das marés
é de 3,9m e 0,0m, sendo seu o valor médio da ordem de 2,0m. Uma das
utilidades dessa informação decorre da variação do volume de acumulação
devido à variação do nível dos canais pela influência da maré, o que pode ser
atenuado com o uso de comportas, caso da bacia de Una. Esta bacia é dotada
de comportas, conforme mostrado na Figura 130.
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Figura 130: Imagem de satélite das comportas do canal do Una em Belém-PA.

Fonte: Google Maps, 2020.

O Quadro 136 apresenta os níveis máximos de água na baía e no canal,
conforme registro dos dados operacionais das comportas do Una, que opera
simultaneamente com a do Jacaré.
Quadro 136: Máximos de água na baía e níveis simultâneos no canal.

Data

Hora

Nível Baía (m)

Nível Canal (m)

Diferença (m)

30/03/2017
22/03/2018
22/03/2019

0:30
3:00
1:00

3,10
3,10
3,60

1,05
1,30
1,20

2,05
1,80
2,40

Fonte: Diagnóstico PMSB Egis-Ampla, 2019.

Observa-se no Quadro acima que o efeito do uso das comportas se dá pela
atenuação do nível da água no interior do canal, com diferenças entre os níveis
da baía e do canal de até 2,40m.

Nos dados de operação das comportas do canal de descarga da bacia do Una,
disponibilizados para este estudo pela PMB/SESAN, observou-se que o menor
nível registrado no canal do Una na preamar (de nível +3,10m) e com as
comportas fechadas foi de +1,05m, ocorrido no ano de 2017. Portanto o uso de
comportas é muito importante para atenuar os níveis de maré em canais e
consequentes alagamentos urbanos em Belém-PA, e fica claro que adotar a cota
do fundo dos canais (elevação do radier) de +1,05m ou maior, segundo os
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cálculos de Engenharia e modelagens, pode representar expressiva economia
de custos em obras.

Com base nessas informações de precipitação e maré, para propor as seções
ideais dos canais de descarga das bacias, sugere-se as seções trapezoidais do
Quadro 5, obtidas com base nos seguintes pressupostos e procedimentos:

I.

Estimação da vazão concentrada Q da bacia em um canal principal de
descarga a partir de Q=CiA/t, onde A é a área da bacia, C é o coeficiente
de escoamento superficial, i a intensidade de precipitação ocorrida em um
intervalo de tempo t. Sendo o horizonte do estudo 20 anos, foi adotado
para todas as bacias C=0,80. O volume precipitado decorreu da chuva de
177mm com duração de 14 horas, a partir do Quadro 135;

II.

O valor adotado para a velocidade média na seção transversal do canal
ideal de descarga foi 0,80 m/s, por tratar-se de escoamento sob efeito de
maré;

III.

Adotou-se a cota do radier do fundo dos canais de +1,05m, e uma altura
h típica para essas seções de 2,95m, portanto com cota de borda de
=4,00m (por segurança recomenda-se acrescer sobre-elevação de pelo
menos mais 0,20m). As áreas das seções ideais foram determinadas a
partir do quociente entre a vazão Q e a velocidade.

Assim, para as seções ideais de bacias ainda não trabalhadas, recomenda-se
seções trapezoidais, com base, boca e altura relacionadas por bacia conforme
Quadro 137 a seguir.
Quadro 137: Bacias de Belém-PA a serem projetadas, com áreas de contribuição e
seções ideais para seus canais de descarga.
Zona de
Gestão

ZG Una

Bacia

Bacia do Una

Área (ha)

Q=CiA/t
(m³/s)

3.470,45

97,50
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Seção
(Vazão/
Base b
Velocidade)
(m)
(m²)
121,88

35,00

Boca
(m)

43,85

Altura
(m)
2,95

Zona de
Gestão

ZG Estrada
Nova

Área (ha)

Bacia da Estrada Nova

966,31

27,15

33,94

Bacia da Tamandaré

210,39

5,91

7,39

Bacia do Armas

280,74

7,89

37,03

Bacia

-

8,85

2,95

9,86

-

8,85

2,95

1,04

1,30

-

8,85

2,95

1.109,41

31,17

38,96

7,00

15,85

2,95

1.300,72

36,54

45,68

10,00

18,85

2,95

3.040,15

85,41

106,77

20,00

28,85

2,95

Bacia do Anani

622,15

17,48

21,85

8,85

2,95

Bacia do Outeiro

713,94

20,06

25,07

1,00

9,85

2,95

Bacia do Maguarí

1.513,64

42,53

53,16

24,00

32,85

2,95

Bacia de Val-de-Cans

1.111,13

31,22

39,02

6,00

14,85

2,95

Bacia do Mata Fome

579,68

16,29

20,36

2,00

10,85

2,95

Bacia do Cajé

179,49

5,04

6,30

8,85

2,95

1.627,79

45,73

57,17

19,85

2,95

Bacia do São Benedito

154,08

4,33

5,41

-

8,85

2,95

Bacia do Tabocão

140,69

3,95

4,94

-

8,85

2,95

Bacia I

247,61

6,96

8,70

-

8,85

2,95

Bacia II

46,01

1,29

1,62

-

8,85

2,95

Bacia III

52,72

1,48

1,85

-

8,85

2,95

Bacia IV

89,75

2,52

3,15

-

8,85

2,95

Bacia V

70,00

1,97

2,46

-

8,85

2,95

Bacia VI

117,18

3,29

4,12

-

8,85

2,95

Bacia VII

38,69

1,09

1,36

-

8,85

2,95

Bacia do Curuperê

252,46

7,09

8,87

-

8,85

2,95

Bacia do Itaiteua

179,67

5,05

6,31

-

8,85

2,95

Bacia do Jararaca

124,36

3,49

4,37

-

8,85

2,95

4,80

0,13

0,17

-

8,85

2,95

Bacia VIII

232,94

6,54

8,18

-

8,85

2,95

Bacia IX

67,02

1,88

2,35

-

8,85

2,95

Bacia X

191,85

5,39

6,74

-

8,85

2,95

Bacia XI

126,51

3,55

4,44

-

8,85

2,95

Bacia XII

34,79

0,98

1,22

-

8,85

2,95

Bacia do Murubira

1.758,06

49,39

61,74

22,85

2,95

Bacia do Cajueiro

392,65

11,03

13,79

-

8,85

2,95

Bacia do Carananduba

670,21

18,83

23,54

-

8,85

2,95

Bacia do Ipixuna

593,65

16,68

20,85

-

8,85

2,95

Bacia do Jacarequara

729,42

20,49

25,62

-

8,85

2,95

ZG Tucunduba Bacia do Aurá
Bacia do Murucutum

Bacia do Paracuri

Bacia do Traíra
ZG Outeiro

ZG Mosqueiro

Altura
(m)
2,95

Bacia do Tucunduba
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7,00

Boca
(m)

15,85

Bacia do Comércio

ZG Icoaraci

Seção
(Vazão/
Base b
Velocidade)
(m)
(m²)

Q=CiA/t
(m³/s)

-

11,00

14,00

Zona de
Gestão

Seção
(Vazão/
Base b
Velocidade)
(m)
(m²)

Área (ha)

Q=CiA/t
(m³/s)

Bacia do Sucurijuquara

813,06

22,84

28,55

Bacia XVI

338,13

9,50

11,87

Bacia XVII

298,80

8,39

10,49

Bacia

2,00

Boca
(m)

Altura
(m)

10,85

2,95

-

8,85

2,95

-

8,85

2,95

Fonte: Consórcio EGIS-Ampla, 2020.

Observa-se no Quadro 137 acima as seções ideais para os canais de descarga
de bacias ainda não trabalhadas de Belém-PA. Ressalta-se que para elaboração
dos projetos básicos e executivos dos sistemas de macrodrenagem dessas
bacias, recomenda-se fortemente o uso de ferramentas de modelagem
adequadas, como SWMM, HEC-HMS e outros, que auxiliarão na simulação e
dimensionamento das elevações, das seções transversais e longitudinais dos
canais, de volumes de acumulação e comportas necessários à funcionalidade
desses sistemas, prevenindo e prevendo transbordos e alagamentos que afetam
importante parcela da população, do sistema viário, de áreas urbanizadas e
edificadas, com prejuízos a vidas humanas e perdas materiais.
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10. ALTERNATIVAS INSTITUCIONAIS DA GESTÃO DOS SERVIÇOS

O intuito do presente capítulo é realizar uma avaliação objetiva das
possibilidades de que dispõe o município para a prestação dos serviços de
saneamento básico, ou seja, para os sistemas de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem
de águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes
urbanas.
As alternativas apresentadas estão alicerçadas no artigo 175, caput, da
Constituição Federal, de onde se extrai:
“Art. 175: Incumbe ao Poder Público, na forma da lei,
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
sempre através de licitação, a prestação de serviços
públicos”.

POSSIBILIDADES INSTITUCIONAIS

O Quadro 138 e o Quadro 139 sintetizam as possibilidades institucionais para
organização da prestação de serviços públicos de acordo com o ordenamento
legal vigente.
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Quadro 138: Possibilidades Institucionais de Prestação dos serviços.
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

ADMINISTRAÇÃO DESCENTRALIZADA

ENTIDADES GOVERNAMENTAIS DE DIREITO PRIVADO

(1) Órgãos da Administração Direta

(2) Autarquia

(3) Fundação Pública de Direito Público

(4) Empresa Pública

(5) Sociedade de Economia Mista

Conceito/Definição

Órgãos e repartições da Adm. Pública
Regime estatal desconcentrado

Órgão autônomo criado por lei

Órgão autônomo criado por lei

Sociedade mercantil-industrial p/
cumprir função pública relevante

Sociedade mercantil-industrial p/
cumprir função pública relevante

Personalidade Jurídica

A mesma da Administração que acolhe o
órgão

Própria

Própria

Própria

Própria

Regime Jurídico

Direito público

Direito Público

Direito Público

Direito Privado

Direito Privado

Composição
societária/Designação
da Diretoria

Não tem - nomeação do Executivo

Não tem - nomeação do
Executivo

Não tem - nomeação do Executivo

Sócios exclusivamente
estatais/Nomeação Executivo +
Conselho

Sociedade anônima/Nomeação
Executivo + Conselho

Fins

Organização, exploração, concessão do
serviço

Organização, exploração,
concessão do serviço

Organização, exploração, concessão do
serviço

Exploração do serviço

Exploração do serviço

Criação/Extinção

Lei de organização da Administração
Pública

Lei específica

Lei específica

Autorizada por lei específica

Autorizada por lei específica

Patrimônio

Mantido na Administração Direta

Próprio, inalienável

Próprio, inalienável - afetado à finalidade
específica

Regime Trabalhista

Estatutário

Estatutário ou CLT Concurso
Obrigatório

Estatutário ou CLT concurso obrigatório

Prerrogativas

Titularidade do serviço em nome da
Administração

Titularidade do serviço
transferida pela Administração

Titularidade do serviço transferida pela
Administração

Controles

Os da Administração Pública

Tutela e controle ordinário da
Administração Pública

Tutela e controle ordinário da Administração
Pública

Adm - órgão adm. A que se vincula
Financeiro - idem, Tribunal de
Contas

Adm - órgão adm. A que se vincula

Responsabilidade
sobre o serviço

Confundem-se com as da Administração
Pública

Transferida da Administração

Transferida da Administração

Direta sobre a prestação Transferida do Poder Concedente

Direta sobre a prestação Transferida do Poder Concedente

Receita

Exclusivamente orçamentária

Orçamentária e operacional

Orçamentária e operacional

Repasses da Administração +
receita operacional

Repasses da Administração +
receita operacional

Capital

Estatal

Estatal

Estatal

Estatal

Capital estatal e privado

Próprio, alienável, com proteção
Próprio, alienável, c/proteç. Especial
especial em razão da prest. De serv.
em razão da prest. De serv. Púb.
Púb.
CLT concurso obrigatório

Titularidade não transferida. Prerrog. Titularidade não transferida. Prerrog.
Estabelecidas no ato de criação
Estabelecidas no ato de criação

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS - Ampla, 2020.

401

CLT concurso obrigatório

Quadro 139: Possibilidades Institucionais de Prestação dos serviços (Continuação).
PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

ENT. GOV. DIREITO PRIVADO

ENTIDADES PRIVADAS

(6) Fundação Pública de Direito Privado

(7) Empresa Privada

(8) Fundação Privada

(9) Sociedade civil sem fins lucrativos

Personalidade Jurídica

Entidade sem fins lucrativos destinada a
cumprir serviço de interesse público
Própria

Sociedade mercantil-industrial de
prestação de serviço
Própria

Entidade sem fins lucrativos destinada a
cumprir serviço de interesse público
Própria

Entidade sem fins lucrativos destinada a
cumprir serviço de interesse público
Própria

Regime Jurídico

Direito privado

Direito Privado

Direito Privado

Direito Privado

Composição
societária/Designação
da Diretoria

Não tem - nomeção do Executivo +
Conselho

Sociedade anônima ou
limitada/assembleia de acionistas

Não tem composição societária/diretoria
eleita pelo Conselho Curador

Pessoas físicas e jurídicas que
criam/conforme estatutos

Conceito/Definição

Serviço ou atividades auxiliares sem
Serviço ou atividades auxiliares em caráter
auferir lucro
complementar ou supletivo
Criação/Extinção
Autorizada por lei específica
Ato constitutivo civil ou comercial
Ato constitutivo civil
Ato constitutivo civil
Próprio, alienável, c/ proteção especial Próprio, alienável, c/ proteção especial
Próprio, alienável, c/ proteção especial em
Próprio, alienável, c/ proteção especial em
Patrimônio
em razão da prestação de serviço
em razão da prestação de serviço
razão da prestação de serviço público
razão da prestação de serviço público
público
público
Regime Trabalhista
CLT concurso obrigatório
CLT
CLT
CLT
Titularidade não transferida. Prerrogativas
Titularidade não transferida Titularidade não transferida.
Titularidade não transferida. Prerrogativas
Prerrogativas
estabelecidas no ato de criação
Prerrogativas inerentes ao serviço
Prerrogativas inerentes ao serviço
inerentes ao serviço
Interno, do Conselho Curador - Externo,
S/ serviço e Comercial do Poder
Interno, do Conselho Curador - Externo,
Controles
do Ministério Público - S/serviço, do Poder
Concedente. Outros - fiscal., dir.
da Curadoria das Fundações - S/ serv.,
Sobre o serviço - do Poder Concedente
Conc.
econômico
do Poder Concedente
Responsabilidade sobre Direta sobre a pretação - Transferida do Direto sobre a prestação - transferida Direta sobre a prestação - transferida do
Do Poder Concedente - não se transfere
o serviço
Poder Concedente
do Poder Concedente
Poder Concedente
Repasses da Administarção + receita
Receita
Receita operacional
Receita operacional e doações
Receita operacional e doações
operacional
Capital
Estatal
Capital privado
Fins

Prestação do serviço em auferir lucro

Exploração do serviço

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS - Ampla, 2020.
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Conforme verificado nos Quadros acima, existem as seguintes possibilidades
institucionais para a prestação dos serviços desses sistemas de saneamento básico:
•

Prestação pelo Poder Público Municipal por meio de: Departamento, Autarquia

ou Empresa Municipal de Serviços de Saneamento Básico;
•

Prestação do serviço por meio de Administração Descentralizada, ou seja, por

meio de consórcio entre municípios;
•

Outorga dos serviços de saneamento básico a Sociedade de Economia Mista

controlada pelo Poder Público Estadual por meio de contrato de programa;
•

Concessão dos serviços de saneamento a Sociedade de Propósito Específico

(SPE) controlada pelo Poder Público ou Privado;
•

Concessão Parcial ou Participação Público/Privado de Serviços.

O Art. 14 da Lei n° 11.445/2007, caracteriza a prestação regionalizada de serviços
públicos de saneamento básico por:
I – Ter um único prestador do serviço para vários municípios, contíguos ou não;
II – Possuir uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclusive de sua
remuneração;
III – Ter compatibilidade de planejamento.

PROSPECTIVAS INSTITUCIONAIS PARA OS SISTEMAS DE DRENAGEM
URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

No município de Belém os serviços ligados a drenagem urbana e manejo de águas
pluviais ficam a cargo da Secretaria de Saneamento – SESAN, mais especificamente
através do Departamento de Drenagem Urbana. A SESAN faz parte da organização
da Administração Pública Direta municipal.

A maior parte dos serviços operacionais ligados aos sistemas são realizados de forma
terceirizada, por meio de empresas privadas contratadas por processos licitatórios
específicos, cuja titularidade é não delegada, conforme os conceitos das
possibilidades institucionais apresentadas no início deste item. A SESAN dentro de
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sua organização instituída fica, portanto, com as atividades de gestão, gerenciamento
e fiscalização desses contratos e serviços.

Observa-se que as soluções propostas para os principais impactos identificados no
diagnóstico dão ênfase ao controle do escoamento superficial junto à origem. Com
isso, o sucesso das ações que serão propostas no PMSB poderá depender da
implantação de medidas de controle nos municípios vizinhos situados a montante de
Belém.

O município de Ananindeua abrange parte da Bacia do Maguari e parte das bacias do
Murucutum e do Aurá, todas à montante de Belém, de forma que os impactos
resultantes das ações dentro destas cidades serão transferidos para o restante das
bacias. É essencial a ação articulada entre os municípios, o Estado e as entidades
representativas da sociedade que devem estar organizados por meio de comitês de
bacias hidrográficas.

Conforme discutido na etapa de diagnóstico, atualmente o território de Belém não
abrange a área de atuação de nenhum comitê de bacia hidrográfica. Considerando
que o estado do Pará possui apenas um comitê instituído, reforça-se a necessidade
de fomento à gestão de recursos hídricos por meio da criação de comitês de bacias
hidrográficas.

No caso de gestão de bacias hidrográficas que abrangem mais de um município, como
é o caso das bacias Maguari, Murucutum e Aurá, sugere-se a proteção por meio de
regulamentações e dispositivos legais uniformes entre os municípios, podendo ser
instituídos de duas maneiras: por leis locais com mesmas diretrizes em cada município
ou por meio de lei estadual de abrangência metropolitana que estabeleça as diretrizes
e regras relacionadas ao ambiente urbano no que tange à drenagem de águas
pluviais.

Paralelamente, a prefeitura municipal de Belém é responsável pelas aplicações das
ações e das diretrizes do plano, por isso, para efetividade na implantação de medidas
de controle recomendadas, é essencial a alteração e/ou criação de legislações
municipais de forma a regulamentar o uso do solo nas formas dispostas ao longo do
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item 9 para adequação e controle de impacto de uso do solo, propondo o alinhamento,
inclusive, com o plano diretor municipal, uma vez que é fundamental o disciplinamento
do uso e ocupação do solo.

A lei de uso e ocupação do solo, instituída pelo plano diretor municipal, deve restringir
a ocupação em áreas inundáveis, de preservação permanente e irregulares em geral.
Entretanto, devem estar associadas a políticas públicas que considerem a realidade
socioeconômica da população a fim não só promover a realocação da população, mas
moradias adequadas para a população mais pobre. Ao contrário, as áreas irregulares
desocupadas serão novamente tomadas pelos que não provém de áreas para
moradia em melhores condições.

Associadas às metas e diretrizes do plano municipal de saneamento básico, é
necessário que o município desenvolva normas e manuais técnicos a fim de promover
orientações para implantação adequada de novos empreendimentos, que devem ser
executados mediante aprovação de projetos e licenciamento de obras pela prefeitura
ou órgão delegado para esta finalidade.

O Quadro 140 apresenta a síntese da prospectiva visando o fortalecimento da gestão
institucional municipal quanto a prestação de serviço de drenagem urbana e manejo
de águas pluviais.
Quadro 140 – Fortalecimento institucional para a prestação de serviço.

Gestão institucional
Gestão articulada entre os municípios a montante de Belém (Ananindeua)
Incentivo à criação de comitês de bacias hidrográficas
Revisão e/ou criação de leis municipais
Políticas públicas
Desenvolvimento de normas e manuais técnicos
Fiscalização

COBRANÇA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA

Conforme disserta o Artigo 29 da Lei 11.445 de 5 de janeiro de 2007, alterada pela
Lei 14.026 de 15 de julho de 2020 que atualiza o marco legal do saneamento básico,
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os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômicofinanceira assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços, e,
quando necessário, por outras formas adicionais, como subsídios ou subvenções,
vedada a cobrança em duplicidade de custos administrativos ou gerenciais a serem
pagos pelo usuário. O Inciso III do referido artigo especifica que nos serviços de
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas a cobrança poderá ser na forma de
tributos, inclusive taxas, ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o
regime de prestação do serviço ou das suas atividades.

Atualmente não há cobrança pela prestação dos serviços de drenagem urbana e
manejo de águas pluviais, sendo que o custeio se dá via tesouro municipal,
principalmente por meio do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana – IPTU.

Os sistemas de cobrança possuem as funções principais de sustentabilidade
econômico-financeira dos serviços por meio da cobertura dos custos relacionados ao
sistema existente (podendo agregar os investimentos necessários para sua
expansão), e; para possibilitar o uso racional do sistema a fim de evitar a
impermeabilização desnecessária das áreas e propiciar um maior esforço para que
sejam mantidas áreas permeáveis nos lotes.

Os serviços de drenagem possuem características de bens públicos, como a nãoexcludência e a não-rivalidade (Cançado et al., 2006). Isto significa que não é possível
excluir um agente de seu consumo: quando oferecido os serviços, todos podem ou
vão obrigatoriamente consumi-los. Cançado et al. (2006) enfatizam que, em função
da utilização “obrigatória” do sistema de drenagem, a definição de taxa para a
drenagem parece ser mais adequada do ponto de vista jurídico. Todavia, ao contrário
de serviços como iluminação pública, que é oferecido para uma pluralidade de
pessoas, é possível identificar a magnitude do uso do sistema de drenagem em função
do volume de águas pluviais lançado na rede pelos lotes – definindo o consumo
individual dos serviços.

Neste sentido, visando uma cobrança socialmente mais justa, é recomendado que a
cobrança esteja relacionada com o consumo individual dos serviços, a fim de onerar
mais os usuários que mais o utilizem em função da parcela de solo impermeabilizada.
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Ou seja, conforme o usuário aumentar a área impermeável de sua propriedade, maior
será sua contribuição com águas pluviais e maior será a magnitude do seu uso do
sistema de drenagem, consequentemente, maior será seu pagamento pelos serviços
utilizados, devendo o cálculo se dar pela estimativa da contribuição de cada terreno
no escoamento pluvial lançado às redes.

A Lei 11.445 de 05 de janeiro de 2007, em seu artigo 36, disserta que a cobrança pela
prestação do serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas deve
levar em conta, em cada lote urbano, os percentuais de impermeabilização e a
existência de dispositivos de amortecimento ou de retenção de água de chuva, bem
como poderá considerar: o nível de renda da população da área atendida; as
características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas.

A fim de incentivar o controle do escoamento na fonte, recomenda-se a variação da
taxa em função da implantação de dispositivos de detenção nos lotes pelos seus
proprietários, de forma que os valores apresentem redução significativa em casos de
controle efetivo da vazão de escoamento superficial.

De acordo com Tucci (2002), uma propriedade totalmente impermeabilizada gera 6,33
vezes mais volume de água do que uma propriedade não impermeabilizada, ou seja,
uma propriedade impermeabilizada poderá sobrecarregar o sistema de drenagem em
até seis vezes mais que uma não impermeabilizada. Segundo o autor, as áreas
públicas dos municípios são da ordem de 25% a 35% da área total. Nesta
metodologia, o autor considera 25% áreas públicas (15% de ruas, com 100% das
áreas impermeáveis; e 10% de praças, quase que totalmente permeáveis) e 75%
compreendidas por áreas privadas e; que as áreas impermeáveis possuem coeficiente
de escoamento 0,95 e as áreas permeáveis 0,15. A partir destes parâmetros, que
podem e devem ser adequados para a realidade local em caso de aplicação do
método, o autor propôs a metodologia de cálculo da taxa de drenagem urbana que
resulta nas equações a seguir:

𝑇𝑥 =

𝐴. 𝐶𝑢𝑖
28,43 + 0,632𝑖𝑙
100
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𝐶𝑢𝑖 =

100. 𝐶𝑡
𝐴𝑏 . (15,8 + 0,842. 𝐴𝑖 )

Sendo que:
𝑇𝑥 = taxa anual a ser cobrada do imóvel, em R$;
𝐴 = área total do lote, em m²;
𝐶𝑢𝑖 = custo unitário das áreas impermeáveis, em R$/m²;
𝑖𝑙 = percentual de área impermeabilizada do lote, em %.
𝐶𝑡 = Custo total de manutenção e operação do sistema, em milhões de R$;
𝐴𝑏 = área da bacia, em km²;
𝐴𝑖 = área impermeável da bacia, em %;
O autor simulou a aplicação do método acima em uma bacia com 40% de área
impermeável em um lote de 300 m² com 80% de impermeabilização e obteve uma
taxa de drenagem de R$ 67,74 por ano, ou o equivalente a R$ 5,65 por mês. Os dados
iniciais para o cálculo da taxa de drenagem incluem o custo de operação e
manutenção dos sistemas e área impermeável dos lotes. A estimativa da área
impermeável dos lotes pode ser realizada por imagens satélites ou por declaração dos
titulares (sujeito as penalidades).

Este estudo de cálculo de taxa de drenagem pode ser aplicado em municípios em
geral e é apresentado para possibilitar um estudo preliminar para Belém, propondo
uma taxa para cobertura das despesas referentes a operação e manutenção do
sistema e exclui-se os investimentos e obras de expansão. Segundo Tasca (2016) o
uso de uma taxa de drenagem para custear os serviços de implantação da drenagem
urbana parece equivocado, já que estas características se enquadram como
contribuições de melhorias e uma taxa de drenagem deve apenas cobrir os custos de
operação e manutenção dos sistemas de drenagem.

A exemplo de legislação e regulamento desenvolvidos no país, cita-se o definido para
a cidade de Porto Alegre – RS, em que é prevista a implantação de reservatórios
individuais de detenção d’água incluindo a previsão de redução da quantidade de área
a ser computada no cálculo do reservatório, nas seguintes situações: quando
aplicados pavimentos permeáveis (blocos vazados com preenchimento de areia ou
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grama, asfalto poroso, concreto poroso) - reduzir em 50% (cinquenta por cento) a área
que utiliza estes pavimentos; desconexão das calhas de telhado para superfícies
permeáveis com drenagem - reduzir em 40% (quarenta por cento) a área de telhado
drenada; desconexão das calhas de telhado para superfícies permeáveis sem
drenagem - reduzir em 80% (oitenta por cento) a área de telhado drenada; aplicação
de trincheiras de infiltração - reduzir em 80% (oitenta por cento) as áreas drenadas
para as trincheiras. O regulamento define que a aplicação das estruturas estará sujeita
a autorização da prefeitura após a devida avaliação das condições mínimas de
infiltração do solo no local de implantação do empreendimento, e as regras de
dimensionamento e construção para as estruturas deverão ser obtidas no Manual de
Drenagem Urbana do Plano Diretor de Drenagem Urbana do município.

Percursor em cobrança pela prestação de serviços de drenagem urbana, cita-se o
município de Santo André, que instituiu o sistema de cobrança no ano de 1997. No
município, a taxa é calculada em função da contribuição volumétrica de águas ao
sistema de drenagem, tendo por base o índice pluviométrico médio mensal do
município que, associado à área coberta de cada imóvel, define o volume
efetivamente lançado ao sistema. A legislação que dispõe sobre a taxa de drenagem
urbana, define que o valor mensal da taxa individual devida será obtido pela
multiplicação do custo médio mensal do sistema de drenagem por metro cúbico pelo
volume de água produzido em cada imóvel (SEMASA, 1997).

As taxas a serem aplicadas em Belém pela prestação dos serviços deverão ser
desenvolvidas posterior à elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana que trará
os parâmetros técnicos de base para os cálculos que embasarão o desenvolvimento
dos estudos para obtenção do modelo matemático ideal para o município.

Para o cálculo da taxa de drenagem de Belém, devem ser simulados modelos
matemáticos a fim de estimar o consumo individual dos serviços de drenagem urbana
e associá-lo a uma previsão de custos de manutenção e operação que ajustados a
realidade local. Deverão ser elaborados estudos hidrológicos a fim de obter a vazão
máxima específica a ser atribuída aos lotes, preferencialmente concomitante à
elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU). O PDDU que deverá
desenvolver o manual de drenagem urbana contendo os estudos hidrológicos e
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pluviométricos; os critérios urbanísticos; os parâmetros para elaboração de projetos;
as recomendações construtivas para as medidas de controle de escoamento na fonte
nos lotes, entre outros; incluindo o cálculo para vazão específica que poderá ser
utilizada nos cálculos da taxa de drenagem. A elaboração deste documento técnico
também é fundamental para ações de fiscalização e regulação dos serviços de
drenagem urbana e manejo de águas pluviais no município. Com dados precisos, o
município poderá trabalhar na definição do modelo matemático ideal para o município
com a elaboração de estudo de viabilidade econômico-financeiro e com posterior
implantação da taxa, que deve considerar todos os aspectos legais para sua
constitucionalidade. Tais ações estão previstas nos programas, projetos e ações do
Plano Municipal de Saneamento Básico de Belém.

SÍNTESE PARA A GESTÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO

Tomando-se a Lei n° 11.445/2007 como um marco regulatório do setor de
saneamento no País, tem-se que as atividades de saneamento se compõem
basicamente de 5 etapas relacionadas a sua gestão:
•

Planejamento;

•

Prestação do Serviço;

•

Regulação;

•

Fiscalização

•

Promoção da participação e controle social.

Destas atividades o planejamento e controle social são indelegáveis, objeto, por
exemplo, do presente Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB. O resumo é
mostrado no Quadro 141.
Quadro 141: Titularidade Municipal da Gestão do Saneamento Básico.
Atividade de Gestão
Titularidade
Indelegável, passível de execução por

Planejamento

titulares consorciados.

Regulação
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Atividade de Gestão

Titularidade
Delegável a consórcio ou a órgão ou ente

Fiscalização

público; é interessante manter o mesmo ente
para execução de fiscalização e regulação.

Prestação do Serviço

Direta ou delegada a ente privado ou órgão
ou ente público.

Controle Social

Indelegável.

Fonte: Adaptado de Ministério das Cidades, 2009.

MECANISMOS DE REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

A seguir apresentam-se inferências sobre as questões de regulação, fiscalização e
para a participação e controle social no âmbito da gestão do saneamento básico para
o município. Vale salientar que estas inferências se referem aos quatro sistemas de
saneamento básico previstos pela Lei n° 11.445/2007 e no presente Planejamento,
por isso são apresentados neste item integralmente.

10.5.1.

Regulação dos Serviços de Saneamento Básico

A regulação dos serviços de saneamento básico é definida pelo Decreto Federal n°
7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta Lei Federal n° 11.445, de 05 de
janeiro de 2007.

O significado da atividade de regulação e a descrição dos entes chaves que interveem
de forma direta nesta atividade é previsto no Título I: Das Disposições Preliminares,
Capítulo I: Do Objeto e Art. 2º do Decreto Federal No 7.217 de 21 de Junho de 2010
que regulamentou a Lei Federal No 11.445 de 05 de Janeiro de 2007 (chamada a Lei
do Saneamento), quais sejam:
“Inciso II – regulação: todo e qualquer ato que discipline ou
organize determinado serviço público, incluindo suas
características, padrões de qualidade, impacto socioambiental,
direitos e obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua
oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de tarifas e
outros preços públicos, para atingir os objetivos do Art. 27 deste
decreto”.
“Inciso IV – entidade de regulação: entidade reguladora ou
regulador: agência reguladora, consórcio público de regulação,
autoridade regulatória, ente regulador, ou qualquer outro órgão
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ou entidade de direito público que possua competências próprias
de natureza regulatória, independência decisória e não acumule
funções de prestador dos serviços regulados”.
“Inciso VII – titular: o ente da Federação que possua por
competência a prestação de serviço público de saneamento
básico”, no caso o Prefeitura Municipal de Belém; e
“Inciso VIII – prestador de serviço público: o órgão ou
entidade, inclusive empresa”.

A regulação pode ser compreendida como a intervenção em atividades e serviços de
interesse público por meio do estabelecimento de parâmetros, regras e de políticas
tarifárias.

Segundo Decreto n° 7.217/2010 a regulação é definida como todo e qualquer ato que
discipline ou organize determinado serviço público, incluindo suas características,
padrões de qualidade, impacto socioambiental, direitos e obrigações dos usuários e
dos responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de tarifas e
outros preços públicos, para garantir os objetivos do Art. 27.

Os principais objetivos são (Art. 27, Decreto n° 7.217/2010):
I - Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação
dos serviços e para a satisfação dos usuários;
II - Garantir o cumprimento das condições e metas
estabelecidas;
III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada
a competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de
defesa da concorrência; e
IV - Definir tarifas e outros preços públicos que assegurem tanto
o equilíbrio econômico financeiro dos contratos, quanto a
modicidade tarifária e de outros preços públicos, mediante
mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e
que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade.
Parágrafo único. Compreendem-se nas atividades de regulação
dos serviços de saneamento básico a interpretação e a fixação
de critérios para execução dos contratos e dos serviços e para
correta administração de subsídios.

As atividades de regulação devem atender a princípios, os quais foram definidos no
Decreto 7.217/2010, os quais são:
Art. 28: O exercício da função de regulação atenderá aos
seguintes princípios:
I Independência decisória, incluindo autonomia administrativa,
orçamentária e financeira da entidade de regulação; e
II Transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das
decisões.
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O desenvolvimento da regulação municipal pode ser realizado de dois modos:
•

Execução Direta - O município cria um órgão independente para fazer a

regulação dos serviços prestados em saneamento básico pelo próprio município.
•

Execução Delegada - O município fará convênio de cooperação com entidade

ou órgão independente ou formará consórcio público para as atividades de regulação
dos serviços prestados em saneamento pelo município.

Cabe salientar que os serviços de saneamento básico englobam os quatro sistemas:
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos
sólidos e drenagem urbana e manejo de águas pluviais.
Em Belém a Agência Reguladora local – AMAE que vinha atuando apenas na
regulação e fiscalização da prestação dos serviços de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário, no dia 22 de maio de 2020 com a publicação da Lei nº 9.576,
foi transformada em Agência Reguladora Municipal de Belém – ARBEL, com
reestruturação de suas competências de forma a expandir sua atuação também para
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais,
conforme Artigo 9º a seguir transcrito.
“Art. 9. Compreende área de competência da Agência
Reguladora Municipal de Belém – ARBEL o saneamento básico,
entendido como o conjunto de serviços, infraestruturas e
instalações operacionais de:
I - abastecimento de água potável, constituído pelas atividades
e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e
instalações operacionais necessárias ao abastecimento público
de água potável, desde a captação até as ligações prediais e os
seus instrumentos de medição;
II - esgotamento sanitário, constituído pelas atividades e pela
disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações
operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento
e à disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as
ligações prediais até a sua destinação final para a produção de
água de reuso ou o seu lançamento final no meio ambiente;
III - limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, constituídos
pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte,
transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente
adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de
limpeza urbana; e
IV - drenagem e manejo das águas pluviais, constituídos pelas
atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais
de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção
ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias,
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tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas,
contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes.”

Assim, a regulação será executada sobre todos os serviços prestados pelos entes ou
órgãos públicos e concessionárias etc. Inclusive, cabe informar que a própria
administração é regulada quando ela executa os serviços de saneamento. Por essa
finalidade, o órgão ou entidade de regulação deve ser independente e atua com
isonomia e autonomia administrativa, financeira, etc.

10.5.2.

Fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico

A fiscalização dos serviços de saneamento básico também é um dos objetivos da
Política Federal de Saneamento Básico, instituída pela Lei n° 11.445/2007 e, assim
como a regulação, deve ser executada pelo titular dos serviços, no caso o município
de Belém.

A fiscalização pode ser compreendida como o desenvolvimento de atividades de
averiguação das reais condições de operação dos sistemas de abastecimento de
água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem
de águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas.

Segundo o artigo 2º, inciso III, do Decreto n° 7.217/2010, a fiscalização pode ser
compreendida como “as atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou
avaliação no sentido de garantir o cumprimento de normas e regulamentos editados
pelo poder público e a utilização, efetiva ou potencial, do serviço público”.

A fiscalização deve ser desenvolvida dentro do órgão ou entidade da administração
pública na forma direta, ou também podendo ser delegada, nos termos do artigo 31
do Decreto 7.217/2010, da mesma maneira como exposto no caso das ações de
regulação dos serviços.

Em geral, as atividades de fiscalização são paralelamente realizadas às atividades de
regulação, através da agência de regulação local ou regional, conveniada ao
município. Mas cabe ao Poder Público Municipal estender suas atividades
fiscalizatórias também aos serviços de saneamento locais, em especial quando são
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concedidos ou terceirizados, uma vez que a sua presença local facilita a observação
de condições de inconformidade e até mesmo pela proximidade com a população que
é de fato aquela que está recebendo os serviços. Portanto, a Prefeitura é o primeiro
local onde as pessoas procurarão a resolutividade de problemas ligados a
saneamento.

Quando há a delegação dessas atividades, caberá então ao município repassar as
informações, buscando que o órgão fiscalizador atue nas demandas observadas, ou
na ausência dele, que o próprio município cobre soluções ou verifique como melhorar
a condição de inconformidade. Cabe ainda a fiscalização quanto à cumprimento de
prazos em contratos, convênios e concessões, prestação dos serviços com qualidade,
eficiência e isonomia, entre outros padrões.

A entidade que executa a fiscalização deve receber e se manifestar conclusivamente
sobre reclamações que não tenham sido suficientemente atendidas pelos prestadores
dos serviços, de acordo com o artigo 31, § 2º, do Decreto 7.217/2010.

A ARBEL tem dentro de suas competências não apenas as ações de regulação dos
serviços de saneamento, como também a incumbência de fiscalizar perante às
normas vigentes para cada caso. A Administração Pública Municipal Direta também
tem a competência de fiscalizar os prestadores de serviços por ela contratados, neste
caso a SESAN dentro dos aspectos do sistema de drenagem urbana e manejo de
águas pluviais.

A fiscalização pode ser tida como uma atividade de conceito abrangente. Ao observar
que os serviços de saneamento básico, tal qual o de drenagem urbana e manejo de
águas pluviais, têm-se que cabe a fiscalização aos órgãos de controladoria, os órgãos
ambientais de controle e fiscalização, órgãos do sistema judiciário (tais como o
ministério público) e outros que garantem o bom atendimento à população dentro dos
preceitos e normas técnicas e/ou ambientais cabíveis.
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10.5.3.

Controle Social dos Serviços de Saneamento Básico

Assim, como se abordou nos itens sobre regulação e fiscalização, o controle social é
tido como um dos princípios da prestação dos serviços de saneamento básico,
conforme estabelece o Decreto Federal n° 7.217/2010 e a própria Lei n° 11.445/2007,
Art. 1°. transparência de ações também é outro princípio ligado ao controle social.

O titular dos serviços de saneamento básico deve garantir o estabelecimento de
mecanismos de participação e controle social (art. 23, inciso VI, do Decreto
7.217/2010), tendo isso como uma diretriz dentro de uma Política de Saneamento
Básico.

O controle social é compreendido como o conjunto de mecanismos e procedimentos
que garantam à sociedade informações, representações técnicas e participação nos
processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados
aos serviços públicos de saneamento básico (art. 2º, inciso VI, do Decreto
7.217/2010).

Segundo o Decreto supracitado, o controle social dos serviços de saneamento pode
ser instituído mediante adoção de mecanismos, conforme descrito no artigo 34,
vejamos:
I - Debates e audiências públicas;
II – Consultas públicas;
III – conferências das cidades ou;
IV – Participação de órgãos colegiados de caráter consultivo na
formulação da política de saneamento básico bem como no seu
planejamento e avaliação.

No caso de órgãos colegiados conforme prevê o inciso IV, do artigo 34, do Decreto
7.217/2010, é assegurada a participação de representantes, consoante o art. 34, §3°,
in verbis:
Art. 34: O controle social dos serviços públicos de saneamento
básico poderá ser instituído mediante adoção, entre outros, dos
seguintes mecanismos:§ 3º: Nos órgãos colegiados
mencionados no inciso IV do caput, é assegurada a participação
de representantes:
I – Dos titulares dos serviços;
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II – De órgãos governamentais relacionados ao setor de
saneamento;
III – dos prestadores de serviços públicos de saneamento;
IV – Dos usuários de serviços de saneamento básico e;
V – Entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de
defesa do consumidor relacionados ao setor de saneamento
básico.

O controle social, através de um órgão colegiado específico, é critério básico para o
acesso a recursos federais destinados a saneamento básico, assim como a
elaboração de Plano de Saneamento Básico – PMSB.

É importante salientar que para que haja efetivo controle social no âmbito, por
exemplo, de um órgão colegiado ou conselho, que este tenha acesso irrestrito à
documentos e informações produzidos pelos órgãos ou entidades de regulação,
fiscalização, por exemplo. O órgão pode ainda solicitar estudos e levantamentos que
tenham o objetivo de subsidiar a tomada de decisões.

Neste sentido, constatou-se que o município de Belém possui o Conselho Municipal
de Meio Ambiente (CONSEMMA) criado pela Lei 8.233/2003, sendo um órgão
colegiado de caráter deliberativo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA).

Assim, sugere-se que o município, no âmbito de agir sobre o controle social e
transparência, crie seus respectivos Conselhos de Saneamento e Conselho Gestor
de Drenagem Urbana, dentro de uma Política Municipal de Saneamento Básico e
Política Municipal de Drenagem Urbana, definindo suas atribuições e composição, no
que concerne ao saneamento básico, assumido pelos sistemas de abastecimento de
água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana e
drenagem urbana e manejo de águas pluviais.

417

11. CONSIDERAÇOES

Este capítulo apresentou os objetivos gerais e macro objetivos do planejamento do
plano municipal de saneamento básico e as metas para atingi-los, em tempo
programado considerando o cenário estabelecido. Nos próximos capítulos serão
trabalhados os programas, projetos e ações para o sucesso de cada meta.

Para a projeção das demandas em drenagem urbana e manejo de águas pluviais,
utilizou-se de estimativas obtidas em informações municipais e foram calculadas
partindo do avanço proposto das metas. Qualquer variação que se ocorra nos
números utilizados para esta estimativa, deve-se ajustar as projeções a fim de manter
uma razoabilidade nos números finais.

Embora já concebidos, os sistemas de drenagem urbana e manejo de águas pluviais
de Belém devem ser trabalhados considerando a concepção dos sistemas de forma
sistêmica, visando reduzir e retardar os escoamentos urbanos, prioritariamente, por
meio de ações não estruturais, propiciando consideráveis ganhos de eficiência às
estruturas existentes, principalmente quando atuarem em condições satisfatórias de
operação.

Neste sentido, as propostas de medidas de controle para os principais impactos
identificados visam a execução de medidas não estruturais, essenciais em Belém, e
de medidas estruturais, que envolvem a execução de obras e implantação de
dispositivos auxiliares para melhoria dos sistemas. Todas as medidas apresentadas
devem ser analisadas detalhadamente em um projeto de engenharia associado a
projetos urbanísticos, tendo a bacia hidrográfica ou a zona de gestão como o domínio
físico para planejamento e análise dos impactos resultantes da execução das
medidas.
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III – PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

Para conceituar a utilização da terminologia envolvendo os termos: programas,
projetos e ações, citamos o entendimento a ser utilizado neste PMSB:

Programas
•

Possuem escopo abrangente e, por isto, devem ser em número reduzido;

•

Delineamento geral de diversos projetos a serem executados, que traduz as
estratégias para o alcance dos objetivos e das metas estabelecidos nos macros
objetivos;

•

Obtenção de máxima convergência, perpassando todo o período do plano,
tornando-o forte, reconhecido e perene.

Projetos
•

Possuem escopo específico, têm custos e são restritos no tempo – possuem
um começo e um fim;

•

Quando possuem o mesmo objetivo são agrupados em programas,
possibilitando a obtenção de benefícios que não seriam alcançados se
gerenciados isoladamente.

Ações
•

Conjunto de atividades ou processos, que são os meios disponíveis ou atos de
intervenção concretos, em um nível ainda mais focado de atuação necessário
para a consecução do projeto;

•

Uma vez encerrado o projeto e atingido seu objetivo, as ações tornam-se
atividades ou processos rotineiros de operação ou manutenção

Na Figura 131 a seguir apresenta-se um esquema para ilustrar a estrutura hierárquica
entre os programas, os projetos e as ações.
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Figura 131: Esquema Ilustrativo desta Etapa

Programas
Macro
objetivos

Projetos
Objetivos específicos

Ações
Nível tático operacional

Fonte: Adaptado de FUNASA, 2017.

Similarmente ao PLANSAB, o modelo proposto neste trabalho seguirá o que
estabelece a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental SNSA/2013, ou seja, um
número reduzido de programas, três apenas, de forma a torná-los fortes, conhecidos
e perenes.

Nestes três programas associados aos macros objetivos, identificados a seguir,
distribuem-se todos os projetos e respectivas ações para prestação de serviços e
gestão dos serviços de saneamento.
•

Programa de Universalização dos Serviços – Macro Objetivo 1:
Universalização dos Serviços

Direcionado à visão estratégica da ampliação da cobertura do saneamento
básico em termos quantitativos, englobando todos os projetos e respectivas
ações voltados ao acesso de novos usuários;
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•

Programa de Melhorias Operacionais e Qualidade dos Serviços - Macro
Objetivo 2: Melhorias Operacionais e de Qualidade dos Serviços
Direcionado à visão estratégica do saneamento básico em termos qualitativos,
aglomerando

todos

os

projetos

e

respectivas

ações

voltados

para

aperfeiçoamento da infraestrutura já existente no município;
•

Programa Organizacional e Gerencial – Macro Objetivo 3: Melhorias
Organizacionais e Gerenciais
Direcionado à visão estratégica da gestão dos Serviços, recebendo todos os
projetos e respectivas ações destinados à sua estruturação e ao seu
aperfeiçoamento.

1. OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Em 2015 os países-membros da ONU adotaram oficialmente uma nova agenda de
desenvolvimento sustentável, contendo 17 Objetivos e 169 Metas, a serem
alcançados até o ano de 2030. Essa agenda global e multidisciplinar visa estimular
ações em cada país, que contribuirão para o fim da pobreza e possibilitarão um mundo
mais sustentável em termos sociais, econômicos e ambientais. Para que o Brasil
atenda ao compromisso assumido, visto que o Brasil é signatário desta agenda
internacional, os estados e municípios devem integrar os Planos Estaduais e os
Planos Municipais de Saneamento Básico aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da Organização das Nações Unidas.

O PLANSAB, em sua versão revisada no ano de 2019, traz que dos 17 (dezessete)
ODS, depreende-se que 7 (sete) guardam relação mais estreita com o conceito de
saneamento básico definido pelo Brasil, nele apresentados com as respectivas metas
nacionais. Seguem relacionados:
•

Objetivo 1: Erradicação da Pobreza

•

Objetivo 6: Água Potável e Saneamento

•

Objetivo 7: Energia Limpa e Acessível

•

Objetivo 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis

•

Objetivo 12: Consumo e Produção Responsáveis
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•

Objetivo 13: Ação Contra a Mudança Global do Clima

•

Objetivo 17: Parceria e Meios de Implementação

Não obstante, o Plano Municipal de Saneamento Básico de Belém deve ser força ativa
no sucesso do país quanto ao compromisso firmado para consequentemente impactar
positivamente sobre todos os objetivos da agenda.

Para melhor visualização da relação dos ODS e o PMSB de Belém, no que tange à
Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais, segue na Figura 132 a apresentação
individual dos ODS e os programas ou projetos afins a cada um dos objetivos de
desenvolvimento sustentável.
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Figura 132: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

(continua)
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(continua)

424

(continua)
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Fonte: Elaborado Consórcio EGIS – Ampla, 2020.
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2. PROPOSIÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

Conforme Lei nº 11.445 de 2007 alterada pela Lei 14.026 de 2020 que atualiza o
marco legal do saneamento básico, considera-se em Drenagem Urbana e Manejo das
Águas Pluviais como o serviço constituído pelas atividades, pela infraestrutura e pelas
instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou
retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final
das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das
redes.

Com o intuito de promover a universalização e a melhoria na prestação dos serviços
de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais em Belém, atendendo o cenário e
metas definidos, propõe-se a execução de projetos e ações agrupados nos 3 macro
programas conceituados anteriormente, em diferentes etapas de implantação.

As diretrizes dos projetos que compõe os programas apresentados neste capítulo,
foram detalhadamente apresentadas na etapa do Prognóstico, Objetivos e Metas dos
serviços de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais e devem ser considerados
elaboração dos projetos e na execução das ações.

Vale ressaltar que as ações referentes à elaboração de projetos de engenharia,
preveem desde o estudo para comprovação de sua viabilidade até os projetos
executivos e licenciamentos ambientais, quando aplicáveis. A viabilidade e os custos
de cada ação devem ser detalhados no respectivo projeto e/ou estudo que,
desenvolvido seguindo as respectivas normas técnicas, especificará de forma precisa
sobre todos os elementos necessários para sua efetividade quanto ao seu objetivo.

A seguir serão apresentados os projetos e ações referentes aos 3 (três) Programas
desenvolvidos para o PMSB. O Programa de Universalização dos Serviços
compreende ações previstas para serem executadas em consonância com as metas
de universalização e o Programa Organizacional e Gerencial e o Programa de
Melhorias Operacionais e Qualidade, não obstante, preveem ainda a execução de
algumas ações recorrentes em todo o horizonte de planejamento.
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PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO

O Programa de Universalização dos serviços foi definido na etapa de Prognóstico,
Objetivos e Metas como sendo o programa que visa a ampliação da cobertura,
englobando todos os projetos e respectivas ações para atingir este objetivo.

Particularmente em drenagem urbana, a universalização dos serviços não se refere
ao atendimento do serviço em todo o território e a todos os usuários no que tange
somente às ações estruturais. Quando se objetiva a universalização dos serviços de
Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais, espera-se a efetividade da prestação
dos serviços, que não necessariamente se dá por ações construtivas em todas as
áreas urbanizadas.

Muitas vezes, a situação atual de uma sub-bacia é suficientemente favorável para o
manejo das águas pluviais sem prejuízos ou impactos em períodos normais de
precipitação, ou, ainda, a execução de algumas ações estruturantes apresenta alta
eficiência na solução de problemas identificados. Para tomada de decisão, o estudo
prévio à elaboração de projetos é essencial para efetividade das ações aplicadas.

Para universalização dos serviços de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais
quanto às ações estruturais, propõe-se a execução de 3 (três) projetos em prazos
definidos conforme metas propostas no Prognóstico, apresentados a seguir.

2.1.1. Projeto de Expansão da Microdrenagem

O projeto de expansão da microdrenagem prevê 2 (duas) ações para cada uma das 6
(seis) zonas de gestão, são elas: a elaboração de projetos de microdrenagem incluindo os projetos de pavimentação e a execução de obras conforme projetos.

Os tipos de pavimento serão previstos quando elaborado o projeto executivo,
entretanto, devem seguir as diretrizes apresentadas no Prognóstico, Objetivos e
Metas que preferenciam a promoção da infiltração d’água no solo.
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Belém usualmente utiliza de pavimentos impermeáveis, sendo a maior parte das vias
com pavimentação do tipo concreto betuminoso usinado a quente, o CBUQ, e
recomenda-se a utilização de pavimentos permeáveis ou semipermeáveis nos
projetos de pavimentação.

Como dito, deve ser priorizado o uso de pavimentos permeáveis na pavimentação,
como asfalto poroso, concreto poroso, concreto vazado e aqueles compostos por
blocos de concreto e paralelepípedos. Atualmente existem diversas tecnologias com
alta capacidade de absorção do escoamento superficial e permitem a redução da
velocidade do escoamento superficial, reduzindo também a erosão e o assoreamento
do solo. A Figura 133 mostra o asfalto poroso à esquerda e o concreto poroso à direita.
Figura 133: Asfalto poroso e concreto poroso.

Fonte: USP, 2010.

Os asfaltos e concretos porosos se mostram os mais eficientes para retenção de água
e redução do escoamento superficial, entretanto, a escolha do pavimento com melhor
relação custo-benefício e a definição dos elementos necessários para transporte das
águas pluviais deverá ser feita na fase de elaboração dos projetos executivos de
engenharia.

O planejamento para execução deste projeto se dá por zona de gestão e é
apresentado no Quadro 142, que traz as ações por estas unidades de planejamento,
sendo que os seus respectivos prazos atendem às metas fixadas no Prognóstico.
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Quadro 142: Projeto e ações para expansão da microdrenagem.

Projeto

Zona de Gestão

Ação
Elaboração de projetos de microdrenagem,
incluindo projetos de pavimentação
ZG Una
Execução de sistemas de microdrenagem,
incluindo obras de pavimentação
Execução de sistemas de microdrenagem,
ZG Estrada Nova
incluindo obras de pavimentação
Elaboração de projetos de microdrenagem,
incluindo projetos de pavimentação
ZG Tucunduba
Execução de sistemas de microdrenagem,
incluindo obras de pavimentação
Expansão da
Elaboração de projetos de microdrenagem,
Microdrenagem
incluindo projetos de pavimentação
ZG Icoaraci
Execução de sistemas de microdrenagem,
incluindo obras de pavimentação
Elaboração de projetos de microdrenagem,
incluindo projetos de pavimentação
ZG Outeiro
Execução de sistemas de microdrenagem,
incluindo obras de pavimentação
Elaboração de projetos de microdrenagem,
incluindo projetos de pavimentação
ZG Mosqueiro
Execução de sistemas de microdrenagem,
incluindo obras de pavimentação

Prazo
Médio a Longo
Imediato a Longo
Imediato a Curto
Imediato a Longo
Imediato a Longo
Imediato a Longo
Imediato a Longo
Imediato a Longo
Imediato a Longo
Curto a Longo
Imediato a Longo

Fonte: Elaborado Consórcio EGIS – Ampla, 2020.

Paralelamente, em condomínios e loteamentos particulares, ações de infraestrutura
em microdrenagem, incluindo pavimentação, caberá ao empreendedor. Como
exposto, o uso de pavimentos permeáveis e porosos contribui para o amortecimento
de vazões, controle dos deflúvios superficiais e ameniza a contribuição de água nos
sistemas de drenagem urbana e, dessa forma, deverá ser regulamentada para uso
nos loteamentos. O Projeto de Regulamentação e Fiscalização do Sistema de
Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais específica de regulamentação de
medidas de controle do escoamento na fonte.

2.1.2. Projeto de Expansão da Macrodrenagem

O projeto de expansão da macrodrenagem prevê o total de 4 (quatro) ações, sendo 1
(uma) para a ZG Estrada Nova, 1 (uma) para a ZG Tucunduba e 2 (duas) ações para
a ZG Icoaraci.
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Com prazos imediatos, prevê-se a continuidade das obras dos sistemas de
macrodrenagem das sub-bacias 1, 2, 3 e 4 da Zona de Gestão Estrada Nova,
conforme projetos existentes; a conclusão das obras em andamento dos sistemas de
macrodrenagem da ZG Tucunduba e; a elaboração de projetos de macrodrenagem
para a ZG Icoaraci. Em curto prazo, prevê-se a execução das obras da ZG Icoaraci.

Recomenda-se que a elaboração desses projetos de macrodrenagem seja feita
buscando a melhor e mais realística representação dos processos envolvidos no
escoamento pluvial sob efeito dos condicionantes locais de marés e comportas, para
analisar a funcionalidade e o comportamento do sistema de drenagem. Isto pode ser
efetuado, por exemplo, com o uso do código computacional Storm Water Management
Model - SWMM precedendo a elaboração de seus projetos básicos e executivos,
sendo uma etapa muito importante, pois permitirá a simulação e conhecimento do
comportamento hidráulico dos canais, unidades de armazenamento e comportas
(VINAGRE et al., 2015).
Sendo Belém uma cidade que tem variação de níveis d’água em sua orla fluvial
acompanhando as marés, também é muito importante estudar a elevação desses
níveis devido ao efeito das mudanças climáticas em nosso planeta, e utilizar esse
conhecimento no desenvolvimento dos projetos de drenagem da cidade de Belém
(VIEIRA et al. 2019).

A execução de comportas compreende o sistema de macrodrenagem e os estudos e
projetos devem considerar a viabilidade de sua execução, a exemplo de outros canais
de Belém que apresentaram significativa melhoria operacional posterior à instalação
de comportas para controle de elevação das marés.

O Quadro 143 apresenta as ações previstas no projeto de expansão da
macrodrenagem e seus respectivos prazos de execução.
Quadro 143: Projeto e ações para expansão da macrodrenagem.

Projeto

Zona de Gestão

Ação
Execução de obras de sistemas de
Expansão da
ZG Estrada Nova macrodrenagem (projetos existentes) das
Macrodrenagem
sub-bacias 1, 2, 3 e 4
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Prazo
Imediato

Projeto

Zona de Gestão
ZG Tucunduba
ZG Icoaraci

Ação
Execução de sistemas de macrodrenagem
(conclusão de obras em andamento)

Prazo
Imediato

Elaboração de projetos de macrodrenagem Imediato a Curto
Curto
Execução de sistemas de macrodrenagem

Fonte: Elaborado Consórcio EGIS – Ampla, 2020.

As seções ideais dos canais de Belém foram propostas no Prognóstico, Objetivos e
Metas e devem ser consideradas para fins de estudos e projetos a serem
desenvolvidos, incluindo as recomendações de utilização de seções trapezoidais com
base, boca e altura mínimas detalhadamente apresentadas no item Proposição de
Seções Ideais nos Canais e Rios Existentes que compreende a etapa do Prognóstico,
Objetivos e Metas.

2.1.3. Projeto de Detenção de Águas Pluviais na Área Precipitada

Conforme Lei nº 11.445 de 2007 alterada pela Lei 14.026 de 2020 que atualiza o
marco legal do saneamento básico, considera-se para universalização de Drenagem
e Manejo das Águas Pluviais, as estruturas de detenção ou retenção para o
amortecimento de vazões de cheias das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.

O papel das medidas de controle do escoamento superficial é de proporcionar
soluções para a retenção, infiltração e abatimento do escoamento superficial e
amortecimento de vazões de cheias. Diferentemente da visão dos sistemas
tradicionais de drenagem, que é a de acelerar o escoamento e se desfazer
rapidamente dos volumes de água, as medidas de controle do escoamento superficial
associam-se às técnicas que visam retardar e reduzir o escoamento com a ajuda dos
dispositivos de controle, como as bacias de detenção de águas pluviais.

As bacias ou reservatórios de detenção são estruturas de acumulação temporária que
promovem o armazenamento e que possuem a vantagem de utilização para outras
finalidades como áreas verdes, quadras esportivas e praças públicas. Ou seja, são
áreas que possuem caráter multifuncional, pois quando secas se trata de áreas de
lazer e, quando necessário, são áreas inundáveis que atuam como importantes
reservatórios de acúmulo d’água capazes de reduzir ou até impedir alagamentos à
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jusante. Quando também promovem a infiltração no solo, são chamadas de bacias de
infiltração de águas pluviais.

Conforme aponta Bueno (2006), para melhoria na qualidade de vida e segurança
sanitária, essas áreas precisam receber estruturas de estabilização geotécnica e de
drenagem, para controle de enchentes, de erosão, de poluição difusa e inibição de
acidentes; equipamentos para afastamento (estações elevatórias de esgoto – EEEs)
e tratamento dos esgotos (ETEs); remoção periódica de resíduos sólidos; pontes para
veículos e pedestres. É essencial que a área de drenagem da bacia conte com
esgotamento sanitário adequado, pois, caso contrário, estas áreas acumularão cargas
elevadas de poluição e trarão impactos negativos para a população podendo, até
mesmo, ser impossibilitadas de uso como área de lazer quando secas.
Neste sentido, somados ao alto desempenho de reservatórios de acúmulo d’água,
este projeto prevê 3 (três) ações a serem executadas em todas as zonas de gestão,
a fim de promover a implantação destes dispositivos, que foram detalhadamente
apresentados no Prognóstico dos serviços de Drenagem Urbana e Manejo de Águas
Pluviais.

Em prazo imediato a curto, prevê-se a elaboração dos estudos de áreas potenciais
seguidos da modelagem computacional hidrodinâmica e da elaboração de projetos
executivos e; em imediato a médio prazo, a execução de parques e praças com
dispositivos de detenção ou retenção associados a instalação de dispositivos de
drenagem urbana sustentável em todos os empreendimentos municipais.

Os estudos a serem desenvolvidos devem considerar a redução das áreas de
alagamentos levantadas na etapa do Diagnóstico, conforme detalha o Projeto de
Redução de Pontos de Alagamento, seguindo as medidas de controle e diretrizes
apresentadas na etapa de Prognóstico, Objetivos e Metas.
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Quadro 144: Projeto de detenção das águas pluviais na área precipitada.

Projeto

Detenção das Águas
Pluviais na Área
Precipitada

Ação
Elaboração de estudo de uso do solo, áreas
permeáveis e áreas potenciais para construção de
parques e praças com dispositivos de detenção ou
retenção, com uso de modelagem hidrodinâmica,
seguido da elaboração de projetos executivos e
licenciamentos ambientais, em todas as zonas de
gestão
Execução de parques e praças com dispositivos de
detenção ou retenção em todas as zonas de gestão,
incluindo contenções, drenagem, paisagismo e
pavimentação
Instalação de dispositivos de drenagem urbana
sustentável em novos empreendimentos (projeto
vinculado ao projeto dos empreendimentos) em todas
as zonas de gestão

Prazo

Imediato a Curto

Curto a Médio

Curto

Fonte: Elaborado Consórcio EGIS – Ampla, 2020.

As bacias de detenção como elementos integrados ao sistema de macrodrenagem
têm alta capacidade de diminuir o risco hidrológico dos dispositivos existentes, sem a
necessidade de ampliar a capacidade das redes e canais para contenção de
alagamentos.

Maior detalhamento dos dispositivos de detenção de águas pluviais é apresentado no
tópico Diretrizes para o Controle de Escoamento na Fonte na etapa do Prognóstico.

PROGRAMA

DE

MELHORIAS

OPERACIONAIS

E

QUALIDADE

DOS

SERVIÇOS

A Lei 11.445 de 2007 alterada pela Lei 14.026 de 2020 que atualiza o marco legal do
saneamento básico, determina a limpeza e fiscalização preventiva das redes urbanas,
adequados à saúde pública, à proteção do meio ambiente e à segurança da vida e do
patrimônio público e privado. Especificamente para esta premissa, prevê-se o Projeto
de Limpeza e Desassoreamento da Microdrenagem e o Projeto de Limpeza e
Desassoreamento da Macrodrenagem.

Conforme apresentado no Diagnóstico de Drenagem Urbana e Manejo de Águas
Pluviais, lacuna de grande impacto nos sistemas de drenagem é quanto aos serviços
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de limpeza e manutenção dos dispositivos existentes, dado ao assoreamento
predominante nos canais de macrodrenagem e nas galerias de microdrenagem de
Belém, que somados à poluição difusa e ao acúmulo de resíduos, aumentam os
níveis, retardam o escoamento e reduzem a capacidade de transporte dos sistemas
de forma considerável e o torna insuficiente para escoamento das águas no qual foi
projetado.

O funcionamento operacional dos sistemas de drenagem dentro do esperado depende
da execução conjunta de ações que buscam este resultado, como a recuperação
estrutural das redes, canais e dispositivos dos sistemas, uma vez que o Diagnóstico
de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais apontou que diversos estão
deteriorados e não cumprem a função a qual foram executados. O Projeto de
Manutenção e Recuperação Estrutural da Microdrenagem e o Projeto de Manutenção
e Recuperação Estrutural da Macrodrenagem visam ações para solucionar problemas
relacionados.

O sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais compreende os macrodrenos
naturais, como os rios e córregos que se interligam às estruturas de drenagem para
escoamento das águas pluviais à montante das bacias hidrográficas. Para que não
sofram com assoreamento, deslizamento, inundação e demais impactos relacionados,
é essencial que sejam preservadas suas áreas de preservação permanente, em
conformidade com a legislação, conforme prevê o Projeto de Recuperação de Áreas
de Preservação Permanente.

Por sua vez, o Projeto de Educação Ambiental busca, a partir do desenvolvimento de
um plano específico e aplicável, que o município desenvolva e execute ações de
educação ambiental, uma vez que a conduta da população está diretamente
relacionada a muitos dos cenários vislumbrados em Belém e se comprovam
demasiadamente insuficientes.

Ação importante que será executada pelo Projeto Se Liga Belém previsto no
planejamento do Sistema de Esgotamento Sanitário é a investigação das chamadas
ligações cruzadas, compreendidas por ligações de esgoto nas redes de drenagem e
vice-versa. O trabalho de investigação comumente é realizado por meio de testes de
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corante, fumaça e televisionamento, que permitirão, associados à inspeção visual,
identificar a situação e regularidade das ligações de esgoto de cada imóvel. De posse
dos relatórios referentes às irregularidades encontradas nas ligações dos usuários, os
agentes responsáveis pela fiscalização deverão tomar as providências necessárias
de notificação, vistorias e autuações em caso de não correção da ligação irregular.

Este projeto será uma parceria entre a prestadora de serviços de esgotamento
sanitário e a Prefeitura Municipal de Belém, que visa promover a interligação de todos
os imóveis (residenciais e comerciais) atendidos por rede pública de esgoto e eliminar
as inadequações nas instalações prediais que possam causar prejuízo ao sistema,
como por exemplo, o lançamento de águas pluviais na rede de coleta de esgoto.

A parceria de técnicos da prestadora de serviços e da Administração Municipal, a se
destacar Vigilância Sanitária e SESAN, programará inspeções rotineiras no sistema,
com ênfase nas ligações de esgotamento sanitário e pluviais dos imóveis, além de
orientar e oferecer condições para que o cidadão possa se regularizar, caso seja
detectado irregularidades.

Os resultados esperados são a interrupção gradativa dos lançamentos irregulares de
esgoto nos sistemas de drenagem; a melhoria da tratabilidade de esgotos decorrente
da diminuição dos lançamentos de águas pluviais na rede de esgotamento sanitário
e; o aumento do número de ligações de esgoto e a redução do número de ligações
factíveis. Nos sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais, cita-se a grande
magnitude das melhorias operacionais dos sistemas de microdrenagem e
macrodrenagem associadas à diminuição da poluição de corpos hídricos.

Esta ação, como dito, está prevista no Sistema de Esgotamento Sanitário, com custos
orçados dentro do plano de investimento deste eixo do saneamento.

Os projetos a seguir apresentam as ações para melhorias operacionais e de qualidade
dos serviços de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais, a partir das
necessidades levantadas nas etapas anteriores do PMSB. Propõe-se 7 (sete) projetos
para execução em todas as zonas de gestão, nos prazos determinados nos quadros
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a seguir. As ações propostas em parte dos projetos são recorrentes ou constantes e
estão previstas em todo o horizonte de planejamento.

2.2.1. Projeto de Redução de Pontos de Alagamento

Os Programas, Projetos e Ações previstos para execução em Drenagem Urbana e
Manejo de Águas Pluviais visam, além da universalização do sistema, a melhoria
operacional dos dispositivos existentes a fim de promover a redução de impactos
decorrentes das chuvas, como os frequentes alagamentos diagnosticados em Belém.

O Diagnóstico de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais identificou os
principais locais sensíveis a alagamentos no município, sendo, no geral, alagamentos
pontuais de média e grande magnitudes. Estas ocorrências estão detalhadamente
apresentadas no Diagnóstico por meio de quadros, mapa, incluindo a descrição
detalhada dos bairros e bacias hidrográficas mais afetadas, além de estar contido no
banco de dados do Sistema de Informações de Belém (SIB).

O levantamento relacionou cerca de 160 (cento e sessenta) pontos de alagamento na
área urbana de Belém, distribuídas por Zonas de Gestão em Drenagem Urbana,
sendo que a ZG Una concentrou 27% das áreas, ZG Tucunduba com 26%, ZG
Estrada Nova com 32% e ZG Icoaraci com 15% do total de pontos de alagamentos
identificados na área urbana de Belém. Estes pontos de alagamentos devem ser
solucionados, mas não as ações de solução não se limitam a estes pontos levantados
anteriormente levantados pela SESAN e Defesa Civil, pois todas as áreas do
município em que haja pontos de alagamento devem ser solucionadas, incluindo as
ilhas, como Cotijuba Mosqueiro e Outeiro, onde existem problemas relacionados.

Grande parte dos problemas de alagamento em áreas com existência de dispositivos
de drenagem urbana está relacionada à insuficiência de limpeza e manutenção do
sistema de drenagem urbana de Belém. O assoreamento ou obstrução de canais,
redes e de bocas-de-lobo é um grande fator de ocorrência destes problemas, pois a
água não captada acaba acumulando nas vias e calçadas causando alagamentos.
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Terrenos compreendidos pela classe de declividade inferior a 2% são caracterizados
por serem locais propícios à alagamentos e 92% do município é formado por
superfícies com essa característica, seguido por cerca de 8% de áreas com
declividade entre 2 e 5%. Áreas com estas características devem contar com um
sistema de microdrenagem eficiente, e, em contrapartida, o Diagnóstico de Drenagem
Urbana e Manejo de Águas Pluviais concluiu que a maior parte das áreas de
alagamento precisa de ações emergenciais de limpeza do sistema de drenagem
existente como forma de controle dos alagamentos e inundações, visto que
obstruções causadas por assoreamentos e por resíduos sólidos na rede reduz o fluxo
de águas e, consequentemente, intensificam a incidência e a magnitude dos
alagamentos.

Associadas à manutenção e limpeza dos dispositivos, em algumas situações a
solução definitiva dos problemas se dará por meio de ações estruturais relacionadas
à execução de obras, como substituições de redes de drenagem comprometidas e
subdimensionadas e correções como elevação de greide; além de execução de novas
redes e obras de macrodrenagem em geral. Foi observado que a maior parte das
áreas de alagamentos mapeadas possui rede de drenagem comprometida e, por
conta disso, a intervenção para a solução do problema deve ser feita diretamente
nessas fragilidades.

Alinhado à esta característica, os levantamentos descritos no Diagnóstico de
Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais concluíram que a correção das áreas
de alagamento identificadas nas zonas de gestão ZG Estrada Nova, ZG Una e ZG
Icoaraci se dará prioritariamente por meio de implantação de novas redes de
microdrenagem associadas à limpeza e recuperação da microdrenagem existente.
Não obstante, na ZG Tucunduba indica-se como prioritária para redução de pontos de
alagamento as ações em macrodrenagem, principalmente as relacionadas às obras
de macrodrenagem em andamento na bacia do Tucunduba, seguidas de ações de
implantação de sistemas de microdrenagem.

O Quadro 145 apresenta alguns dos principais pontos de alagamento levantados e os
relaciona com as ações emergenciais e com as ações definitivas para solução das
causas dos alagamentos.
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Quadro 145 - Áreas sujeitas a alagamentos, ações emergenciais e ação para solução definitiva.
Localização

Ação Emergencial

Ação Definitiva

Avenida Alcindo Cacela
com Passagem Bugarim

Limpeza da Drenagem
Existente

Drenagem Comprometida

Avenida Alcindo Cacela
com Passagem Mucajás

Limpeza da Drenagem
Existente

Drenagem Comprometida

Avenida Alcindo Cacela
com Passagem Orquídea
Avenida Alcindo Cacela
com Passagem Umariz
Avenida Alcindo Cacela
entre Passagem Mucajás
e Travessa Padre Eutíquio
Avenida José Bonifácio
com Avenida Bernardo
Sayão
Avenida Pedro Alvares
Cabral com Travessa Dom
Pedro I
Avenida Roberto Camelier
com Avenida Conselheiro
Furtado
Avenida Senador Lemos
com Travessa Dom
Romualdo de Seixas
Rua Barão de Igarapé Miri
com Passagem 20 de
Fevereiro
Rua Caripunas entre
Travessa Tupinanbás e
Travessa Apinagés
Rua Fernando Guilhon
entre Avenida
Generalíssimo e Travessa
Dr. Moraes
Rua Fernando Guilhon
entre Travessa Carlos de
Carvalho e Travessa
Monte Alegre
Rua Fernando Guilhon
com Avenida
Generalíssimo

Limpeza da Drenagem
Existente
Limpeza da Drenagem
Existente

Rua Fernando Guilhon
com Passagem Carlos
Alberto
Rua Fernando Guilhon
com Travessa Apinagés
Rua Fernando Guilhon
com Travessa Bom Jardim
Rua Fernando Guilhon
com Travessa Carlos de
Carvalho
Rua Fernando Guilhon
com Travessa Honório
José dos Santos
Rua Fernando Guilhon
com Travessa Tupinanbás

Drenagem Comprometida
Drenagem Comprometida/
Insuficiente

Limpeza da Drenagem
Existente

Drenagem
Comprometida/Insuficiente

Limpeza da Drenagem
Existente

Execução de Nova
Espinha

Limpeza da Drenagem
Existente

Execução de 2 Caixas de
PV, 4 Espinhas e 2 Caixas
de BL

Limpeza da Drenagem
Existente

Execução de Rede até a
Alameda Fé em Deus

Limpeza da Drenagem
Existente

Drenagem Comprometida

Limpeza da Drenagem
Existente

Execução de Caixa de BL
e Nova Espinha

Limpeza da Drenagem
Existente

Área de Cota Baixa e a
Drenagem Existente Não
Atende

Limpeza da Drenagem
Existente

Execução de Nova
Espinha

Limpeza da Drenagem
Existente

Execução de Nova Rede
de Drenagem

Limpeza da Drenagem
Existente

Execução de Nova
Espinha

Limpeza da Drenagem
Existente

Área de Cota Baixa e a
Drenagem Existente Não
Atende, pois sofre
influência do Canal

Limpeza da Drenagem
Existente
Limpeza da Drenagem
Existente

Drenagem Comprometida
Drenagem Comprometida

Limpeza da Drenagem
Existente

Drenagem Comprometida

Limpeza da Drenagem
Existente

Drenagem Comprometida

Limpeza da Drenagem
Existente

Drenagem Comprometida
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ZG Estrada Nova

Localização

Ação Emergencial

Ação Definitiva

Limpeza da Drenagem
Existente

Drenagem Comprometida

Limpeza da Drenagem
Existente

Execução de Rede de
Drenagem Profunda

Limpeza da Drenagem
Existente

Execução de Nova Rede
de Drenagem Lançando
Para Rua 8 de Maio

Limpeza da Drenagem
Existente

Drenagem Comprometida

Rua Timbiras entre
Travessa Apinagés e
Travessa Padre Eutíquio

Limpeza da Drenagem
Existente

Execução de Novas
Redes Lançando para o
Canal da Travessa 3 de
Maio - Obra

Travessa Apinagés com
Rua Lauro Malcher
Travessa Apinagés com
Rua São Miguel

Limpeza da Drenagem
Existente
Limpeza da Drenagem
Existente

Travessa Apinagés com
Rua Tambés

Limpeza da Drenagem
Existente

Execução de Novas
Redes Lançando para o
Canal da Travessa 3 de
Maio - Obra

Travessa Carlos de
Carvalho entre Rua
Fernando Guilhon e Canal
da Timbiras

Limpeza da Drenagem
Existente

Execução de Obra - Nova
Travessia e Elevação de
Greide

Travessa Castelo Branco
com Rua Paz de Souza

Limpeza da Drenagem
Existente

Área de Cota Baixa e a
Drenagem Existente Não
Atende

Limpeza da Drenagem
Existente

Execução de Rede de
Drenagem Profunda

Limpeza da Drenagem
Existente

Limpeza da Canaleta Falta Obra de Drenagem
Profunda

Limpeza da Drenagem
Existente

Execução de Nova
Travessia

Rua João Balbi com
Travessa Dom Romualdo
de Seixas
Rua Mundurucus com
Travessa 9 de Janeiro
Rua Pariquis entre
Travessa Quintino
Bocaiuva e Travessa Dr.
Moraes
Rua Tamoios entre
Bernardo Sayão e Monte
Alegre

Travessa Dom Romualdo
Coelho entre Avenida
Pedro Alvares Cabral e
Rua Municipalidade
Travessa Dom Romualdo
de Seixas com Rua Diogo
Moia
Travessa Padre Eutíquio
entre Canal da Quintino e
Rua Nova

Drenagem Comprometida
Drenagem Comprometida

Travessa Padre Eutíquio
Limpeza da Drenagem
entre Rua Lauro Malcher e
Existente
Canal da Quintino

Execução de Novas
Redes Lançando para o
Canal da Travessa 3 de
Maio - Obra

Travessa Quintino entre
Rua Pariquis e Rua
Mundurucus

Influência do Canal
Tamandaré

Limpeza da Drenagem
Existente

Avenida Alcindo Cacela
Limpeza da Drenagem
com Rua Dos Mundurucus Existente
Rua Ângelo Custódio entre
Canal Tamandaré e
Travessa Joaquim Távora
Rua dos Pariquis entre
Travessa 3 de Maio e
Travessa 9 de Janeiro

Execução de Novas
Redes Lançando para o
Canal da Travessa 3 de
Maio - Obra

Limpeza da Drenagem
Existente

Estudo para Substituição
de Rede

Limpeza da Drenagem
Existente

Execução de Novas
Redes Lançando para o
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Localização

Ação Emergencial

Ação Definitiva

Zona de Gestão

Canal da Travessa 3 de
Maio - Obra
Conjunto Benjamin Sodré,
Rua Jandaia entre Rua
Cojubim e final do
Conjunto
Conjunto da Cohab de
Icoaraci - Avenida Norte
Passagem Sideral entre
Rodovia Augusto
Montenegro e Passagem
Monte Cristo
Rodovia Augusto
Montenegro com Área do
Riso
Rodovia Augusto
Montenegro com Rodovia
Mario Covas - Trevo do
Conjunto Satélite
Rodovia Augusto
Montenegro com Rua das
Andorinha
Rodovia Augusto
Montenegro em Frente ao
Residencial Castro Moura
Rodovia Augusto
Montenegro entre
Passagem Dom Jorge e
Passagem Astronauta
Rodovia Augusto
Montenegro próximo ao
SET SENAT
Rodovia do Tapanã entre
Rua Haroldo Veloso e Rua
São Clemente
Rua da Yamada com
Avenida Perimetral - atrás
da Igreja
Rua Dom Pedro entre
Avenida Brasil e Canal
Ariri Bolonha
Rua Esperantista entre
Quadra 20 e Quadra 30 do
Conjunto Ariri Bolonha
Rua João Engelhard entre
Rua São Clemente e
Braço do Canal Mata
Fome
Rua São Pedro entre
Conjunto Xingu e Avenida
Brasil
Travessa Berredos entre
Rua 2 de Dezembro e
Travessa Itaborai
Travessa Pimenta Bueno
entre Rua Padre Júlio
Maria e Rua Juvêncio
Sarmento

Limpeza da Drenagem
Existente

Limpeza e Recuperação
da Drenagem

SI

Limpeza e Recuperação
da Drenagem

Limpeza da Drenagem
Existente

Limpeza e Recuperação
da Rede de Drenagem

Limpeza da Drenagem
Existente

Limpeza e Recuperação
da Drenagem

Limpeza da Drenagem
Existente

Limpeza e Recuperação
da Drenagem

Limpeza da Drenagem
Existente

Limpeza e Recuperação
da Drenagem

Limpeza da Drenagem
Existente

Limpeza e Recuperação
da Drenagem

Limpeza da Drenagem
Existente

Limpeza e Recuperação
da Rede de Drenagem

Limpeza da Drenagem
Existente

Limpeza e Recuperação
da Rede de Drenagem

Limpeza da Drenagem
Existente

Limpeza e Recuperação
da Rede de Drenagem

Limpeza da Drenagem
Existente

Limpeza e Recuperação
da Rede de Drenagem

Limpeza da Drenagem
Existente

Limpeza e Recuperação
da Rede de Drenagem

Limpeza da Drenagem
Existente

Limpeza e Recuperação
da Rede de Drenagem

Limpeza da Drenagem
Existente

Limpeza, Dragagem e
Recuperação dos
Lançamentos do Canal do
Galo

Limpeza da Drenagem
Existente

Obra de Drenagem
Profunda

Limpeza da Drenagem
Existente

Obra de Drenagem
Profunda

Limpeza da Drenagem
Existente

Limpeza e Recuperação
da Drenagem
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ZG Icoaraci

Localização
Passagem Sideral na
Avenida Augusto
Montenegro entre
Conjunto Orlando Lobato e
Passagem Satélite
Passagem Satélite na
Avenida Augusto
Montenegro entre Rua
Sideral e Passagem
Astronauta
Conjunto CHAB Ruas W 2
e W 3 entre Estrada da
Maracacuera e Rua
Passarela (Icoaraci)
Avenida Conselheiro
Furtado entre Travessa
Guerras Passos e Rua
Barão de Mamoré
Avenida João Paulo II
entre Passagem Gaspar
Dutra e Passagem Elvira
Avenida Perimetral com
Travessa Mauriti
Avenida Perimetral entre
Travessa Barão do Triunfo
e Travessa Perebebui SERPRO
Avenida Celso Malcher
com Rua São Domingos

Ação Emergencial

Ação Definitiva

Limpeza da Drenagem
Existente

Obra de Drenagem
Profunda

Limpeza da Drenagem
Existente

Limpeza e Dragagem do
Canal

Limpeza da Drenagem
Existente

Obra de Drenagem
Profunda

Limpeza da Drenagem
Existente

Obra de Macrodrenagem
da Bacia do Tucunduba

Limpeza da Drenagem
Existente

Obra de Drenagem
Profunda

Limpeza da Drenagem
Existente

Obra de Macrodrenagem

Limpeza da Drenagem
Existente

Obra de Drenagem
Profunda

Limpeza da Drenagem
Existente

Obra de Drenagem
Profunda

Rua São Domingos com
Passagem Rui Barbosa
Canal da Passagem José
Leal Martins

Limpeza da Drenagem
Existente
Limpeza da Drenagem
Existente
Limpeza da Drenagem
Canal da Passagem União
Existente
Limpeza da Drenagem
Canal da Travessa Vileta
Existente
Avenida Celso Malcher
Limpeza da Drenagem
entre Canal Tucunduba e
Existente
Rua São Domingos
Rua Jabatiteua Área de
Limpeza da Drenagem
Influência do Canal
Existente
Tucunduba
Travessa Estrela - Área de
Limpeza da Drenagem
Influência do Canal José
Existente
Leal Martins
Travessa Barão do Triunfo
Limpeza da Drenagem
- Área de Influência do
Existente
Canal José Leal Martins
Passagem Maria Aguiar
Limpeza da Drenagem
com Área de Influência do
Existente
Canal José Leal Martins
Passagem São Sebastião
entre Canal José Leal
Limpeza da Drenagem
Martins e Passagem São
Existente
Marcos
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Obra de Drenagem
Profunda
Obra de Macrodrenagem
da Bacia da Estrada Nova
Obra de Macrodrenagem
da Bacia da Estrada Nova
Obra de Macrodrenagem
da Bacia da Estrada Nova
Obra de Macrodrenagem

Obra de Macrodrenagem
Obra de Macrodrenagem
da Bacia do Tucunduba
Obra de Macrodrenagem
da Bacia do Tucunduba
Obra de Macrodrenagem
da Bacia do Tucunduba
Obra de Macrodrenagem
da Bacia do Tucunduba

Zona de Gestão

ZG Tucunduba

Localização
Canal da Passagem União
entre Passagem Maria
Aguiar e Canal da Vileta
Travessa Mauriti com
Passagem Hortinha
Canal Cipriano Santos do
Canal Tucunduba a
Avenida Perimetral
Travessa Guerra Passos
do Canal da Avenida
Gentil Bittencourt a Rua
Silva Rosado
Passagem São Francisco
Xavier da Passagem Maria
Aguiar a Rua Jabatiteua
Rua Jabatiteua com
Passagem Santa
Terezinha
Rua Jabatiteua com Vila
Santa Inês
Avenida João Paulo II com
Passagem Elvira
Passagem Trindade da
Travessa Barão do Triunfo
a Travessa Estrela
Passagem Acatauassu
Nunes entre Travessa
Humaitá e Passagem 27
de Dezembro

Ação Emergencial
Limpeza da Drenagem
Existente

Obra de Macrodrenagem
da Bacia do Tucunduba

Limpeza da Drenagem
Existente

Obra de Macrodrenagem
da Bacia do Tucunduba

Limpeza da Drenagem
Existente

Obra de Macrodrenagem
da Bacia do Tucunduba

Limpeza da Drenagem
Existente

Obra de Macrodrenagem
da Bacia do Tucunduba

Limpeza da Drenagem
Existente

Obra de Macrodrenagem

Limpeza da Drenagem
Existente

Obra de Drenagem
Profunda

Limpeza da Drenagem
Existente
Limpeza da Drenagem
Existente

Obra de Drenagem
Profunda
Obra de Macrodrenagem
da Bacia do Tucunduba

Limpeza da Drenagem
Existente

Obra de Macrodrenagem
da Bacia do Tucunduba

Limpeza da Drenagem
Existente

Obra de Macrodrenagem
da Bacia do Tucunduba

Conjunto Verdejante III Rua da Mata

Limpeza da Drenagem
Existente

Passagem Nova
Liberdade na Terra Firme

SI

Passagem Canaã

SI

Avenida Dr. Freitas com
Avenida Senador Lemos
Avenida Dr. Freitas com
Passagem Quarubas
Avenida Marquês de
Herval com Travessa do
Chaco
Avenida Pedro Alvares
Cabral com Posto Dalas
Avenida Pedro Miranda
com Travessa Antonio
Baena
Avenida Pedro Miranda
com Travessa Mariz e
Barros
Avenida Pedro Miranda
com Travessa Mauriti
Avenida Pedro Miranda
entre Travessa Mauriti e
Travessa Mariz e Barros

Ação Definitiva

Limpeza e
Recuperação da Rede
de Drenagem
Limpeza da Drenagem
Existente

Execução de 2 Caixas de
PV, 4 Espinhas e 2 Caixas
de BL
Obra de Macrodrenagem
da Bacia do Tucunduba
Obra de Macrodrenagem
da Bacia do Tucunduba
S.I
SI

Limpeza da Drenagem
Existente

SI

Limpeza da Drenagem
Existente

SI

Limpeza da Drenagem
Existente

SI

Limpeza da Drenagem
Existente

SI

Limpeza da Drenagem
Existente
Limpeza da Drenagem
Existente
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ZG Una

Substituição da Rede de
Drenagem
Substituição da Rede de
Drenagem Profunda e
Elevação de Greide

Localização
Avenida Senador Lemos
com Travessa Alferes
Costa
Avenida Senador Lemos
entre Passagem São
Pedro e Canal do Galo
Conjunto CDP Avenida
Tucano em frente ao
Colégio Antônio Moreira
Junior
Conjunto CDP Avenida
Tucano em frente ao
Colégio CAIC
Marginal do Canal do Galo
entre Avenida Pedro
Miranda e Avenida
Marquês de Herval
Passagem Dalva entre
Rua Esperanto e Rua
Anchieta
Passagem Elias Guedes
entre Passagem Prainha e
Rodovia Augusto
Montenegro
Rodovia Augusto
Montenegro com
Passagem 2 de Junho
Rodovia Augusto
Montenegro entre Avenida
Pedro Alvares Cabral e
Canal Água Cristal
Rua Capitão Braga
Travessa 14 de Março
entre Rua Diogo Moia e
Rua Antonio Barreto - com
Passagem João Almeida
Travessa 9 de Janeiro
entre Avenida Magalhães
Barata e Avenida
Governador José Malher
Travessa Alferes Costa
entre Passagem Bom
Jesus e Passagem
Cabedelo
Travessa Curuzu entre
Avenida Pedro Miranda e
Avenida Marquês de
Herval

Ação Emergencial

Ação Definitiva

Limpeza da Drenagem
Existente

SI

Limpeza da Drenagem
Existente

SI

Limpeza da Drenagem
Existente

SI

Limpeza da Drenagem
Existente

SI

Limpeza da Drenagem
Existente

Substituição da Rede de
Drenagem Profunda e
Elevação de Greide

Limpeza da Drenagem
Existente

SI

Limpeza da Drenagem
Existente

SI

Limpeza da Drenagem
Existente

Substituição da Rede de
Drenagem Profunda e
Elevação de Greide

Limpeza da Drenagem
Existente

Substituição da Rede de
Drenagem Profunda e
Elevação de Greide

Limpeza da Drenagem
Existente

SI

Limpeza da Drenagem
Existente

Substituição da Rede de
Drenagem Profunda e
Elevação de Greide

Limpeza da Drenagem
Existente

Substituição de Trecho da
Rede de Drenagem
Profunda

Limpeza da Drenagem
Existente

Substituição da Rede de
Drenagem Profunda e
Elevação de Greide

Limpeza da Drenagem
Existente

Travessa Mauriti com
Canal da Visconde

Limpeza da Drenagem
Existente

Canal da Travessa Timbó

Limpeza da Drenagem
Existente

Marinha com Passagem
do Além

SI
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Substituição de Parte da
Drenagem Profunda Espinha e Recuperação
de Caixas de PV
Substituição da Rede de
Drenagem Profunda e
Elevação de Greide
Substituição da Rede de
Drenagem Profunda e
Elevação de Greide
Substituição de Trecho da
Rede de Drenagem
Profunda

Zona de Gestão

Localização
Conjunto Médici II Rua da
Marinha com Travessa de
Chavea
Avenida Centenário entre
Rua Lameira Bittencourt e
Avenida Magalhães Barata
Passagem Santa
Terezinha na Rua Santo
Amaro entre Passagem
Santo Amaro e Passagem
Monteiro Filho
Travessa 9 de Janeiro
entre Avenida Governador
José Malher e Rua João
Balbi

Ação Emergencial

Ação Definitiva

Zona de Gestão

Limpeza da Drenagem
Existente
Limpeza da Drenagem
Existente

Recuperação da
Drenagem

Limpeza da Drenagem
Superficial Existente

SI

Substituição de Um
Trecho da Rede de
Drenagem Profunda Espinha
SI: Sem informação.
Fonte: Adaptado de Secretaria Municipal de Saneamento de Belém, 2020.
Limpeza da Drenagem
Existente

As ações a serem realizadas pelo município devem conciliar as de caráter corretivo
destas ocorrências a fim de viabilizar desobstruções, desentupimentos e
desassoreamento e promover o melhor escoamento da água da chuva pelas unidades
operacionais da microdrenagem e macrodrenagem. Ainda, as ações visam a redução
gradativa dos pontos de alagamento por meio de execução de medidas estruturais e
de contenção do escoamento na fonte, a fim de que as unidades estejam aptas aos
eventos de chuva de maior intensidade evitando danos e impactos à qualidade de vida
da população.

Essas ações envolvem-se com os 3 (três) programas, incluindo a evolução da
disponibilidade de redes de microdrenagem no ambiente urbano, conforme as
projeções das demandas, a finalização de projetos e obras que estão em andamento
(2020) e ações de requalificação urbana.

Problemas de alagamento e inundações também estão diretamente relacionados ao
lançamento de esgoto nas galerias e canais de drenagem urbana, frequente em
Belém, como constatado no Diagnóstico de Drenagem Urbana e Manejo de Águas
Pluviais, e traz sérios prejuízos ao funcionamento dos sistemas de drenagem. Os
principais impactos nos sistemas são a poluição, o assoreamento e o aumento da
vazão nos sistemas de drenagem que passam a receber uma vazão total na qual não
foram dimensionados para suportar. Estas ações são tratadas no planejamento dos
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serviços de esgotamento sanitário e, quando executadas, trarão benefícios
significativos aos sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais de Belém.

Diante do exposto, observa-se que a redução de pontos de alagamento, de
inundações e da ineficiência no sistema de drenagem será obtida pela
compatibilização de diversas ações que deverão ser executadas de forma integrada
com as demais esferas gestoras de saneamento e meio ambiente, especialmente as
que se relacionam com limpeza urbana e esgotamento sanitário.

O Projeto de Cadastro e Controle do sistema existente será essencial para
conhecimento do município para possibilitar o planejamento contínuo e apresentar
soluções para a maioria dos problemas de alagamentos existentes em Belém.

Concomitante a execução das ações, as áreas de alagamento previamente
conhecidas deverão ser vistoriadas e diagnosticadas dentro do Projeto de Cadastro e
Controle, sempre que houver necessidade.

O levantamento técnico deve prever o conjunto de ações que trarão resultados
definitivos para o alagamento pontual, como, por exemplo:
•

Requalificação da rede de microdrenagem existente na zona de gestão:
previsão de projeto de engenharia com tubulações de maiores diâmetros e/ou
readequações nas unidades existentes (alteração de traçados de rede antigos,
subdimensionados, com problemas na declividade do escoamento pluvial, e/ou
com desvios, estrangulamentos e/ou com problemas de quebras, obstruções,
e/ou danos diversos);

•

Requalificação e/ou readequação das unidades de apoio da tubulação de
microdrenagem, a saber as bocas-de-lobo, caixas de inspeção e/ou sarjetas;

•

Remoção de raízes de árvores e/ou estrangulamentos e/ou interferências
relativas a outros sistemas de saneamento que possam estar ocorrendo nas
tubulações e outras unidades dos sistemas de drenagem urbana (redes do SAA
e/ou ligações irregulares do SES, por exemplo);
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•

Cessão de ligações clandestinas de esgoto nos sistemas de drenagem urbana.

A resolução dos locais problemáticos se dá pela disponibilidade de serviços
adequados de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais, considerando as
peculiaridades das bacias hidrográficas e regiões de planejamento.

Quando constatada necessidade, as manutenções preventivas e corretivas devem ser
executadas, integradas ao Projeto de Manutenção e Recuperação Estrutural da
Microdrenagem e ao Projeto de Manutenção e Recuperação Estrutural da
Macrodrenagem, incluindo ainda, ações previstas pelo Projeto de Limpeza e
Desassoreamento da Microdrenagem e Projeto de Limpeza e Desassoreamento da
Macrodrenagem.

As ações de manutenção, limpeza e fiscalização são ações previstas para
minimização dos impactos, de modo que em eventos de chuva mais intensa, os
sistemas

de

microdrenagem

e

macrodrenagem

estejam

aptos

a

escoar

adequadamente os volumes de chuva a que foram dimensionados.

Áreas não atendidas (zonas de gestão, bacias e/ou vias) bem como aquelas que
sejam parcialmente atendidas devem ser objeto de estudos, projetos e ações pela
administração municipal.

A disponibilidade dos sistemas independe do tipo de técnica e/ou estrutura a ser
utilizada, devendo-se considerar os volumes de chuva e escoamento superficial
projetados na bacia, em tempos de retorno adequados, e em consonância com o
Manual de Diretrizes de Projetos de Drenagem Urbana. Este manual de diretrizes está
previsto para ser executado em conjunto com a elaboração do Plano Diretor de
Drenagem Urbana, ações que compõe o Projeto de Elaboração do Plano Diretor de
Drenagem Urbana.

447

2.2.2. Projeto de Limpeza e Desassoreamento da Microdrenagem

Lacuna de grande impacto nos sistemas de drenagem é quanto aos serviços de
limpeza e manutenção dos dispositivos existentes, dado ao assoreamento
predominante nos canais de macrodrenagem e nas galerias de microdrenagem de
Belém, que somados à poluição difusa e ao acúmulo de resíduos aumentam os níveis,
retardam o escoamento e reduzem a capacidade de transporte dos sistemas de forma
considerável e torna o sistema insuficiente para escoamento das águas no qual foi
projetado.

Diante disso, é primordial que os serviços de limpeza e manutenção dos sistemas
ocorram com frequência, visto que, mesmo que se tenha ou execute uma rede de
drenagem adequada, as obstruções que ocorrem podem acabar ocasionando ainda
os mesmos problemas de um sistema inexistente ou inoperante.

Em geral, a medida comumente mais adotada no controle de assoreamento é a
retirada dos materiais depositados no fundo por meio da dragagem dos canais. Esta
solução não é a ideal por não se tratar de ação preventiva, por possuir um custo
operacional alto e por possuir problemas e dificuldades, como a necessidade de áreas
de bota-fora licenciadas para destinação do material retirado, a possibilidade de
comprometimento das margens dos canais em decorrência do uso de grandes
equipamentos, a interrupção no trânsito e, ainda, a necessidade de uso de diversos
equipamentos para alcançar locais de difícil acesso nos canais ou até mesmo a
impossibilidade de dragagem em áreas de difícil acesso que comprometem a
eficiência da limpeza.

O Prognóstico disserta detalhadamente sobre as ações preventivas e recomendações
para reduzir o assoreamento e argumenta que devem ser aplicadas medidas que
controlem

a

entrada

dos

sedimentos

nos

condutos

de

drenagem

e,

consequentemente, nas bacias de detenção e nos canais e cursos d’água. Esse
controle pode ocorrer na bacia de forma distribuída ou diretamente nas redes a
montante do canal a que se destina reduzir o assoreamento. O controle de
assoreamento minimiza os problemas relacionados com enchentes e alagamentos.
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Dessa forma, o projeto propõe as ações de limpeza e desassoreamento da
microdrenagem em todas as zonas de gestão (Quadro 146), prevendo instalação de
dispositivos de retenção de resíduos e materiais particulados a fim de preservar as
redes e galerias quanto a obstrução, em conformidade com as medidas de controle
apresentadas na etapa do Prognóstico, Objetivos e Metas que devem ser executadas
conforme detalhados na referida etapa.
Quadro 146: Projeto de Limpeza e Desassoreamento da Microdrenagem

Projeto

Ação

Instalação de dispositivos de retenção de resíduos e
Limpeza e
materiais particulados nos dispositivos de
Desassoreamento da microdrenagem de todas as zonas de gestão
Microdrenagem
Execução de limpeza e desassoreamento dos sistemas
de microdrenagem em todas as zonas de gestão

Prazo
Curto Prazo
Imediato a Longo

Fonte: Elaborado Consórcio EGIS – Ampla, 2020.

Acerca da primeira ação, o Prognóstico apresentou diversas opções que devem ter a
relação custo benefício analisadas frente as particularidades do sistema de
microdrenagem de Belém. A título de exemplificação, apresenta-se na Figura 134 um
modelo de cestas com malha acoplada à boca de lobo, opção relevante para a
contenção de resíduos sólidos. No entanto, previamente à instalação, outras ações
devem ser previstas, como a analisar o estado de conservação dos dispositivos de
drenagem a serem contemplados, visto que, as bocas de lobo precisam estar em boas
condições estruturais para instalação das cestas.
Figura 134: Cesta com malha acoplada a boca de lobo.

Fonte: MELO, 2020.
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Ressalta-se que é essencial que se proceda com a limpeza destas cestas em uma
frequência que não permita que elas se tornem cheias e causem outros problemas
enquanto evitam resíduos no sistema. Quando em boas condições operacionais, as
cestas são capazes de contribuir para evitar que enchentes e alagamentos em
decorrência de obstrução do sistema de drenagem com resíduos sólidos.

2.2.3. Projeto de Limpeza e Desassoreamento da Macrodrenagem

Em Belém, conforme Diagnóstico de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais,
é constante a ocorrência de eventos de alagamentos e inundações em consequência
de insuficiente limpeza dos dispositivos de macrodrenagem e manejo das águas
pluviais. O Diagnóstico retratou diversas situações em que os canais e macrodrenos
estão gravemente comprometidos por assoreamento e vegetação excessiva em
decorrência da eutrofização das águas.

Além do assoreamento, o acúmulo de resíduos de pequenos e grandes volumes nos
rios, canais e galerias são muito impactantes e danosos aos sistemas de drenagem
de águas pluviais. Belém é um município com um vasto sistema de macrodrenagem
implantado e para que suas instalações atuem com eficiência projetada, necessitam
operar em condições ideais.

Para contenção de resíduos sólidos na macrodrenagem, existem dispositivos como
as redes que retém os resíduos em seu interior e permitem que as águas pluviais
passem pelas suas frestas. No município de Belém, as redes devem ser consideradas
pelos mesmos critérios analisados para as cestas no Projeto de Limpeza e
Desassoreamento da Microdrenagem.

Para ganho de eficiência, o município deve considerar a instalação dos dois
dispositivos, sendo as cestas acopladas às bocas de lobo e as redes instaladas nos
canais (Figura 135).
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Figura 135: Redes acopladas a um sistema de macrodrenagem urbana.

Fonte: MELO, 2020.

Muitas vezes a instalação dos dispositivos se dá no momento de implantação dos
sistemas ou quando da manutenção e reforma, neste caso, conciliando com a possível
necessidade de adequação para instalação. O uso destes dispositivos deve ser
avaliado no momento de elaboração do projeto de recuperação dos canais, uma vez
que parte dos canais de drenagem deverão passar por recuperação estrutural para
retomada de sua capacidade. Nos demais canais, deve-se analisar a viabilidade de
execução frente às particularidades das estruturas e características hidráulicas e
executados sempre que comprovada.

A limpeza e manutenção constantes são extremamente importantes para manter a
integridade das redes, pois se estes dispositivos forem sobrecarregados, podem se
romper.

A adoção da tecnologia que melhor se adéqua as características dos sistemas de
drenagem de Belém deve ser analisada cautelosamente no momento da elaboração
do projeto de execução ou de recuperação dos sistemas, a fim de obter a dimensão
necessária quanto ao volume de resíduos que necessita conter, a área disponível para
execução de novos dispositivos, a equipe de limpeza e manutenção disponível, os
custos relacionados e outros critérios necessários para adoção da medida que traga
solução eficaz aos problemas relacionados.

A escolha dos canais contemplados com a instalação de dispositivos de retenção de
resíduos ao longo do horizonte de planejamento deve priorizar as áreas próximas dos
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pontos de alagamentos levantados na etapa do Diagnóstico do PMSB e apresentados
no Projeto de Redução de Pontos de Alagamento.

Quanto à necessidade de limpeza e desassoreamento dos corpos hídricos naturais,
as ações devem seguir as diretrizes do órgão ambiental quanto à necessidade prévia
de licenciamento ou outorga para intervenção.

O Quadro 147 apresenta as 4 (quatro) ações do projeto de limpeza e
desassoreamento da macrodrenagem para serem executadas em todas as zonas de
gestão da área urbana de Belém, visando a melhoria operacional das redes e galerias
de águas pluviais.
Quadro 147: Projeto de Limpeza e Desassoreamento da Macrodrenagem

Projeto

Prazo
Ação
Instalação de dispositivos de retenção de resíduos e
materiais particulados nos canais de macrodrenagem
Curto Prazo
em todas as zonas de gestão
Elaboração de projeto de desassoreamento dos corpos
hídricos, incluindo licenciamento ambiental e outorga
Imediato
Limpeza e
(quando aplicável), em conformidade com a legislação e
Desassoreamento da órgão ambiental estadual em todas as zonas de gestão
Macrodrenagem
Execução de limpeza e desassoreamento dos canais de
drenagem, incluindo comportas e boca de canal, todas
Imediato a Longo
as zonas de gestão
Execução do projeto de limpeza e desassoreamento dos
Curto a Longo
corpos hídricos em todas as zonas de gestão
Fonte: Elaborado Consórcio EGIS – Ampla, 2020.

2.2.4. Projeto de Manutenção e Recuperação Estrutural da Microdrenagem

Este projeto propõe ações para manutenção e recuperação estrutural dos dispositivos
de microdrenagem comprometidos em todas as zonas de gestão. O município não
possui cadastro de microdrenagem e é importante que se faça o levantamento destas
necessidades de forma associada ao cadastro das redes de drenagem, ação prevista
no item 2.3.2, referente ao Projeto de Cadastro e Controle e que se siga com
substituição dos dispositivos, com prévia elaboração de projetos assistidos por
modelagem hidrodinâmica, quando necessário.
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A modelagem hidrodinâmica possibilitará a identificação de insuficiências do sistema
e, neste caso, deve-se simular por meio de modelagem os efeitos decorrentes da
instalação de dispositivos capazes de reduzir as vazões contribuintes das redes de
microdrenagem, conforme apresentado no item 2.1.3 que trata do Projeto de
Detenção de Águas Pluviais na Área Precipitada. Posterior aos estudos, caso
constatado que as deficiências são relativas ao subdimensionamento de
microdrenagem, deve-se projetar e executar a substituição dos trechos indicados.

O Quadro 148 traz as ações do projeto de manutenção e recuperação estrutural da
microdrenagem e os respectivos prazos para execução.
Quadro 148: Projeto de Manutenção e Recuperação Estrutural da Microdrenagem

Projeto
Manutenção e
Recuperação
Estrutural da
Microdrenagem

Ação
Levantamento das condições operacionais dos sistemas
de microdrenagem em todas as zonas de gestão
Substituição de dispositivos de microdrenagem
condenados ou subdimensionados, incluindo galerias,
em todas as zonas de gestão

Prazo
Imediato
Curto a Médio

Fonte: Elaborado Consórcio EGIS – Ampla, 2020.

2.2.5. Projeto de Manutenção e Recuperação Estrutural da Macrodrenagem

O Diagnóstico dos serviços de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais
identificou diversos canais com grave comprometimento estrutural por causas
diversas, mas potencializados pela ausência de manutenção preventiva. Este projeto
propõe ações para manutenção de recuperação estrutural dos dispositivos de
macrodrenagem comprometidos em todas as zonas de gestão.

É importante que se faça o levantamento destas necessidades de forma associada a
atualização do cadastro dos canais de macrodrenagem, ação prevista no item 2.3.2,
referente ao Projeto de Cadastro e Controle, e que se siga com obras de recuperação
com prévia elaboração de projetos, quando necessário.

Este projeto inclui a recuperação dos dispositivos considerando substituição quando
comprovado subdimensionamento. Entretanto, para solução destes casos, deve-se
preceder com modelagem hidrodinâmica que possibilitará a identificação de
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insuficiências do sistema associado a possível solução por meio da instalação de
dispositivos capazes de reduzir as vazões à montante, como bacias de detenção,
conforme apresentado no item 2.1.3 que trata do Projeto de Detenção de Águas
Pluviais na Área Precipitada.

O Quadro 149 descreve as ações do Projeto de Manutenção e Recuperação Estrutural
da Macrodrenagem, com respectivos prazos de execução.
Quadro 149: Projeto de Manutenção e Recuperação Estrutural da Macrodrenagem

Projeto
Manutenção e
Recuperação
Estrutural da
Macrodrenagem

Ação
Levantamento das condições operacionais dos sistemas
de macrodrenagem em todas as zonas de gestão
Elaboração de projetos de manutenção e recuperação
estrutural dos canais e dispositivos de macrodrenagem
comprometidos em todas as zonas de gestão
Reforço estrutural dos canais comprometidos em todas
as zonas de gestão

Prazo
Imediato
Imediato a Curto
Curto a Médio

Fonte: Elaborado Consórcio EGIS – Ampla, 2020.

2.2.6. Projeto de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente

As áreas de preservação permanente e matas ciliares exercem importância na
contenção de enchentes, deslizamentos de terra e preservação dos corpos d’água,
reduzindo o carreamento de sólidos e o consequente assoreamento dos recursos
hídricos.

De acordo com o Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012), Área de Preservação
Permanente (APP) é a 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 bem-estar das populações humanas.

São consideradas APP, em zonas rurais ou urbanas, as faixas marginais de qualquer
curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da
calha do leito regular, em largura mínima de 30 (trinta) metros, para os cursos d’água
de menos de 10 (dez) metros de largura.
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De acordo com MMA (2020), as Áreas de Preservação Permanente (APP), instituídas
pelo Código Florestal (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012), consistem em espaços
territoriais legalmente protegidos, ambientalmente frágeis e vulneráveis, podendo ser
públicas ou privadas, urbanas ou rurais, cobertas ou não por vegetação nativa. Entre
as diversas funções ou serviços ambientais prestados pelas APP em meio urbano,
vale mencionar:
•

A proteção do solo prevenindo a ocorrência de desastres associados ao uso e
ocupação inadequados de encostas e topos de morro;

•

A proteção dos corpos d'água, evitando enchentes, poluição das águas e
assoreamento dos rios;

•

A manutenção da permeabilidade do solo e do regime hídrico, prevenindo
contra inundações e enxurradas, colaborando com a recarga de aquíferos e
evitando o comprometimento do abastecimento público de água em qualidade
e em quantidade;

•

A função ecológica de refúgio para a fauna e de corredores ecológicos que
facilitam o fluxo gênico de fauna e flora, especialmente entre áreas verdes
situadas no perímetro urbano e nas suas proximidades,

•

A atenuação de desequilíbrios climáticos intraurbanos, tais como o excesso de
aridez, o desconforto térmico e ambiental e o efeito "ilha de calor".

É inegável a importância da melhoria na qualidade das APPs, especialmente em áreas
urbanas, onde a carga de poluentes difusos causa sérios problemas ambientais e
trazem risco iminente para a população do entorno. Porém, os efeitos indesejáveis do
processo de urbanização sem planejamento, como a ocupação irregular e o uso
indevido dessas áreas, tende a reduzi-las e degradá-las cada vez mais. Isso causa
graves problemas nas cidades e exige um forte empenho no incremento e
aperfeiçoamento

de políticas ambientais urbanas voltadas à

recuperação,

manutenção, monitoramento e fiscalização das APP nas cidades (MMA, 2020).

Em muitos casos a urbanização em APP já está consolidada há tempos, mesmo antes
da elaboração de qualquer instrumento de planejamento e gestão do território. Nestes
casos, é preciso ter o entendimento que o direito à moradia não pode ser relegado em
função da agenda ambiental de recuperação das condições originais.
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Porém, é preciso tentar ao máximo conciliar o acesso à moradia aos aspectos de
melhorias ambientais, especialmente onde existem riscos relacionados à ocupação
irregular de áreas de inundação, devendo ser levado em consideração a situação que
envolva a diminuição do risco, mesmo que isso resulte na remoção e realocação de
moradias consolidadas.

É extremamente importante a integração das ações de recuperação de áreas de
preservação permanente com as ações de regularização fundiária que irão considerar
a realidade socioeconômica da população, a fim não só de promover a realocação da
população para outras áreas, mas prover de moradias adequadas para a população
carente. Ao contrário, as áreas irregulares uma vez desocupadas serão novamente
tomadas pelos que não provém de áreas para moradia em melhores condições.

As faixas ao longo da rede hídrica urbana devem ser destinadas a parques de acesso
público, criando-se um sistema de parques lineares composto por diferentes usos e
funções socioambientais, áreas de lazer e descanso, prática de esportes e verdes,
tais como jardins botânicos e bosques de acesso público, com fiscalização e
manutenção (Bueno; Monteiro, 2006).

Conclui-se que, associado à recuperação e preservação destas áreas, deve-se
realizar o estudo de regularização fundiária para a legitimação fundiária das
edificações implantadas em áreas passíveis de regularização e, em áreas não
passíveis, conforme legislação, devem ser desocupadas, com realocação adequada
da população de baixa renda que ocupam áreas ribeirinhas.

Ressalta-se que ações de regularização fundiária são condicionantes à recuperação
das áreas de preservação permanente e devem ser executadas pelo município via
Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém
(CODEM), entidade responsável pela regularização fundiária no município que é
realizada por meio do Programa Chão Legal.

O Quadro 150 apresenta as 3 (três) ações que compreendem o Projeto de
Recuperação das Áreas de Preservação Permanente.
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Quadro 150: Projeto de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente

Projeto

Ação
Elaboração de plano de recuperação e proteção das
áreas de preservação permanente
Recuperação de
Recuperação e proteção das áreas de preservação
Áreas de Preservação permanente e matas ciliares
Permanente
Regularização fundiária e desocupação das áreas de
risco ou de preservação permanente com realocação
adequada da população de baixa renda

Prazo
Imediato
Curto
Imediato a Médio

Fonte: Elaborado Consórcio EGIS – Ampla, 2020.

2.2.7. Projeto de Educação Ambiental

Educação ambiental é o alicerce de todo planejamento, pois pode-se afirmar que
nenhuma das ações atingirá sucesso se não tiver disciplinamento da população por
meio de constantes e efetivas campanhas de educação ambiental. Como prevê a
constituição federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes
e futuras gerações, incluindo promover a educação ambiental em todos os níveis de
ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.

Ações de educação ambiental são imprescindíveis, pois a conduta da população está
diretamente relacionada a muitos dos cenários vistos atualmente em Belém e se
comprovam demasiadamente insuficientes. Uma das ameaças identificadas e que
justifica a necessidade de elaboração de um plano aplicável é a ineficiência na
aplicação dos programas de educação ambiental

O município tem instituída a Lei N° 8.767 de 21 de julho de 2010 que dispõe sobre a
educação ambiental, institui a Política Municipal de Educação Ambiental e cria o
Programa Municipal de Educação Ambiental do município de Belém. Entretanto, é
necessário o aprimoramento das ações de educação ambiental do município, por meio
da elaboração de um sólido Plano de Educação Ambiental para fortalecimento do
Programa de Educação Ambiental existente, seguido da execução de suas ações.
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O Plano de Educação Ambiental deve definir o conjunto de ações a fim de
conscientizar a sociedade para a importância da proteção ambiental e para a
compreensão da importância do manejo adequado dos resíduos sólidos, da
destinação adequada do esgotamento sanitário e da preservação e recuperação dos
corpos hídricos e áreas de preservação permanente. O plano deve fornecer
ferramentas para levar conhecimento à população de todas as idades e classes
sociais, a fim de despertar para o comprometimento quanto a responsabilidade
individual de cada cidadão no processo coletivo de gestão e preservação ambiental.

Para isso, as ações em educação ambiental devem ter caráter de conscientização e
mobilização e precisam ter execução constante em todo o município e em todo
horizonte de planejamento do PMSB. A fim de atingir a maior parte da população, as
campanhas devem ser executadas por diversos meios de comunicação, seja por
rádio, televisão, internet, redes sociais, outdoor, carros de som etc.

Os materiais que serão desenvolvidos devem levar em consideração os problemas
das comunidades das zonas de gestão, de modo a identificar os problemas e instruir
a população apresentando as boas ações a serem praticadas para que todos possam
colaborar para a construção de um ambiente saudável e equilibrado.

As campanhas devem ser em massa, diversificadas e direcionadas à públicos
específicos, como campanhas nas escolas com material produzido especificamente
para a faixa etária dos alunos e campanhas direcionadas por áreas específicas
(bairros, bacias hidrográficas ou zonas de gestão). As campanhas devem apresentar
as particularidades da região a fim de causar interesse particular da população para
que cada cidadão possa visualizar que ações individuais que se somam, se tornam
ações coletivas com impactos sistêmicos positivos ou negativos em sua qualidade de
vida, sendo o impacto diretamente dependente da qualidade das ações.

A população que despertar para esta condição, assumirá o comprometimento
tamanho que o programa poderá transformar professores, alunos, líderes
comunitários e toda a população em disseminadores da responsabilidade ambiental
urbana em sua região.
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As ações em educação ambiental devem contar com equipe de mobilização com
previsão de capacitação e treinamento frequentes aos agentes ambientais e
servidores municipais.

Indo de encontro com as diretrizes do PMSB, o Quadro 151 apresenta as 3 (três)
ações globais do Projeto de Educação Ambiental, para que no município exista um
constante trabalho de comunicação e educação ambiental.
Quadro 151: Projeto de Educação Ambiental

Projeto

Ação
Elaboração de programa de educação ambiental,
incluindo conscientização quanto à preservação dos
canais, das águas, áreas de preservação, matas ciliares,
disposição adequada dos resíduos, etc.
Educação Ambiental
Capacitação dos agentes ambientais e servidores
municipais
Execução das campanhas de educação ambiental em
todo território municipal

Prazo
Imediato

Imediato a Longo
Imediato a Longo

Fonte: Elaborado Consórcio EGIS – Ampla, 2020.

PROGRAMA ORGANIZACIONAL E GERENCIAL

Visando promover melhorias organizacionais e gerenciais na prestação dos serviços
de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais, propõe-se a execução de 7 (sete)
projetos principais que se abrem em ações a serem executadas em todas as zonas
de gestão da área urbana de Belém, conforme prazos definidos individualmente.

Para execução dos projetos referentes ao Programa de Universalização e ao
Programa de Melhorias Operacionais e Qualidade dos Serviços é preciso o
fortalecimento Organizacional e Gerencial, para que o município tenha conhecimento
de todos os elementos necessários para gestão eficiente. Isso inclui o
desenvolvimento organizacional da Secretaria de Saneamento (SESAN), previsto no
Projeto de Desenvolvimento Organizacional e Modernização da SESAN; a
complementação do SIB de Belém e integração com a base de dados municipal,
incluindo a geração de novos dados como o cadastro de todos os dispositivos de
drenagem, ações previstas no Projeto de Cadastro e Controle; o Projeto de
Monitoramento das Zonas de Gestão em Drenagem Urbana, que permitirá a análise
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dos dados para obter precisão nos estudos e no avanço do planejamento, tendo como
consequência a otimização das ações.

Além destes, este programa prevê a execução de ações voltadas para normatização
e zoneamento de áreas inundáveis, regulamentação, gerenciamento e, ainda,
sustentabilidade econômica da prestação de serviços. Estas ações estão distribuídas
no Projeto de Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana, Projeto de
Regulamentação e Fiscalização do Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas
Pluviais,

Projeto

de

Gerenciamento

dos

Recursos

Hídricos,

Projeto

de

Sustentabilidade Econômico e Financeira dos Serviços, essenciais para melhoria
sistêmica da prestação dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais.

2.3.1. Projeto de Desenvolvimento Organizacional e Modernização da SESAN

Em setembro de 2019 a UCP-PROMABEN contratou a empresa MBS Estratégias e
Sistemas Ltda, para que até o mês de dezembro de 2020 seja efetuada consultoria
especializada

relacionada

com

algumas

dimensões

fundamentais

para

o

fortalecimento e modernização da SESAN.

Os serviços onde a SESAN terá atuação no segmento referente ao saneamento
básico são os seguintes:
•

Efetuar o planejamento de ações de saneamento do município, isoladamente
ou através de atuação junto a outros órgãos municipais, metropolitanos e
estaduais;

•

Execução direta ou por terceiros, sob sua supervisão e fiscalização, de serviços
e obras de saneamento básico nos eixos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário na área rural do município, com a manutenção da base
cadastral, inclusive daqueles executados por outros órgãos da administração
pública;

•

Execução direta de alguns serviços de manutenção no eixo drenagem urbana
e limpeza e manejo de resíduos sólidos;
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•

Execução de gerenciamento e fiscalização de contratos de serviços
terceirizados de coleta e disposição final de resíduos;

•

Execução de gerenciamento e fiscalização de contratos de serviços
terceirizados de manutenção e limpeza de drenagem urbana;

•

Manutenção da base cadastral do sistema de macro e microdrenagem;

•

Execução direta ou de serviços terceirizados de projetos de saneamento em
geral.

A MBS Estratégias e Sistemas Ltda apontou, entre as diversos ações a serem
desenvolvidas, as seguintes que possuem total aderência ao PMSB, ao PGIRS, às
leis das políticas municipais de saneamento e de gestão integrada de resíduos sólido
e à ARBEL:
•

PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA 2020-2024

Definição de um plano estratégico para a Secretaria, detalhando Planos de Ações
Estratégicas para implantação nos anos de 2020 a 2024.

Algumas Ações Estratégicas propostas no Plano de Ação Estratégica são
fundamentais para a nova SESAN, tais como:
•

Nova Estrutura Organizacional

Revisar e implementar proposição de nova estrutura organizacional, com atribuições
e responsabilidades das unidades organizacionais, contemplando as novas
atribuições da SESAN pressupostas em decorrência dos Planos PMSB/PGIRS, da
nova ARBEL e de projetos em desenvolvimento pela UCP/PROMABEN.
•

Novo Plano de Cargos e Funções

Implementar novo PCCR – Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração para nova
SESAN (o PCCR vigente é de 08/01/1981), contemplando novos perfis de cargos e
funções, considerando políticas dos órgãos municipais responsáveis.
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•

Plano de Capacitação Técnica Continuada

Implementar Plano de Capacitação Técnica estruturada e continuada dos
profissionais alocados à SESAN, podendo ser expandido para demais outros órgãos
da administração.
•

Plano de Modernização Tecnológica

Implementar o Sistema de Informação de Saneamento proposto, considerando
serviços do órgão de tecnologia do governo municipal.

A consultoria especializada contratada para modernização da SESAN entende que,
com a definição e implantação destas proposições a Secretaria estará apta a
desempenhar direta e indiretamente a prestação adequada dos serviços de
saneamento, sob sua responsabilidade, a dar apoio à ARBEL e participar de grupos
de trabalho e comitês através de indicação da alta administração municipal.

2.3.2. Projeto de Cadastro e Controle

Para melhoria da eficiência do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais é
necessário

o

conhecimento

do

município

quanto

aos

aspectos

físicos,

socioeconômicos e ambientais, preferencialmente por meio de uma base de dados
georreferenciada completa que permita o acesso às informações acuradas sobre o
território.

O PMSB, a fim de prover o município com um banco de dados georreferenciado com
todos os dados secundários levantados e produzidos durante o desenvolvimento do
plano, desenvolveu o Sistema de Informações de Belém (SIB), que deve ser
implementado, integrado e constantemente atualizado para o conhecimento
aprofundado do município e possibilitar a análise dos avanços das ações a fim de
tornar mais eficiente a tomada de decisões nos serviços de saneamento.

Somados ao cadastro das redes, galerias e dispositivos de controle previstos neste
projeto, o SIB deve conter a rede de monitoramento hidrológico e de qualidade da
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água previsto no Projeto de Monitoramento das Zonas de Gestão em Drenagem
Urbana; as imagens de satélite atualizadas para monitoramento do uso do solo,
previstas no Projeto de Monitoramento das Zonas de Gestão em Drenagem Urbana,
modelos de elevação do terreno, entre outros, incluindo os dados do banco de dados
municipal ao qual este banco de dados deve estar vinculado para que o planejamento
e tomada de decisões contem com todos os elementos territoriais que possibilitarão a
melhor tomada de decisões quanto a execução dos programas e projetos previstos
no PMSB.

O município deve implementar seu banco de dados cadastral ao máximo e, neste
sentido, prevê-se o cadastramento dos dispositivos de controle, sejam os pavimentos
permeáveis, detenção e retenção, áreas de infiltração e etc, pois, este cadastro
associado ao conhecimento do uso do solo, possibilitará elaborar simulações
hidrodinâmicas muito mais precisas para identificação e solução de problemas.

A transformação ocorrida nos sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais pode
melhorar ou retroceder a qualidade de vida da população e saúde pública, dessa
forma, o Projeto de Cadastro e Controle deve incluir o cadastramento dos problemas
epidemiológicos, principalmente doenças provenientes de veiculação hídrica e
relacionadas a drenagem urbana, manejo das águas pluviais e dos recursos hídricos
de Belém.

O banco de dados georreferenciado unificado (SIB Belém) permitirá a composição de
arquivo com várias camadas de informação, que possibilitará a integração entre os
diversos setores municipais, otimizando a gestão e o gerenciamento das ações do
município de forma a contar com o maior número de informações possível dos
variados serviços urbanos. Essas informações otimizarão a elaboração de estudos e
projetos, favorecendo a gestão como um todo.

O Quadro 152 apresenta as ações previstas neste projeto e os prazos para que sejam
executadas.
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Quadro 152: Projeto de Cadastro e Controle

Projeto

Ação
Elaboração do cadastro georreferenciado da
microdrenagem
Atualização do cadastro georreferenciado da
macrodrenagem
Cadastro e Controle Cadastro dos dispositivos de controle (pavimentos
- SIB de Belém
permeáveis, detenções e retenções, áreas de infiltração)
Implementação do Sistema de Informações de Belém
(SIB), contendo informações de cadastro, monitoramento
e relatórios de controle, integrado ao banco de dados da
PMB, com implementação constante dos dados

Prazo
Imediato a Curto
Imediato a Curto
Imediato a Curto

Imediato a Longo

Fonte: Elaborado Consórcio EGIS – Ampla, 2020.

2.3.3. Projeto de Monitoramento das Zonas de Gestão em Drenagem Urbana

O Projeto de Monitoramento das Zonas de Gestão em Drenagem Urbana visa
promover a estruturação da rede de monitoramento hidrológico (pluviométrica e
fluviométrica) e de qualidade da água, associadas ao monitoramento do uso do solo,
a fim de correlacionar os resultados e entender as origens principais dos impactos e
das ocorrências monitoradas.

A elaboração de um plano de monitoramento é importante para a definição dos pontos
de

monitoramento,

dos

equipamentos

que

serão

implantados

e

para

o

estabelecimento de critérios que garantam a qualidade das informações produzidas.

A produção de dados de qualidade da água trará o conhecimento do nível de poluição
resultante do escoamento superficial, da poluição difusa e da poluição pontual
especialmente por lançamentos clandestinos de esgoto doméstico, possibilitando
obter as cargas dos diferentes lançamentos para poder executar as medidas de
controle mais adequadas dentre as descritas na etapa do Prognóstico, Objetivos e
Metas.

Este monitoramento nos sistemas de drenagem possibilitará o estabelecimento de
polutogramas, quantificação e caracterização de resíduos em redes de drenagem
considerando produção na bacia, efeitos de escalas na variação da qualidade da
água, interferências dos resíduos no funcionamento hidráulico do sistema de
drenagem, entre outros.
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O conhecimento dos sistemas de drenagem que este projeto irá propiciar é essencial
para execução de diversas ações que envolvem estudos e modelagens
hidrodinâmicas e estas, por sua vez, fornecem precisão inquestionável no
desenvolvimento de estudos e projetos. Além disso, em posse de dados, o município
poderá aplicar de forma mais precisa os indicadores de monitoramento desenvolvidos
neste PMSB e avaliar o desempenho das soluções adotadas, o estado do sistema
quanto a degradação ou salubridade, o risco ou vulnerabilidade em relação aos
alagamentos e inundações, o potencial de recuperação frente a eventos extremos
(resiliência), entre outros.

Com a implantação deste projeto o município irá possuir diversos dados que serão
integrados ao SIB de Belém e poderá acompanhar qualquer alteração do
comportamento dos sistemas de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais em
relação ao planejamento previsto.

O Quadro 153 apresenta as ações que compreendem o projeto de monitoramento das
zonas de gestão em drenagem urbana de Belém, com a previsão de prazo para
execução.
Quadro 153: Projeto de Monitoramento das Zonas de Gestão em Drenagem Urbana

Projeto

Ação
Elaboração de plano de monitoramento quantitativo e
qualitativo da drenagem urbana e corpos hídricos
Execução do estudo de monitoramento, por meio da
implantação dos equipamentos nos pontos definidos e
coleta e sistematização das informações de quantidade
(vazão, precipitação) e qualidade (análise de parâmetros
de qualidade das águas pré-definidos) em ambiente
virtual de acesso público
Monitoramento das
Análise e monitoramento do uso do solo com foco em
Zonas de Gestão áreas impermeáveis e ocupações irregulares, por meio de
em Drenagem
imagens atualizadas de satélite
Urbana
Monitoramento do transporte e acúmulo de sólidos e
poluentes nos sistemas de drenagem de águas pluviais
Organização constante dos dados produzidos em banco
de dados georreferenciado para armazenamento e
compartilhamento das informações de monitoramento
para inserção do Sistema de Informações de Belém (SIB)
Desenvolvimento de estudos hidrológicos e de simulação
dos corpos hídricos, por zona de gestão
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Prazo
Imediato

Imediato a Curto

Curto a Longo
Curto a Longo

Curto a Longo

Médio

Projeto

Ação
Análise da correlação dos resultados do monitoramento
quali-quantitativo dos corpos hídricos com a evolução das
metas de limpeza urbana e esgotamento sanitário

Prazo
Curto a Longo

Fonte: Elaborado Consórcio EGIS – Ampla, 2020.

2.3.4. Projeto de Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana

A elaboração deste projeto é prevista no Plano Diretor Urbano do Município de Belém
instituído pela Lei nº 8.655, de 30 de julho de 2008, que determina que deverão ser
desenvolvidos o Plano Diretor de Drenagem e o Plano de Controle de Águas Pluviais
e Enchentes, que se recomenda estar contido no primeiro.

Além de tratar das diretrizes, medidas e o planejamento quanto ao controle de águas
pluviais, o Plano Diretor de Drenagem Urbana engloba um documento importante para
definição e regulamentação em Belém: o Manual de Diretrizes e Parâmetros de
Projetos em Drenagem Urbana. Este manual trará a definição das variáveis
hidrológicas para projetos de drenagem urbana, os critérios e parâmetros de projeto,
a determinação técnica quanto as diretrizes sustentáveis e de controle de uso do solo,
além ainda, da regulamentação das medidas e diretrizes em Drenagem Urbana e
Manejo de Águas Pluviais.

O Plano Diretor de Drenagem possibilitará a aprovação ou licenciamento prévio de
projetos quando se tratarem de construções ou intervenções que impactarão na
Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais, pois, alinhada com as medidas de
controle de escoamento na fonte apresentadas no Prognóstico, fornecerá orientações
e determinará os procedimentos para promover a maximização de áreas permeáveis
e minimização de vazões adicionais.

O Plano Diretor de Drenagem Urbana deverá promover o desenvolvimento do sistema
institucional a ser implementado considerando fatores relacionados à gestão de forma
a extrapolar o limite municipal, uma vez que se deve dar o alinhamento quanto as
medidas de uso do solo com o município de Ananindeua que compartilha de mesmas
bacias hidrográficas que Belém, dada a importância da gestão compartilhada dos
recursos hídricos e do uso do solo de forma regulamentada e efetiva.
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Ainda, conforme descrito no Diagnóstico, é determinado pelo Plano Diretor Municipal
de Belém que a elaboração da política de drenagem da Região Metropolitana de
Belém deva ser realizada por meio de um Plano Diretor de Drenagem Metropolitano,
a ser realizado em parceria com os municípios que possuem interfaces com relação
à drenagem de igarapés, canais, rios e lagos.

Uma das ações do Plano Diretor de Drenagem Urbana é o desenvolvimento de
legislação e de instrumentos de gestão que viabilizem a incorporação do Zoneamento
de Inundação ao Plano Diretor Urbano e à Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo.

A definição quanto ao zoneamento de inundação, ou de áreas inundáveis, irá dar
ferramentas à regulamentação do uso do solo por meio da delimitação das áreas
inundáveis e da determinação de quais ocupações serão permitidas nas áreas
inundáveis ou com risco de inundação. O zoneamento irá regulamentar, por exemplo,
que nas áreas de maior risco não é permitida a habitação, sendo estas áreas
destinadas aos usos relevantes à preservação do meio ambiente, incluindo parques
lineares com áreas para recreação, considerando a recuperação das áreas de
preservação permanente.

Quanto ao zoneamento de áreas inundáveis, deverá ser baseado no mapeamento
das áreas de inundação dentro da delimitação de cheia de 100 anos ou maior
registrada. Dentro dessa faixa, devem ser definidas áreas de diferentes riscos
hidrológicos e com diferentes critérios de ocupação, tanto em relação ao uso como
também aos aspectos construtivos.

O zoneamento deve ser incorporado pelo Plano Diretor Urbano da cidade e
regulamentado por legislação municipal específica ou pelo Código de Obras. Para o
caso de áreas já ocupadas, o zoneamento pode estabelecer um programa de
transferência da população e/ou convivência com os eventos mais frequentes.

O Plano Diretor de Drenagem, por meio de seus documentos e manuais, alinhados
com as medidas de controle de escoamento na fonte detalhadas no Prognóstico,
determinará a regulamentação acerca da maximização de áreas permeáveis, medidas
de contenção das águas e de minimização de vazões adicionais.
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Os fatos expostos fortalecem a necessidade de elaboração deste importante
instrumento de gestão que somará ao PMSB na regulamentação do uso do solo e
drenagem urbana e manejo de águas pluviais. O Quadro 154 apresenta as ações
principais que estão relacionadas à elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana
de Belém.
Quadro 154 - Projeto de elaboração do plano diretor de drenagem urbana.

Projeto

Ação
Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana
Elaboração do
Elaboração do manual de diretrizes e parâmetros de
Plano Diretor de projetos em drenagem urbana, com definição dos
Drenagem Urbana parâmetros hidrológicos
Zoneamento de áreas inundáveis

Prazo
Imediato
Imediato
Imediato

2.3.5. Projeto de Regulamentação e Fiscalização do Sistema de Drenagem
Urbana e Manejo de Águas Pluviais

O projeto de regulamentação e fiscalização prevê o disciplinamento do uso do solo
por meio de ações não estruturantes relacionadas à procedimentos de caráter
jurídicos, a fim de promover o estabelecimento de normas, regulamentos e diretrizes
para disciplinamento do uso do solo e melhorias na gestão do sistema de drenagem
e manejo de águas pluviais.

O Projeto de Detenção de Águas Pluviais na Área Precipitada, por exemplo, disserta
que além da criação de parques e demais áreas de lazer combinadas com dispositivos
de detenção ou retenção, deve-se executar em novos empreendimentos dispositivos
de controle do escoamento superficial na fonte, seja no lote ou loteamento, diminuindo
o impacto no sistema público e os riscos de eventos extremos.

O Prognóstico, Objetivos e Metas dos serviços de drenagem urbana e manejo pluvial
define as principais diretrizes para controle do escoamento na fonte, no item de
mesmo nome. As diretrizes definidas no referido item, são as que seguem:
•

Que se tenha o efetivo controle da impermeabilização do solo;

•

Que toda nova ocupação urbana utilize de técnicas que privilegiem a infiltração
e a reservação das águas pluviais;
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•

Que sejam utilizados pavimentos permeáveis em todo o município, sempre que
possível, a fim de aumentar as áreas de infiltração;

•

Que haja regulamentação do controle do escoamento na fonte nos lotes e
loteamentos e com efetiva fiscalização do seu cumprimento;

•

Que sejam estruturados parques ecológicos e parques lineares, sempre que
possível;

•

Que sejam executados parques de uso múltiplo, sempre que possível;

•

Que os fundos de vale sejam conservados e recuperados;

•

Que haja a constante preservação e recomposição das matas ciliares e das
áreas de preservação permanente.

Entretanto, para atendimento destas diretrizes, além de prever a execução de
medidas estruturais, o município deve promover, por meio de Leis específicas, a
regulamentação e disciplinamento e ordenamento preventivo do uso do solo.

A Lei nº 8.655, de 30 de julho de 2008 institui o Plano Diretor do Município de Belém,
com seus princípios, diretrizes e objetivos. No que se refere à drenagem, como diretriz
da Política Municipal de Saneamento Ambiental Integrado, se destaca a
compatibilização, integração e coordenação dos planos setoriais dentro dos quatro
eixos do saneamento, incluindo a drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, e
a ampliação das medidas de saneamento básico.

Ademais, é apresentada como diretriz a garantia e manutenção das áreas permeáveis
do território do município e o controle do uso e ocupação de margens de curso d’água,
áreas sujeitas à inundação, áreas de mananciais, áreas de recargas, áreas de alta
declividade e cabeceiras de drenagem.

Na subseção da Drenagem Urbana, é destacado a necessidade da elaboração de
Planos Diretores de Drenagem para todas as bacias hidrográficas do município e um
Plano de Controle de Águas Pluviais e Enchentes, contendo diretrizes para a criação
de parâmetros de impermeabilização do solo construído ou pavimentado, de forma a
respeitar as taxas definidas por Lei. As diretrizes da drenagem urbana do município
de Belém definidas pela referida Lei são apresentadas a seguir:
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I - Sistemas de drenagem pluvial que permitam o escoamento das águas
pluviais em toda a área ocupada do Município, propiciando a recarga dos
aquíferos, a segurança e o conforto aos seus habitantes;

II - Diretrizes para a criação de parâmetros de impermeabilização do solo
construído ou pavimentado por metros quadrados aplicados ao parcelamento,
desmembramento e construção de edificação em lotes, devendo o usuário
compensar a área impermeabilizada, mediante implantação de sistema de
drenagem que garanta a percolação ou escoamento superficial para áreas
permeáveis;

III - Ampliação da capacidade de escoamento e regularização das vazões dos
rios, canais e estruturas hidráulicas que compõem o sistema de drenagem
urbana, considerando as vocações socioeconômicas e ambientais das áreas;

IV - A concepção geral do controle de cheias no Município;

V - Ações prioritárias no manejo das águas pluviais, tais como:

e) definir mecanismos de fomento para usos do solo compatíveis com
áreas de interesse para drenagem, como parques, área de recreação e
lazer, hortas comunitárias e manutenção da vegetação nativa;

f) implantar medidas de prevenção de inundações, incluindo controle de
erosão, especialmente em movimentos de terra, controle de transporte,
deposição de resíduos sólidos, e combate ao desmatamento;

g) investir nas melhorias das calhas fluviais e na recuperação dos sistemas
de macro e microdrenagem;

h) realizar cadastro georreferenciado dos sistemas de drenagem.
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VI - A elaboração do manual de drenagem, contendo as diretrizes, parâmetros
e metodologias a serem empregadas nos projetos de drenagem para o
Município de Belém e Região Metropolitana;

VII - Estudos de viabilidade para implantação de bacias de amortecimento de
águas pluviais.

No que se refere ao uso e ocupação do solo do município de Belém, são apresentados
como reguladores da ocupação do solo urbano as taxas a seguir, que devem ser
respeitadas durante as construções civis:
•

Taxa de permeabilização: Se refere à proporção de áreas livres privadas sem
nenhum tipo de pavimentação, em relação à área do terreno, associadas ao
regime de regulação e retenção temporal do sistema de drenagem de águas
pluviais;

•

Taxa de ocupação: Se refere a um percentual, onde se expressa a relação
entre a área de projeção da edificação sobre o plano horizontal e a área do lote.
É a proporção entre área construída e área não construída.

Das demais legislações existentes no município diretamente relacionadas com
controle de escoamento na fonte, cita-se a Lei n° 02/1999, que se refere a Lei
Complementar de Controle Urbanístico e a Lei n° 9.512/2019, que regulamenta os
Telhados Verdes. A primeira, determina uma taxa de ocupação e de permeabilização,
o que estabelece que os terrenos não podem ser completamente impermeáveis e
construídos. Além disso, não permite o parcelamento de solo em terrenos alagadiços
e sujeitos a inundação antes de tomadas as providências para assegurar o
escoamento das águas. A segunda, trata do uso de dispositivo que tem como função
a redução do escoamento superficial, os chamados telhados verdes, que podem ser
instalados em lajes de concreto e coberturas.

Diante da problemática de Belém quanto ao escoamento superficial, é necessário que
o município aprimore os regulamentos para controle do escoamento na fonte e retarde
os fenômenos decorrentes da intensa impermeabilização do solo, principalmente, os
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picos de vazão em chuvas intensas. Para o controle do escoamento superficial nos
lotes podem ser utilizados pequenos reservatórios de detenção ou retenção
associados à aplicação de faixas gramadas e aos telhados verdes já estabelecidos
pela Lei Municipal nº 9.512/2019.

O município pode usar de incentivos para implantação de medidas de controle em
empreendimentos já existentes, como o abatimento do IPTU em forma proporcional a
área de cobertura vegetal preservada na propriedade, pelo uso de pavimentos
permeáveis, bacias de detenção, cisternas de captação de águas, entre outras
diversas medidas de controle do escoamento na fonte apresentadas no Prognóstico.

Observa-se que estas leis que regulamentam ações de controle do escoamento na
fonte são extremamente positivas para contenção das águas pluviais, pois visam
promover disciplinamento do uso do solo para minimizar a vazão de chuva nos
sistemas públicos de drenagem.

Estas ações devem ser efetivamente praticadas no município e nos lotes particulares
e, para isso, ações de fiscalização quanto à execução dos dispositivos, são
importantes medidas não estruturais essenciais para que os regulamentos sejam
efetivamente colocados em prática de forma global em toda área urbana do município
de Belém, uma vez que procedimentos de boas práticas pelos usuários dos sistemas
dependem do estabelecimento de normas e regulamentos pelo poder público.

Conforme apresentado no item 2.2 - Programa de Melhorias Operacionais e
Qualidade dos Serviços, o planejamento do Sistema de Esgotamento Sanitário prevê
a execução de investigação das chamadas ligações cruzadas, compreendidas por
ligações de esgoto nas redes de drenagem e vice-versa, que será realizado por meio
de testes de corante, fumaça e/ou televisionamento, que permitirão, associados à
inspeção visual, identificar a situação e regularidade das ligações de esgoto de cada
imóvel.

Este levantamento será executado pela COSANPA e irá gerar relatórios referentes às
irregularidades encontradas nas ligações dos usuários. De posse destes, ações de
fiscalização deverão ser implementadas a fim de proceder com vistorias, notificação
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e/ou autuações em caso de não correção da ligação irregular, de forma integrada entre
COSANPA e Prefeitura de Belém.

Com efetiva fiscalização, poderá alcançar resultados como a interrupção gradativa
dos lançamentos irregulares de esgoto nos sistemas de drenagem, acarretando com
em melhorias operacionais de grande magnitude dos sistemas de microdrenagem e
macrodrenagem associadas à diminuição da poluição de corpos hídricos. Esta ação,
como dito, está prevista no Sistema de Esgotamento Sanitário, com custos orçados
dentro do plano de investimento deste eixo do saneamento.

Dessa forma, este projeto prevê ações de fiscalização preventiva que devem suceder
as ações de regulamentação, fundamental para cumprimento das normas
estabelecidas e para do bom uso do solo e das estruturas municipais.

O Quadro 155 apresenta as 3 (três) ações do projeto de regulamentação e fiscalização
do sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais, com os prazos
estimados para execução.
Quadro 155: Projeto de Regulamentação e Fiscalização do Sistema de Drenagem Urbana e
Manejo de Águas Pluviais
Projeto
Prazo
Ação
Regulamentação legal e desenvolvimento de normativas
com as diretrizes de projeto e obras, além de uso de
Imediato
dispositivos de detenção e controle de águas pluviais e do
Regulamentação e
escoamento na fonte para empreendimentos novos e já
Fiscalização do
instalados (lotes e loteamentos)
Sistema de
Fiscalização de obras e empreendimentos quanto à
Drenagem Urbana
aplicação dos regulamentos, dispositivos legais e
Imediato
e Manejo de Águas
diretrizes de projeto
Pluviais
Fiscalização de ocupação em áreas irregulares associada
às políticas assistenciais efetivas de realocação
Imediato
populacional
Fonte: Elaborado Consórcio EGIS – Ampla, 2020.

2.3.6. Projeto de Gerenciamento dos Recursos Hídricos

Este projeto inclui o fomento à criação de comitês de bacias hidrográficas, incluindo a
classificação dos corpos hídricos, além de, por meio de planejamento no âmbito das
bacias hidrográficas em nível estadual, estabelecer objetivos, metas e ações de curto,
médio e longo prazo para gerenciar os recursos hídricos e eventos hidrológicos
críticos no Estado do Pará.
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Conforme apresentado no Diagnóstico de Drenagem Urbana e Manejo de Águas
Pluviais, o município de Belém não abrange a área de atuação de nenhum comitê de
bacia hidrográfica segundo o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Pará
(em elaboração). O município de Belém, assim como todo o estado do Pará, não
possui enquadramentos dos seus corpos de água em classes segundo os usos
preponderantes de água. O enquadramento dos corpos hídricos é um dos
instrumentos da gestão dos recursos hídricos, que busca estabelecer metas a serem
atingidas de qualidade para os corpos de água a fim de assegurar os principais usos
estabelecidos. Todos os rios de água doce do município de Belém e do Estado do
Pará são classificados como classe 2, conforme estabelece a Resolução CONAMA n°
357/2005.

O estudo realizado pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente do Pará em 2012
sobre o sistema de gerenciamento de recursos hídricos do estado, levantou como
sendo um dos principais motivos para não existirem enquadramentos dos corpos de
água a inexistência de comitês de bacia hidrográfica, visto que o comitê de bacia
hidrográfica recebe a proposta do enquadramento da agência de água vinculada ao
comitê, para então encaminhar ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Pará (em elaboração), destaca que o
enquadramento deve ser critério na definição dos instrumentos de outorga e de
cobrança dos recursos hídricos, sendo extremamente importante na gestão hídrica,
visto que os instrumentos são interdependentes e precisam coexistir para serem
postos em prática de forma mais eficiente.

De forma particular em Belém, é importante o planejamento do uso do solo e recursos
hídricos no âmbito das bacias hidrográficas (extrapolando os limites municipais), por
meio do alinhamento quanto as medidas de controle adotadas para que as ações
aplicadas tenham os resultados esperados. O Diagnóstico retratou a importância de
Belém regulamentar o uso do solo e dos recursos hídricos de forma alinhada com o
município de Ananindeua, pois as bacias hidrográficas do Maguari, Murucutum e Aurá,
situadas na região leste de Belém ultrapassam o limite municipal e englobam parte do
município de Ananindeua. De forma prática, sendo a bacia hidrográfica um ente
sistêmico uma vez que todos os processos que nela ocorrerem estão representados
474

no seu exutório, esta característica demonstra a importância da gestão compartilhada
dos recursos hídricos e do uso do solo entre os municípios, no âmbito das bacias
hidrográficas.

O Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas do Brasil (FNCBH), esclarece
que o Comitê de Bacia Hidrográfica é um colegiado organizado democraticamente
para gerenciar a água de forma descentralizada, integrada e com a participação de
todos os membros de uma sociedade que estejam envolvidos diretamente e
localmente com os usos da água. O Comitê de Bacia Hidrográfica é o fórum de
decisões relacionadas a recursos hídricos no âmbito de cada bacia hidrográfica. Entre
outras atribuições, o FNCBH detalha que cabe ao Comitê:
•

Propor a definição da qualidade da água em classes de uso (enquadramento);

•

Submeter ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (ES) critérios e normas
administrativas gerais de outorga de direito de uso de Recursos Hídricos,
ouvida a Agência;

•

Apreciar, aprovar e acompanhar a execução do Plano de Bacia Hidrográfica;

•

Estabelecer mecanismos administrativos de cobrança pelo uso da água e
propor, ao CERH, valores a serem cobrados;

•

Arbitrar os conflitos relacionados aos recursos hídricos naquela bacia
hidrográfica;

•

Definir os investimentos a serem implementados com a aplicação dos recursos
da cobrança.

O FNCBH orienta quanto ao processo de criação e constituição de comitês estaduais
de bacia hidrográfica, que ocorre por meio da execução dos seguintes passos:

1. Instituições representantes da SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, USUÁRIOS
E PODER PÚBLICO se reúnem para encaminhar OFÍCIO de intenção de
criação de Comitê, assinado por seus representantes legais de forma paritária,
ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH);
2. Publicar Comunicado de intenção de criação de CBH (também assinado pelos
representantes legais dos três Segmentos acima citados) no Diário Oficial do
Estado e em jornal de grande circulação;
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3. Aguardar 30 dias úteis;
4. Não havendo qualquer pronunciamento como decorrência do Comunicado,
poderá ser protocolizada no Conselho de Recursos Hídricos a proposta para a
instituição do Comitê;
5. Após aprovação do CERH, a proposta será efetivada mediante Decreto do
Governador;
6. Após a instituição do Comitê, caberá ao Secretário/a-Executivo/a do CERH, no
prazo de trinta dias, dar posse à diretoria provisória, com mandato de até seis
meses, podendo ser prorrogado por igual período a critério do CERH, com
incumbência exclusiva de coordenar a organização e instalação do Comitê;
7. O Presidente Interino deverá realizar:
I. Em até cinco meses, contados a partir da data de sua nomeação:
i.

a articulação com os Poderes Públicos Federal, Estadual e
Municipal, a que se refere o inciso I e II, do art. 39 da Lei nº
9.433/97 para indicação, no que couber, de seus respectivos
representantes;

ii. a escolha, por seus pares, dos representantes das entidades civis
de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia, a que se
refere o inciso V do art. 39 da Lei nº 9.433/97, podendo as
entidades civis referenciadas, a serem qualificadas como
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público; e
iii. o credenciamento dos representantes dos usuários de recursos
hídricos através de seus pares. O processo de escolha e
credenciamento dos representantes será público, com ampla e
prévia divulgação.
II. Em até seis meses, podendo ser prorrogado por igual período a critério
do CERH, contados a partir da data de sua nomeação:
i. aprovação do regimento do Comitê; e
ii. eleição e posse da diretoria do Comitê.
8. O Presidente eleito do Comitê de Bacia deve registrar seu regimento no prazo
máximo de sessenta dias, contados a partir de sua aprovação.

A proposta para a instituição do Comitê deverá conter:
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•

Justificativa circunstanciada da necessidade e oportunidade de criação do
Comitê e Diagnóstico da situação dos recursos hídricos na bacia hidrográfica,
e quando couber identificação dos conflitos entre usos e usuários, dos riscos
de racionamento dos recursos hídricos ou de sua poluição e de degradação
ambiental em razão da má utilização desses recursos e estudo preliminar de
fontes de recursos;

•

Caracterização da bacia hidrográfica que permita propor a composição do
respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica e identificação dos setores usuários
de recursos hídricos; e

•

A indicação da diretoria provisória paritária.

Neste sentido, está claro que não cabe ao município de Belém a criação de comitês
de bacias hidrográficas, entretanto, sendo o poder público parte integrante do órgão
colegiado que formará o comitê, este projeto propõe ações de fomento a criação de
comitê de bacias hidrográficas e a elaboração do plano municipal de recursos hídricos
a promover a adequada gestão e gerenciamento dos recursos hídricos no município
de Belém e no estado do Pará (Quadro 156).
Quadro 156 - Projeto dos Gerenciamento dos Recursos Hídricos.
Projeto
Ação
Gerenciamento dos Fomento à criação de comitês de bacias hidrográficas e
Recursos Hídricos classificação dos corpos hídricos
Elaboração do Plano Municipal de Recursos Hídricos

Prazo
Imediato
Curto

2.3.7. Projeto de Sustentabilidade Econômico e Financeira dos Serviços

O Diagnóstico de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais apresenta que não
é realizada qualquer forma de cobrança ou de ônus indireto pelo uso ou disposição
dos serviços de drenagem e que a forma de custeio por esses serviços ocorre por
meio dos recursos do orçamento geral do município, sendo principalmente por meio
do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana – IPTU.

Conforme disserta o Artigo 29 da Lei 11.445 de 5 de janeiro de 2007, alterada pela
Lei 14.026 de 15 de julho de 2020 que atualiza o marco legal do saneamento básico,
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os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômicofinanceira assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços.

A lei atual inclui, quando necessário, a possibilidade de remuneração por outras
formas adicionais, como subsídios ou subvenções, vedada a cobrança em duplicidade
de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo usuário. Em ambas
situações, devem ser observados os subsídios destinados ao atendimento de usuários
determinados de baixa renda.

O Inciso III do artigo supracitado especifica que nos serviços de drenagem e manejo
de águas pluviais urbanas a cobrança poderá ser na forma de tributos, inclusive taxas,
ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do
serviço ou das suas atividades.

Conforme descrito no Prognóstico, Objetivos e Metas de Drenagem Urbana e Manejo
de Águas Pluviais, os sistemas de cobrança possuem as funções principais de
sustentabilidade econômico-financeira dos serviços por meio da cobertura dos custos
relacionados ao sistema existente (podendo agregar os investimentos necessários
para sua expansão), e; para possibilitar o uso racional do sistema a fim de evitar a
impermeabilização desnecessária das áreas e propiciar um maior esforço para que
sejam mantidas áreas permeáveis nos lotes.

Recomenda-se que a cobrança esteja relacionada com o consumo individual dos
serviços a fim de onerar mais os usuários que mais o utilizem em função da parcela
de solo impermeabilizada, tendo com isso, um sistema cobrança justo e incentivador
de boas práticas de uso do solo. O processo se dá de forma que, conforme o usuário
aumentar a área impermeável de sua propriedade, maior será sua contribuição com
águas pluviais e maior será a magnitude do seu uso do sistema de drenagem,
consequentemente, maior será seu pagamento pelos serviços utilizados, devendo o
cálculo se dar pela estimativa da contribuição de cada terreno no escoamento pluvial
lançado às redes. Os usuários que mantiverem áreas impermeáveis e promoverem
ações de detenção, contenção ou sistema de uso das águas pluviais, terá redução
nos valores pagos pelo serviço, uma vez que sua contribuição e uso do sistema será
menor.
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As taxas a serem aplicadas em Belém pela prestação dos serviços deverão ser
desenvolvidas no Estudo de Viabilidade Econômico-financeira e definição dos
mecanismos de cobrança posterior à elaboração do Plano Diretor de Drenagem
Urbana, que trará os parâmetros técnicos de base para os cálculos que embasarão o
desenvolvimento dos estudos para obtenção do modelo matemático ideal para o
município.

A fim de ir de encontro aos dispositivos legais e promover sustentabilidade econômicofinanceira da prestação de serviços - que necessitará de sólidos investimentos ao
longo do horizonte de planejamento - o projeto apresentado no Quadro 157 traz as 2
(duas) ações principais para estruturação e execução do projeto, com os prazos
estabelecidos.
Quadro 157: Projeto de Sustentabilidade Econômico e Financeira dos Serviços
Projeto
Prazo
Ação
Sustentabilidade
Econômico e
Financeira dos
Serviços

Elaboração de estudo de viabilidade econômico-financeira
dos serviços e definição dos mecanismos de cobrança

Imediato

Implantação de mecanismos de cobrança pela prestação
dos serviços de drenagem urbana
Fonte: Elaborado Consórcio EGIS – Ampla, 2020.

Curto
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3. HIERARQUIZAÇÃO DAS ÁREAS E/OU PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO
PRIORITÁRIOS - MATRIZ GUT

A definição da hierarquização das ações de intervenção prioritária teve como
instrumentos básicos as diretrizes, objetivos e metas definidas ao longo do período de
planejamento.

Para a definição dos programas prioritários, foram consideradas as relevâncias das
ações no que se refere aos dois objetivos principais do Plano Municipal de
Saneamento Básico de Belém: Universalização e Melhoria na Qualidade da Prestação
do Serviço.

Uma vez que os objetivos foram tratados neste planejamento por meio de programas
específicos que reúnem ações capazes de viabilizar seu sucesso, sua prioridade é
reflexo do resultado das prioridades de suas ações, identificado através da média dos
resultados.

Tais resultados foram obtidos através da análise de relevância de cada ação. A
avaliação das relevâncias das ações para ambos os programas foi categorizada
segundo três graus de relevância:
•

Alta relevância: 5 (cinco) pontos;

•

Média relevância: 3 (três) pontos;

•

Baixa relevância: 1 (um) ponto.

A ponderação resulta da multiplicação dos pontos de Universalização x Melhoria na
Qualidade. Foram consideradas ações críticas ou as mais significativas aquelas cujo
resultado da multiplicação da Universalização x Melhoria na Qualidade atingiu 25
pontos, ou seja, correspondeu a uma ação de relevância máxima.

A classificação serviu de referência para a hierarquização das ações propostas pelo
PMSB, sendo que para o sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais,
a relação das ações e suas respectivas relevâncias de priorização são apresentadas
no Quadro 158 até o Quadro 160.
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Quadro 158: Relevância dos projetos e ações propostos no programa de universalização em
Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais.
PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO
Projeto

Zona de
Gestão

Ação

Universalização

Elaboração de projetos
de microdrenagem,
incluindo projetos de
ZG Una pavimentação
Execução de sistemas de
microdrenagem, incluindo
obras de pavimentação
ZG
Execução de sistemas de
Estrada
microdrenagem, incluindo
Nova
obras de pavimentação
Elaboração de projetos
de microdrenagem,
incluindo projetos de
ZG
pavimentação
Tucunduba
Execução de sistemas de
microdrenagem, incluindo
obras de pavimentação
Elaboração de projetos
de microdrenagem,
Expansão da
incluindo projetos de
ZG
Microdrenagem
pavimentação
Icoaraci
Execução de sistemas de
microdrenagem, incluindo
obras de pavimentação
Elaboração de projetos
de microdrenagem,
incluindo projetos de
ZG Outeiro pavimentação
Execução de sistemas de
microdrenagem, incluindo
obras de pavimentação
Elaboração de projetos
de microdrenagem,
incluindo projetos de
ZG
pavimentação
Mosqueiro
Execução de sistemas de
microdrenagem, incluindo
obras de pavimentação

Melhoria
Prioridade
na
da Ação
Qualidade

4

3

12

5

5

25

5

5

25

5

5

25

5

5

25

5

5

25

5

5

25

5

5

25

5

5

25

5

2

10

5

5

25

Média
Execução de obras de
sistemas de
macrodrenagem (projetos
existentes) das subbacias 1, 2, 3 e 4
Execução de sistemas de
ZG
macrodrenagem
Expansão da
Tucunduba
(conclusão de obras em
Macrodrenagem
andamento)
Elaboração de projetos
de macrodrenagem
ZG
Icoaraci Execução de sistemas de
macrodrenagem
ZG
Estrada
Nova

Média
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22

5

5

25

5

5

25

5

5

25

5

4

20
24

PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO
Projeto

Detenção das
Águas Pluviais
na Área
Precipitada

Zona de
Gestão

Ação

Todas as
ZG

Elaboração de estudo de
uso do solo, áreas
permeáveis e áreas
potenciais para
construção de parques e
praças com dispositivos
de detenção ou retenção,
com uso de modelagem
hidrodinâmica, seguido
da elaboração de
projetos executivos e
licenciamentos
ambientais, em todas as
zonas de gestão
Execução de parques e
praças com dispositivos
de detenção ou retenção
em todas as zonas de
gestão, incluindo
contenções, drenagem,
paisagismo e
pavimentação
Instalação de dispositivos
de drenagem urbana
sustentável em novos
empreendimentos
(projeto vinculado ao
projeto dos
empreendimentos) em
todas as zonas de gestão

Universalização

Melhoria
Prioridade
na
da Ação
Qualidade

5

5

25

5

5

25

5

4

20

Média

23

Quadro 159: Relevância dos projetos e ações propostos no programa de melhorias
operacionais e de qualidade em Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais.
PROGRAMA DE MELHORIAS OPERACIONAIS E DE QUALIDADE
Melhoria
Prioridade
Projeto
Ação
Universalização
na
da Ação
Qualidade
Instalação de dispositivos de
retenção de resíduos e materiais
particulados nos dispositivos de
4
5
20
microdrenagem
de
todas
as
zonas
Limpeza e
Desassoreamento de gestão
Execução de limpeza e
da
Microdrenagem desassoreamento dos sistemas de
5
5
25
microdrenagem em todas as zonas
de gestão
Média
Instalação de dispositivos de
Limpeza e
Desassoreamento retenção de resíduos e materiais
particulados nos canais de
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23
4

5

20

PROGRAMA DE MELHORIAS OPERACIONAIS E DE QUALIDADE
Melhoria
Prioridade
Projeto
Ação
Universalização
na
da Ação
Qualidade
da
macrodrenagem em todas as zonas
Macrodrenagem de gestão
Elaboração de projeto de
desassoreamento dos corpos
hídricos, incluindo licenciamento
ambiental e outorga (quando
aplicável), em conformidade com a
legislação e órgão ambiental
estadual em todas as zonas de
gestão
Execução de limpeza e
desassoreamento dos canais de
drenagem, incluindo comportas e
boca de canal, em todas as zonas
de gestão
Execução do projeto de limpeza e
desassoreamento dos corpos
hídricos em todas as zonas de
gestão

5

5

25

5

5

25

4

5

20

Média

Manutenção e
Recuperação
Estrutural da
Microdrenagem

Levantamento das condições
operacionais dos sistemas de
microdrenagem em todas as zonas
de gestão
Recuperação estrutural e
substituição de dispositivos de
microdrenagem condenados ou
subdimensionados, incluindo redes,
em todas as zonas de gestão

23
5

5

25

4

5

20

Média

Manutenção e
Recuperação
Estrutural da
Macrodrenagem

Levantamento das condições
operacionais dos sistemas de
macrodrenagem em todas as zonas
de gestão
Elaboração de projetos de
manutenção e recuperação
estrutural dos canais e dispositivos
de macrodrenagem comprometidos
em todas as zonas de gestão
Reforço estrutural dos canais
comprometidos em todas as zonas
de gestão

23
5

5

25

5

5

25

4

5

20

Média

Recuperação de
Áreas de
Preservação
Permanente

Elaboração de plano de
recuperação e proteção das áreas
de preservação permanente
Recuperação e proteção das áreas
de preservação permanente e
matas ciliares
Regularização fundiária e
desocupação das áreas de risco ou
de preservação permanente com
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23
5

5

25

4

5

20

5

5

25

Projeto

PROGRAMA DE MELHORIAS OPERACIONAIS E DE QUALIDADE
Melhoria
Prioridade
Ação
Universalização
na
da Ação
Qualidade
realocação adequada da população
de baixa renda

Média

Educação
Ambiental

Elaboração de plano de educação
ambiental, incluindo conscientização
quanto à preservação dos canais,
das águas, áreas de preservação,
matas ciliares, disposição adequada
dos resíduos, etc.
Capacitação dos agentes
ambientais e servidores municipais
Execução das campanhas de
educação ambiental em todo
território municipal

23

5

5

25

5

5

25

5

5

25

Média

25

Quadro 160: Relevância dos projetos e ações propostos no programa organizacional e
gerencial em Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais.
PROGRAMA ORGANIZACIONAL E GERENCIAL
Projeto

Cadastro e
Controle

Ação

Universalização

Elaboração do cadastro
georreferenciado da microdrenagem
Atualização do cadastro
georreferenciado da macrodrenagem
Cadastro dos dispositivos de controle
(pavimentos permeáveis, detenções
e retenções, áreas de infiltração)
Implementação do Sistema de
Informações de Belém (SIB),
contendo informações de cadastro,
monitoramento e relatórios de
controle, integrado ao banco de
dados da PMB, com implementação
constante dos dados

Melhoria
Prioridade
na
da Ação
Qualidade

5

5

25

5

5

25

4

5

20

5

5

25

Média

Monitoramento
das Zonas de
Gestão em
Drenagem
Urbana

Elaboração de plano de
monitoramento quantitativo e
qualitativo da drenagem urbana e
corpos hídricos
Execução do estudo de
monitoramento, por meio da
implantação dos equipamentos nos
pontos definidos e coleta e
sistematização das informações de
quantidade (vazão, precipitação) e
qualidade (análise de parâmetros de
qualidade das águas pré-definidos)
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24
5

5

25

5

5

25

PROGRAMA ORGANIZACIONAL E GERENCIAL
Projeto

Ação

Universalização

Melhoria
Prioridade
na
da Ação
Qualidade

em ambiente virtual de acesso
público

Análise e monitoramento do uso do
solo com foco em áreas
impermeáveis e ocupações
irregulares
Monitoramento do transporte e
acúmulo de sólidos e poluentes nos
sistemas de drenagem de águas
pluviais
Organização constante dos dados
produzidos em banco de dados
georreferenciado para
armazenamento e compartilhamento
das informações de monitoramento
para inserção do Sistema de
Informações de Belém (SIB)
Desenvolvimento de estudos
hidrológicos e de simulação dos
corpos hídricos, por zona de gestão
Análise da correlação dos resultados
do monitoramento quali-quantitativo
dos corpos hídricos com a evolução
das metas de limpeza urbana e
esgotamento sanitário

4

5

20

4

5

20

4

5

20

4

4

16

4

4

16

Média
Elaboração do Plano Diretor de
Drenagem Urbana
Elaboração do manual de diretrizes e
Elaboração do parâmetros de projetos em drenagem
Plano Diretor de urbana, com definição dos
parâmetros hidrológicos
Drenagem
Urbana
Zoneamento de áreas inundáveis

20
5

5

25

5

5

25

5

5

25

Média
Regulamentação legal e
desenvolvimento de normativas com
as diretrizes de projeto e obras, além
de uso de dispositivos de detenção e
Regulamentação controle de águas pluviais e do
e Fiscalização escoamento na fonte para
do Sistema de empreendimentos novos e já
Drenagem
instalados (lotes e loteamentos)
Urbana e
Fiscalização de obras e
Manejo de
empreendimentos quanto à aplicação
Águas Pluviais dos regulamentos, dispositivos legais
e diretrizes de projeto
Fiscalização de ocupação em áreas
irregulares associada às políticas
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25

5

5

25

5

5

25

5

5

25

PROGRAMA ORGANIZACIONAL E GERENCIAL
Projeto

Ação

Universalização

Melhoria
Prioridade
na
da Ação
Qualidade

assistenciais efetivas de realocação
populacional
Média

Gerenciamento
dos Recursos
Hídricos

Fomento à criação de comitês de
bacias hidrográficas e classificação
dos corpos hídricos
Elaboração do Plano Municipal de
Recursos Hídricos

25
5

5

25

4

5

20

Média
Elaboração de estudo de viabilidade
econômico-financeira dos serviços e
Sustentabilidade definição dos mecanismos de
cobrança
Econômico e
Financeira dos Implantação de mecanismos de
cobrança pela prestação dos serviços
Serviços
de drenagem urbana
Média
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23
5

5

25

4

5

20
23

4. DEFINIÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTO GERAL

O plano de investimento apresenta os custos estimados para execução das ações de
cada projeto descrito no capítulo 2 em função da previsão de quantitativo a ser
executado, conforme Quadro 161, que contém o cronograma físico-financeiro
organizado por Programa e com desembolsos anuais e totais. Para melhor
visualização deste cronograma, o Quadro 162 traz o resumo do plano de investimento,
sintetizando os investimentos por zona de gestão em drenagem urbana e por período
(imediato, curto, médio e longo prazo).

As quantidades previstas para cada ação partem dos dados levantados no
Diagnóstico e estão em conformidade com as projeções estimadas no Prognóstico,
Objetivos e Metas. As ações estruturais do programa de universalização para
execução a partir do ano 1, referem-se às ações já programadas pelo município ou
obras em andamento, como execução de obras de macrodrenagem, microdrenagem
e pavimentação. Nestes casos, os valores apresentados no plano de investimento
(Quadro 161) correspondem à previsão de custos de cada obra, estas, que possuem
os respectivos projetos executivos de engenharia desenvolvidos e contam com
orçamento definido.

Conforme apresentado no detalhamento de cada projeto deste planejamento, a ação
referente à execução de obras é precedida por elaboração de estudos e projetos de
engenharia, com custo previsto para contratação de empresa especializada tendo em
vista que o setor técnico do município pode vir a sobrecarregar com a alta demanda.
Caso seja possível internalizar ações, o município deverá descartar a necessidade de
contratação e, consequentemente, da previsão do respectivo desembolso.

Ações de universalização e melhorias operacionais e de qualidade que foram
previstas para execução a partir do ano 1 do plano de investimento, referem-se às
obras com projetos elaborados e execução prevista pelo município em prazo imediato,
mais especificamente pela Secretaria de Saneamento (SESAN) e pelo Programa de
Saneamento da Bacia Estrada Nova (PROMABEN). As informações e detalhamentos
destas ações estão apresentadas a seguir, tendo como base as informações
fornecidas pelos respectivos executores das ações.
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A SESAN tem em seu planejamento a execução das obras de macrodrenagem do
canal do Tucunduba, localizado na ZG Tucunduba, que se encontra em andamento
e, além deste, prevê a execução de aproximadamente 15 km de sistemas de
microdrenagem e pavimentação em todo município que, distribuídos por Zona de
Gestão (ZG), apresentam-se em quantidades conforme segue:
•

ZG Estrada Nova: 3,1 km;

•

ZG Icoaraci: 5,4 km;

•

ZG Mosqueiro: 1,4 Km

•

ZG Outeiro: 0,4 km;

•

ZG Tucunduba: 3 km;

•

ZG Una: 1,8 km.

Quanto às ações dentro do planejamento do PROMABEN, descreve-se as obras em
andamento (2020) ou com execução entre 2020 e 2022 na ZG Estrada Nova. São
previstas as ações que seguem:
•

Canais de macrodrenagem: 4.200 m, execução entre 2020 e 2022;

•

Bacia de detenção com área de 11.749 m² e volume de 35.247 m³, execução
em 2021;

•

Sistema de comportas na sub-bacia 2, execução entre 2020 e 2021;

•

Recuperação de 3.188 m canais de macrodrenagem, execução entre 2020 e
2022;

•

Microdrenagem: 10.099 m, execução entre 2020 e 2022;

•

Recuperação de 1.531 m de microdrenagem, execução entre 2020 e 2022.

As ações do PROMABEN aqui descritas, limitam-se à execução na ZG Estrada Nova,
entretanto, o PROMABEN tem uma ação específica a ser executada na ZG Una, que
tem como meta a limpeza e desassoreamento dos canais da bacia hidrográfica do
Una entre os anos 2020 e 2022, com volume estimado de 323.142 m³.

As obras dos canais de macrodrenagem com extensão de 4.200 m referem-se aos
canais da Trav. Quintino Bocaiuva e Av. Bernardo Sayão, compreendido entre a Rua
Eng°. Fernando Guilhon e Av. Roberto Camelier. Os canais terão seção retangular a
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céu aberto, com paredes revestidas em placas de concreto armado, estroncas
transversais e viga de coroamento longitudinal.

A bacia de detenção ou acumulação prevê a implantação em área delimitada pela Rua
Engº Fernando Guilhon, Av. Generalíssimo Deodoro e Tv. Dr. Moraes. A bacia terá
talude revestido em grama e ocupará aproximadamente uma área de 11.749 m² e um
volume de 35.247 m³.

O sistema de comportas projetado irá controlar o fluxo de água entre a sub-bacia 2 e
o Rio Guamá, por ocasião de chuvas e elevação de marés, impedindo o fluxo de água
no sentido Guamá – sub-bacia 2, quando os níveis das marés do Guamá estiverem
altos (acima de 3,5 m) e, possibilitando o fluxo de água no sentido inverso, quando as
marés estiverem baixando.

O sistema é composto por unidades distintas, conforme segue:
a) Bueiro da Avenida Bernardo Sayão: dispositivos de tomada/adução d’água que
servirá para conduzir o fluxo d’água do Sistema de Macrodrenagem da subbacia 2, a partir da foz do canal da Quintino Bocaiuva até o sistema de
comportas hidráulicas proposto, sendo constituído por uma galeria de
drenagem bicelular em concreto estrutural, com seção hidráulica de 2 x (2,5 m
x 2,0 m). Após a galeria, será construída uma estrutura de transição e uma ala
de lançamento com o objetivo de direcionar melhor o fluxo para o interior das
estruturas de drenagem integrantes do Sistema de Comportas Hidráulicas;

b) Estrutura com Galeria Bicelular de Concreto: nesse dispositivo haverá ranhuras
para instalação das grades, comportas ensecadeiras (stoplogs) e comporta
vagão. A galeria será bicelular, revestida em concreto armado, com 0,96 m de
largura por 3,0m de altura interna em cada célula;

c) Estrutura de Transição: para a interligação da galeria bicelular integrante do
Sistema de Comportas Hidráulicas com o canal de descarga trapezoidal
(denominado emissário final), haverá necessidade de implantação de uma
estrutura de transição;
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d) Canal retangular aberto, revestido em concreto armado, com largura inicial de
3,52m e largura final de 5,0m, além de 5,0m de altura;

e) Comporta Vagão: sistema de Comportas Hidráulicas com 02 (duas) comportas
vagão projetadas para controlar as trocas hídricas entre as águas do Rio
Guamá e os canais de macrodrenagem da Av. Bernardo Sayao e da Quintino
Bocaiuva. As comportas serão dotadas de vedações duplas para permitir a
estanqueidade nos dois sentidos de fluxo.

As comportas serão operadas automaticamente por comando elétrico. Os guinchos
deverão também permitir o fechamento manual das comportas por meio de um
operador em caso de emergência ou de falta de energia elétrica. As estruturas do
sistema de comportas hidráulicas serão dotadas de grades metálicas de proteção nas
duas.

É prevista a recuperação de 3.188 m canais de macrodrenagem e a recuperação de
1.531 m de redes de microdrenagem. Quanto a recuperação de vias urbanas, a meta
é 5.871 m até 2022. As ações a serem executadas se integração ao conjunto de obras
da sub-bacia 2, já iniciadas em 2008 pela Secretaria de Urbanismo do Município
(SEURB). Para que as obras tenham funcionalidade e atendam às políticas do órgão
financiador, será necessário:
•

Recuperar 5.871 m do revestimento do pavimento em bloco sextavado;

•

Recompor a estrutura dos canais e realizar a limpeza/dragagem e
desobstrução;

•

Recuperar 1.531 m de rede de drenagem (incluindo a limpeza e desobstrução)
e substituir bocas de lobo e tampas de poço de visita.

O PROMABEN prevê a execução de 10.099 m de redes de águas pluviais, de sarjetas,
bocas de lobo, PVs, bem como a limpeza e/ou desobstrução de rede existente.

Estas ações possuem orçamento específico e estão previstas para execução em
prazo imediato, a partir do ano 1 do plano de investimento.
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As ações supracitadas e incluídas unitariamente no plano de investimento, associamse aos projetos elaborados e com obras previstas pelo município – SESAN ou
PROMABEN - para iniciar em prazo imediato. Ressalta-se que em caso de não
execução das ações em decorrência de quaisquer fatores, incluindo limitação
orçamentária, trará impacto negativo aos indicadores de monitoramento, uma vez que
a execução das ações em quantidades e prazos estão vinculadas às metas de
universalização dos serviços. No caso de não execução destas obras conforme
prazos indicados, as respectivas quantidades devem ser remanejadas no plano de
investimento, uma vez que os quantitativos totais apresentados incluem estas obras
para atendimento das metas de universalização determinadas no Prognóstico,
Objetivos e Metas.

Quanto as quantidades estimadas para execução das ações dos Programas de
Universalização, mais especificamente quanto a extensão de redes a executar
prevista no Projeto de Expansão da Microdrenagem, ressalta-se que os valores
partiram das estimativas de vias não pavimentadas por zonas de gestão e os totais
estão em consonância com as projeções e com as metas apresentadas no
Prognóstico.

O Projeto de Expansão da Macrodrenagem prevê, além da execução das ações
previstas pelo PROMABEN e a continuidade das obras da ZG Tucunduba previstas
pela SESAN, a execução de 15 km de canais a fim de resolver problemas decorrentes
da insuficiência ou inexistência de macrodrenagem e, em consonância com as
projeções do Prognóstico, executar a extensão estimada para universalização em
conformidade com as metas estabelecidas.

Referente ao Projeto de Detenção de Águas Pluviais na Área Precipitada, observa-se
que foram previstos 5 (cinco) estudos de áreas potenciais para construção de parques
e praças com dispositivos de detenção ou retenção, seguido da elaboração de
projetos executivos e licenciamentos ambientais e a execução de 6 (seis) obras. A
justificativa para este número é que se visa, no mínimo, a instalação de 1 (uma)
estrutura de detenção ou retenção a fim de aliviar o sistema de macrodrenagem nas
zonas de gestão em áreas com viabilidade e necessidade de instalação. A
implantação de um destes dispositivos está com execução prevista pelo PROMABEN
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para a ZG Estrada Nova, a ser executada no ano 2 do plano de investimento, que já
conta com projeto executivo elaborado.

Os quantitativos contidos nas ações que compreendem o Programa de Melhorias
Operacionais e de Qualidade foram estimados a partir dos levantamentos do
Diagnóstico e projeções do Prognóstico, Objetivos e Metas.

O Projeto de Limpeza e Desassoreamento da Microdrenagem prevê ação referente a
instalação de dispositivos de retenção de resíduos e materiais particulados nos
dispositivos em quantidade compatível com as bocas-de-lobo existentes no município.

O Projeto de Limpeza e Desassoreamento da Macrodrenagem prevê a instalação de
dispositivos de retenção de resíduos e materiais particulados nos canais de
macrodrenagem, em quantidades estimada visando uma boa cobertura da ação em
todas as zonas de gestão.

Além de ações preventivas, os projetos supracitados incluem as ações corretivas
específicas de execução de limpeza e desassoreamento dos sistemas de
microdrenagem e macrodrenagem, e para ambas as ações foi prevista a execução
mensal, por 240 meses, que compreende o horizonte de planejamento do PMSB de
Belém.

O Projeto de Limpeza e Desassoreamento da Macrodrenagem prevê a ação de
limpeza e desassoreamento dos corpos hídricos em todas as zonas de gestão,
considerando, em seu quantitativo, que 60% dos corpos hídricos de Belém serão
contemplados com esta ação ao longo dos 20 (vinte) anos do planejamento. Esta
quantidade é uma estimativa e pode ser distribuída conforme necessidade, não
necessariamente tendo esta ação que ocorrer nessa parcela dos corpos hídricos, mas
podendo se repetir no mesmo trecho em caso de necessidade. Ou seja, o quantitativo
pode ser ajustado se precisar executar a ação no mesmo trecho de rio em outro
período. Este fator é variável e dependente da eficácia das demais ações preventivas
relacionadas ao acúmulo de resíduos, sedimentos e eutrofização dos corpos d’água.
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No Projeto de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente foi prevista a
mesma quantidade para recuperação de áreas de APP às margens dos corpos
hídricos.

O Projeto de Manutenção e Recuperação Estrutural da Macrodrenagem prevê a ação
de recuperação estrutural e substituição de dispositivos de microdrenagem
condenados ou subdimensionados e atribui a taxa de 20% de microdrenagem
existente com necessidade de recuperação.

O Projeto de Manutenção e Recuperação Estrutural da Macrodrenagem prevê ações
de recuperação considerando que 40% dos canais necessitam de algum tipo de
reforço e recuperação estrutural incluindo dispositivos do sistema de macrodrenagem.
Os valores são estimativas e serão confirmados com a execução do Projeto de
Cadastro e Controle que irá realizar o cadastramento e levantamento das condições
estruturais da macrodrenagem e microdrenagem.

Foi retratada a iminente necessidade de educação ambiental para sucesso das ações
em saneamento e meio ambiente. Dessa forma, o Projeto de Educação Ambiental
prevê uma estruturação por meio da elaboração do plano de educação ambiental,
execução das campanhas de educação ambiental e a capacitação dos agentes
ambientais e servidores municipais para atuação em todo o município. Ação de
capacitação foi prevista em horas e execução de campanhas de educação ambiental,
por mês. Estas ações são recorrentes e se estendem ao longo do horizonte de
planejamento.

O Programa Organizacional e Gerencial prevê o Projeto de Cadastro e Controle que
indica ações de cadastro georreferenciado de microdrenagem e macrodrenagem. A
extensão prevista refere-se à totalidade de redes de microdrenagem existente
atualmente e à proporção aproximada de 70% dos canais de macrodrenagem.

O Projeto de Monitoramento das Zonas de Gestão em Drenagem Urbana inclui a ação
de análise e monitoramento do uso do solo com foco em áreas impermeáveis, com
abrangência prevista para toda área urbana de Belém, que possui cerca de 290 km².
Para esta ação inclui-se a aquisição de imagens ortorretificadas de satélite ou
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aerofotogramétricas. A ação referente ao monitoramento do transporte e acúmulo de
sólidos e poluentes nos sistemas de drenagem é prevista em execução mensal, a
iniciar a partir do ano 4 do horizonte de planejamento.

As ações apresentadas nos demais Projetos são ações unitárias e devem contemplar,
no mínimo, todas as zonas de gestão em Drenagem Urbana e Manejo de Águas
Pluviais, compreendendo todo o perímetro urbano.

Os valores apresentados no plano de investimento são estimados para o ano de 2020
e devem ser atualizados anualmente para o valor presente. Ainda quanto à
atualização, ressalta-se dois fatores principais, o primeiro sobre a importância de
adotar os valores apresentados como sendo os orientadores do planejamento e o
segundo, fundamental para planejamento quanto a dotação orçamentária do
município, é sobre a importância atualizar os valores mediante desenvolvimento dos
planos e projetos que trarão valores precisos dos investimentos a serem realizados
pelo município de Belém.

Com exceção das ações que possuem projetos desenvolvidos, com orçamento
definido e incluídos no planejamento de execução de obras do município, os demais
valores unitários previstos no plano de investimento são estimados a partir de
referenciais de custos de orçamentos de obras e serviços de engenharia, além dos
custos de mercado, como os preços médios de licitação e contratação em diversos
municípios do Brasil, incluindo os custos praticados em obras de saneamento e
infraestrutura de Belém.

Entretanto, os custos de obras podem variar drasticamente em função de
características específicas, o que alerta para a importância da atualização de valores
após o desenvolvimento do projeto executivo de engenharia, que de forma detalhada
e precisa, apresentará o custo real das obras.

O Quadro 161 apresenta o plano de investimento em forma de cronograma físicofinanceiro e o Quadro 162 a síntese do plano de investimento, por zona de gestão em
drenagem urbana e manejo de águas pluviais.
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Quadro 161: Cronograma físico-financeiro
Quant.

PLANO DE INVESTIMENTO

Unid.

Preço unit.
Total
(R$/1.000) (R$/1.000)

ANO 1

Imediato
ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5

Curto
ANO 6

ANO 7

ANO 8

ANO 9

Médio
Longo
ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20

PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
Elaboração de projetos de microdrenagem, incluindo projetos de pavimentação

29

km

65

1.882

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

376

376

376

376

376

-

-

-

-

-

30

km

1.600

48.000

1.680

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.720

7.720

7.720

7.720

7.720

7.720

-

-

25

km

1.600

40.000

13.151

5.386

5.386

8.038

8.038

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Unid.

24.250

97.000

32.333

32.333

32.333

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Elaboração de projetos de microdrenagem, incluindo projetos de pavimentação

97

km

65

6.334

-

-

422

422

422

422

422

422

422

422

422

422

422

422

422

422

422

-

-

Execução de sistemas de microdrenagem, incluindo obras de pavimentação

100

km

1.600

160.000

4.085

-

-

-

9.745

9.745

9.745

9.745

9.745

9.745

9.745

9.745

9.745

9.745

9.745

9.745

9.745

9.745

9.745

9.745

Execução de sistemas de macrodrenagem (conclusão de obras em andamento)

1

Unid.

130.000

130.000

-

65.000

65.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Elaboração de projetos de microdrenagem, incluindo projetos de pavimentação

295

km

65

19.192

-

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

-

-

Execução de sistemas de microdrenagem, incluindo obras de pavimentação

300

km

1.600

480.000

7.574

-

-

27.790

27.790

27.790

27.790

27.790

27.790

27.790

27.790

27.790

27.790

27.790

27.790

27.790

27.790

27.790

27.790

27.790

Execução de sistemas de microdrenagem, incluindo obras de pavimentação

ZG Una

Execução de sistemas de microdrenagem, incluindo obras de pavimentação
Execução de obras de sistemas de macrodrenagem (projetos existentes) das
sub-bacias 1, 2, 3 e 4

Elaboração de projetos de macrodrenagem

ZG Estrada Nova

ZG Tucunduba

ZG Icoaraci

15

km

140

2.100

1.050

1.050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Execução de sistemas de macrodrenagem

15

km

1.800

27.000

-

-

-

9.000

9.000

9.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Elaboração de projetos de microdrenagem, incluindo projetos de pavimentação

70

km

65

4.521

-

-

348

348

348

348

348

348

348

348

348

348

348

348

348

-

-

-

70

km

1.600

112.000

719

-

-

7.949

7.949

7.949

7.949

7.949

7.949

7.949

7.949

7.949

7.949

7.949

7.949

7.949

7.949

-

-

174

km

65

11.283

-

-

-

806

806

806

806

806

806

806

806

806

806

806

806

806

806

175

km

1.600

280.000

2.255

-

-

10.683

10.683

21.365

21.365

21.365

21.365

21.365

21.365

21.365

21.365

21.365

Elaboração de estudo de uso do solo, áreas permeáveis e áreas potenciais para construção de
parques e praças com dispositivos de detenção ou retenção, com uso de modelagem
hidrodinâmica, seguido da elaboração de projetos executivos e licenciamentos ambientais, em
todas as zonas de gestão

5

Unid.

750

3.750

-

1.250

1.250

1.250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Execução de parques e praças com dispositivos de detenção ou retenção em todas as zonas de
gestão, incluindo contenções, drenagem, paisagismo e pavimentação

6

Unid.

25.000

150.000

-

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

-

-

-

61.797

135.169

136.989

90.586

105.979

87.259

48.259

48.259

69.624

69.624

70.000

70.000

77.720

77.720

Execução de sistemas de microdrenagem, incluindo obras de pavimentação
Elaboração de projetos de microdrenagem, incluindo projetos de pavimentação
Execução de sistemas de microdrenagem, incluindo obras de pavimentação

ZG Outeiro
ZG Mosqueiro

SUB-TOTAL (R$/1.000)

1.573.062

-

-

-

-

21.365

21.365

21.365

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77.720

76.996

76.996

74.568

58.899

58.899

PROGRAMA DE MELHORIAS OPERACIONAIS E DE QUALIDADE
Instalação de dispositivos de retenção de resíduos e materiais particulados nos dispositivos de
microdrenagem de todas as zonas de gestão

1.200

Unid.

2,5

3.000

-

-

-

600

600

600

600

600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Execução de limpeza e desassoreamento dos sistemas de microdrenagem em todas as zonas de
gestão

240

Mês

600

144.000

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

Instalação de dispositivos de retenção de resíduos e materiais particulados nos canais de
macrodrenagem em todas as zonas de gestão

150

Unid.

10

1.500

-

-

-

300

300

300

300

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Unid.

200

1.200

-

400

400

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Execução de limpeza e desassoreamento dos canais de drenagem, incluindo comportas e boca
de canal, em todas as zonas de gestão

240

Mês

2.000

480.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

Execução do projeto de limpeza e desassoreamento dos corpos hídricos em todas as zonas de
gestão

250

km

48

12.000

-

-

-

706

706

706

706

706

706

706

706

706

706

706

706

706

706

706

706

706

Recuperação estrutural e substituição de dispositivos de microdrenagem condenados ou
subdimensionados, incluindo redes, em todas as zonas de gestão

150

km

1.600

240.000

817

817

817

26.394

26.394

26.394

26.394

26.394

26.394

26.394

26.394

26.394

-

-

-

-

-

-

-

-

Elaboração de projetos de manutenção e recuperação estrutural dos canais e dispositivos de
macrodrenagem comprometidos em todas as zonas de gestão

40

km

35

1.400

-

350

350

350

350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reforço estrutural dos canais comprometidos em todas as zonas de gestão

90

km

1.200

108.000

612

612

612

11.796

11.796

11.796

11.796

11.796

11.796

11.796

11.796

11.796

-

-

-

-

-

-

-

-

Elaboração de plano de recuperação e proteção das áreas de preservação permanente

1

Unid.

350

350

-

175

175

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250

km

20

5.000

-

-

-

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Unid.

200

200

50

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.000

Horas

0

1.200

-

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

228

Mês

20

4.560

-

400

400

400

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

32.679

34.167

34.017

73.209

72.619

72.269

72.269

72.269

70.369

70.369

70.369

70.369

32.179

32.179

32.179

32.179

32.179

32.179

32.179

32.179

Elaboração de projeto de desassoreamento dos corpos hídricos, incluindo licenciamento
ambiental e outorga (quando aplicável), em conformidade com a legislação e órgão ambiental
estadual em todas as zonas de gestão

Recuperação e proteção das áreas de preservação permanente e matas ciliares
Elaboração de plano de educação ambiental, incluindo conscientização quanto à preservação
dos canais, das águas, áreas de preservação, matas ciliares, disposição adequada dos resíduos,
etc.
Capacitação dos agentes ambientais e servidores municipais
Execução das campanhas de educação ambiental em todo território municipal
SUB-TOTAL (R$/1.000)

1.002.410

PROGRAMA ORGANIZACIONAL E GERENCIAL
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PROGRAMA ORGANIZACIONAL E GERENCIAL
Elaboração do cadastro georreferenciado da microdrenagem

732

km

5,5

4.026

-

1.342

1.342

1.342

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Atualização do cadastro georreferenciado da macrodrenagem

60

km

30

1.800

-

600

600

600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Implementação do Sistema de Informações de Belém (SIB), contendo informações de cadastro,
monitoramento e relatórios de controle, integrado ao banco de dados da PMB, com
implementação constante dos dados

1

Unid.

150

150

-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Elaboração de plano de monitoramento quantitativo e qualitativo da drenagem urbana e corpos
hídricos

1

Unid.

90

90

45

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Unid.

1.200

7.200

-

-

2.400

2.400

2.400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

290

km²

5

1.450

-

-

-

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

204

Mês

10

2.040

-

-

-

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

Organização constante dos dados produzidos em banco de dados georreferenciado para
armazenamento e compartilhamento das informações de monitoramento para inserção do
Sistema de Informações de Belém (SIB)

1

Unid.

150

150

-

-

-

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Desenvolvimento de estudos hidrológicos e de simulação dos corpos hídricos, por zona de
Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana

6
1

Unid.
Unid.

80
800

480
800

-

400

400

-

-

-

-

-

120
-

120
-

120
-

120
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Elaboração de estudo de viabilidade econômico-financeira dos serviços e definição dos
mecanismos de cobrança

1

Unid.

150

150

-

-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

2.537

4.892

4.556

2.614

214

214

214

334

334

334

334

214

214

214

214

214

214

214

214

Execução do estudo de monitoramento, por meio da implantação dos equipamentos nos pontos
definidos e coleta e sistematização das informações de quantidade (vazão, precipitação) e
qualidade (análise de parâmetros de qualidade das águas pré-definidos) em ambiente virtual de
acesso público
Análise e monitoramento do uso do solo com foco em áreas impermeáveis e ocupações
irregulares
Monitoramento do transporte e acúmulo de sólidos e poluentes nos sistemas de drenagem de
águas pluviais

SUB-TOTAL (R$/1.000)

18.336

PROGRAMA DE EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS
Elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos - PMRR, de acordo com a Política
Nacional de Proteção e Defesa Civil

1

Unid.

800

800

-

400

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Elaboração do Plano de Emergências e Contingências para os sistemas de drenagem,
associados aos demais serviços de saneamento

1

Unid.

150

150

-

75

75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Criação e implantação de sistema de alerta para grandes volumes de chuvas, associados ao
monitoramento de canais

1

Unid.

500

500

-

-

-

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

475

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SUB-TOTAL (R$/1.000)
TOTAL (R$/1.000)
Preços em Reais divididos por 1.000 (R$/1000)

1.450

0

475

2.595.258

94.521

172.348

176.373 168.452 181.313 159.842 120.842 120.842 140.327 140.327 140.703 140.703 110.113 110.113 110.113 109.389 109.389 106.961

Fonte: Elaborado Consórcio EGIS – Ampla, 2020.
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0

0

91.293

91.293

Período
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Subtotal
Ano 4
Ano 5
Ano 6
Ano 7
Ano 8
Subtotal
Ano 9
Ano 10
Ano 11
Ano 12
Subtotal
Ano 13
Ano 14
Ano 15
Ano 16
Ano 17
Ano 18
Ano 19
Ano 20
Subtotal

Imediato

Curto

Médio

Longo

Total

ZG Una
7.133.590
11.404.849
11.772.349
30.310.787
18.185.919
17.555.586
17.097.252
12.097.252
12.097.252
77.033.261
11.783.919
11.783.919
12.160.272
12.160.272
47.888.382
13.495.279
13.495.279
13.495.279
13.118.926
13.118.926
13.118.926
5.398.860
5.398.860
90.640.336
245.872.766

Quadro 162: Síntese do plano de investimento.
Zonas de Gestão em Drenagem Urbana
ZG Estrada Nova
ZG Tucunduba
ZG Icoaraci
ZG Outeiro
50.938.572
9.538.560
13.027.675
6.173.351
49.124.315
76.404.849
12.604.368
11.404.849
49.491.815
77.194.619
14.021.868
12.120.101
149.554.702
163.138.028
39.653.912
29.698.300
26.224.161
18.608.190
57.225.222
18.533.671
25.593.827
27.722.571
55.544.889
25.851.955
17.097.252
27.264.238
55.086.555
25.393.621
12.097.252
22.264.238
41.086.555
20.393.621
12.097.252
22.264.238
41.086.555
20.393.621
93.109.745
118.123.473
250.029.777
110.566.489
11.783.919
21.950.904
40.773.222
20.080.288
11.783.919
21.950.904
40.773.222
20.080.288
11.783.919
21.950.904
40.773.222
20.080.288
11.783.919
21.950.904
40.773.222
20.080.288
47.135.676
87.803.617
163.092.888
80.321.151
5.398.860
15.565.845
34.388.163
13.695.229
5.398.860
15.565.845
34.388.163
13.695.229
5.398.860
15.565.845
34.388.163
13.695.229
5.398.860
15.565.845
34.388.163
13.347.477
5.398.860
15.565.845
34.388.163
13.347.477
5.398.860
15.143.574
33.188.643
13.347.477
5.398.860
15.143.574
33.188.643
5.398.860
5.398.860
15.143.574
33.188.643
5.398.860
43.190.877
123.259.947
271.506.742
91.925.835
332.991.000
492.325.064
724.283.319
312.511.776
Fonte: Elaborado Consórcio EGIS – Ampla, 2020.

497

ZG Mosqueiro
7.708.989
11.404.849
11.772.349
30.886.186
29.674.375
29.044.042
17.903.209
12.903.209
12.903.209
102.428.044
33.954.875
33.954.875
33.954.875
33.954.875
135.819.502
27.569.816
27.569.816
27.569.816
27.569.816
27.569.816
26.763.860
26.763.860
26.763.860
218.140.660
487.274.391

Total
94.520.736
172.348.078
176.373.101
443.241.915
168.451.538
181.312.869
159.842.127
120.842.127
120.842.127
751.290.789
140.327.127
140.327.127
140.703.481
140.703.481
562.061.216
110.113.192
110.113.192
110.113.192
109.389.086
109.389.086
106.961.339
91.292.655
91.292.655
838.664.397
2.595.258.316

5. AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA

Para identificação das origens e dos eventos de emergências e contingências
registrados para cada componente do saneamento básico de Belém, foram
utilizados os materiais levantados, avaliados e apresentados na etapa de
Diagnóstico do PMSB.

Neste Volume estão apresentados os eventos de emergência e contingência
mais significativos para cada um dos 4 componentes do saneamento, incluindo
o detalhamento das ações mitigadoras destas ocorrências, a serem concebidas
face a necessidade de assegurar a continuidade dos processos produtivos do
saneamento básico, bem como acelerar a retomada e a normalidade destes
serviços em caso de sinistros de qualquer natureza.

O planejamento das ações de emergência e contingência terá duas fases
distintas, sendo a primeira norteada por este PMSB, que compreende a
identificação dos principais eventos e a proposição de ações frente à estas
ocorrências, bem como de ações mitigadoras (contingências) e a segunda fase
correspondente à responsabilidade do operador, de cada um dos serviços de
saneamento, na elaboração do respectivo Plano de Emergência e Contingência
- PEC, com definição de critérios, ações e responsabilidades.
Recomenda-se que na elaboração do PEC, o operador de cada serviço de
saneamento deva seguir as seguintes orientações:
•

Listar todos os processos funcionais e operacionais da organização;

•

Identificar os impactos previstos nos referidos processos, e para cada um
deles avaliar o que a sua falha representa para a organização, levando em
consideração também as interdependências entre os processos. Como
resultado deste trabalho será possível identificar todas as questões críticas;

•

Identificar riscos e definir cenários possíveis de falha para cada um dos
processos críticos, levando em conta a probabilidade de ocorrência de cada
falha, provável duração dos efeitos, consequências resultantes, custos
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inerentes e os limites máximos aceitáveis de permanência da falha sem a
ativação da respectiva medida de contingência e/ou emergência;
•

Procurar medidas para cada falha, ou seja, listar as medidas a serem
postas em prática caso a falha aconteça;

•

Propor ações necessárias para operacionalização das medidas, cuja
implantação dependa da aquisição de recursos físicos e/ou humanos;

•

Definir forma de monitoramento após a falha;

•

Definir critérios de ativação do plano, como tempo máximo aceitável de
permanência da falha; e

•

Identificar o responsável pela ativação do plano.

CONCEITUAÇÃO
Basicamente, emergência trata de situação crítica, acontecimento perigoso ou
fortuito, incidente, caso de urgência, situação mórbida inesperada e que requer
tratamento imediato.
A contingência é qualquer evento que afeta a disponibilidade total ou parcial de
um ou mais recursos associados a um sistema, provocando, em consequência,
a descontinuidade de serviços considerados essenciais.

Para fins deste PMSB adotou-se os seguintes entendimentos:
•

Origem da causa é o fato gerador do problema;

•

Evento é a consequência gerada em um ou mais componentes do
saneamento básico;

•

Perigo deve ser entendido como qualquer condição real ou potencial que
pode resultar em lesão, doença ou morte, assim como danos ou perdas de
determinado sistema, equipamento ou propriedade, ou até danos ao meio
ambiente;

•

Severidade avalia o quão perigoso é o evento identificado;

•

Probabilidade de um evento ocorrer está intimamente ligada com a
frequência que os eventos identificados possam acontecer. Diversos
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fatores impactam na definição da probabilidade de ocorrência de um certo
evento, estando ela dependente das respectivas origens deste evento;
•

Dimensão do evento indica o quanto abrangente podem ser as
consequências que ele acarretará ao sistema, aos indivíduos impactados
ou ao meio ambiente.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

Para identificação das origens e dos eventos registrados para cada componente
do saneamento básico de Belém, foram utilizados os materiais levantados,
avaliados e apresentados na etapa de Diagnóstico do PMSB.

No caso de cada evento ou situação de emergência identificado, faz-se
necessário considerar quatro pontos básicos, com conteúdo específico para
cada eixo do saneamento básico, quais sejam:
•

Identificar as origens causadoras das situações de emergência;

•

Listar os possíveis eventos de emergência gerados;

•

Correlacionar as origens das situações de emergência com os respectivos
eventos de emergência;

•

Identificar o potencial de risco de cada evento.

Na realidade, existe ainda um quinto ponto, que será relacionar as ocorrências
das situações de emergência apontadas neste relatório às proposições de ações
específicas.

SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

O Plano Nacional de Saneamento Básico apresenta o conjunto de diretrizes e
estratégias selecionadas para cumprir com seus objetivos e destaca a
expectativa de que as estratégias descritas possam servir para guiar os gestores
em todos os níveis, incluindo os gestores municipais, em seus processos de
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tomada de decisão. No que tange aos eventos de emergências, é uma estratégia
do PLANSAB a elaboração de planos de segurança da água (PSA), planos de
contingência e ações para emergências e desastres, entre outros.

Indo de encontro às diretrizes, estratégias e aos objetivos do PLANSAB, o PMSB
de Belém apresenta a previsão dos eventos de emergência e contingência em
drenagem urbana e manejo de águas pluviais. É extremamente importante que
o município tenha a previsão de eventos de emergências e contingências, a fim
de se preparar para as respostas aos eventos que, dependendo de sua
magnitude, se tratarão de desastres naturais.

Serão previstos os eventos de emergências e contingências em drenagem
urbana e manejo de águas pluviais em função das situações diagnosticadas na
etapa do diagnóstico técnico e participativo desenvolvido neste plano municipal
de saneamento básico. Entretanto, conforme exposto, é necessário que o
município elabore de forma detalhada seu plano de emergências a fim de realizar
o mapeamento das áreas de risco, criar um sistema de informações compatível
com o sistema do Governo Federal e desenvolver o plano de ação à
emergências, a fim de estabelecer estratégias que serão empregadas no
atendimento de situações de emergências.
As possíveis origens para as situações de emergência no sistema de drenagem
urbana e manejo de águas pluviais, são as mencionadas no Quadro 163,
apresentado a seguir.
Quadro 163: Origem dos eventos de emergência e contingência.
Origem dos Eventos de Emergência e Contingência
1

Alta intensidade e quantidade pluviométrica

2

Alta taxa de impermeabilização e/ou saturação do solo

3

Contaminação de qualquer natureza

4

Desmatamento - ausência de vegetação

5

Disposição inadequada de resíduos, erosão e assoreamento

6

Insuficiência do sistema de macrodrenagem urbana

7

Insuficiência do sistema de microdrenagem urbana

8

Interrupção não programada da prestação dos serviços

9

Lançamento irregular de esgoto
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Origem dos Eventos de Emergência e Contingência
10

Ocupação irregular e desestabilização dos taludes
Elaborado pelo Consórcio EGIS - AMPLA, 2020.

Tendo em vista as possíveis origens, tem-se os seguintes eventos de
emergência e contingência identificados para o sistema de drenagem urbana e
manejo de águas pluviais de Belém, apresentados no Quadro 164.
Quadro 164: Eventos de emergência e contingência.
Eventos de Emergência e Contingência
1

Alagamento

2

Colapso na prestação dos serviços

3

Contaminação das águas

4

Escorregamentos

5

Inundações e enchentes
Elaborado pelo Consórcio EGIS - AMPLA, 2020.

A fim de correlacionar cada um dos cinco eventos de emergência e contingência
identificados, com suas possíveis origens, apresentam-se os esquemas na
Figura 136 a seguir.
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Figura 136: Eventos de emergência e contingência e suas origens.

Fonte: Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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Eventos de emergências podem ser caracterizados como desastres, quando os
impactos dos eventos excederem a capacidade da comunidade ou da sociedade
afetada de arcar com seus próprios recursos. Os critérios objetivos adotados no
Relatório Estatístico Anual do EM-DAT (Emergency Disasters Data Base) sobre
desastres, consideram que são desastres os eventos que tiverem a ocorrência
de pelo menos um dos seguintes critérios:
•

10 ou mais óbitos;

•

100 ou mais pessoas afetadas;

•

declaração de estado de emergência;

•

pedido de auxílio internacional.

Partindo desta conceituação, afirma-se que muitos eventos recorrentes em
Belém se tratam de desastres naturais.

São mais suscetíveis às consequências de eventos em drenagem urbana e
manejo de águas pluviais desta magnitude, as áreas de risco e as áreas
densamente urbanizadas com dispositivos de drenagem insuficientes, pois a
associação da alta taxa de impermeabilização do solo com a insuficiência do
sistema de drenagem faz com que as fortes chuvas saturem rapidamente a
capacidade dos dispositivos de drenagem de águas pluviais urbanas.

Em drenagem urbana e manejo de águas pluviais, tem-se os desastres
originários de fenômenos naturais de grande intensidade, como as chuvas
intensas que provocam alagamento, inundação, erosão e escorregamentos. A
avaliação da intensidade dos eventos é muito importante para facilitar o
planejamento da resposta e da recuperação da área atingida. As ações e os
recursos necessários para socorro às vítimas dependem da intensidade dos
danos e prejuízos provocados. O Quadro 165 apresenta a classificação quanto
à intensidade.
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Quadro 165: Classificação dos eventos de desastres quanto à intensidade.
Nível

I

II

III

IV

Intensidade

Situação

Desastres de pequeno porte, onde os
impactos causados são pouco importantes
e os prejuízos pouco vultosos.
(Prejuízo menor que 5% PIB municipal)
De média intensidade, onde os impactos
são de alguma importância e os prejuízos
são significativos, embora não sejam
vultosos.
(Prejuízos entre 5% e 10% PIB municipal)

Facilmente superável com os recursos do
município.

Superável pelo município, desde que
envolva uma mobilização e administração
especial.
A situação de normalidade pode ser
restabelecida com recursos locais, desde
que complementados com recursos
estaduais e federais.
(Situação de Emergência – SE)

De grande intensidade, com danos
importantes e prejuízos vultosos.
(Prejuízos entre 10% e 30% PIB
municipal)

De muito grande intensidade, com
Não é superável pelo município, sem que
impactos muito significativos e prejuízos
receba ajuda externa. Eventualmente
muito vultosos.
necessita de ajuda internacional.
(Prejuízos maiores que 30% PIB
(Estado de Calamidade Pública – ECP)
municipal)
Fonte: TOMINAGA, et al., 2009.

Na linguagem técnica de defesa civil, desastre é o resultado de eventos
adversos, naturais, tecnológicos ou de origem humana, que causam danos
humanos, materiais ou ambientais, tendo como consequência prejuízos
econômicos e sociais. A ocorrência de desastre com danos consideráveis
promove a necessidade de ser decretada situação de emergência pelo ente
federativo. Quando se tem danos de elevadas proporções, com grandes perdas,
inclusive com mortes, pode ser decretado estado de calamidade pública.

Belém sofre com os impactos dos alagamentos e inundações que ocorrem em
decorrência dos altos índices pluviométricos frequentes na região, que, no
município, muitas vezes se associam às elevações de marés. Conforme
retratado na etapa do diagnóstico técnico participativo deste PMSB, em março
de 2020 ocorreu a maior precipitação diária em Belém em muitos anos e
ultrapassou a maior precipitação diária ocorrida em março do ano de 1985, de
136mm. Neste evento a Prefeitura de Belém declarou situação de emergência
por meio de decreto, que foi ratificada dias depois pelo Governo do Estado do
Pará que também decretou situação de emergência dos municípios da região
metropolitana de Belém em decorrência dos impactos das fortes chuvas na
região.
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Para que fosse possível determinar o grau de risco para cada um dos eventos
de emergência e contingência identificados para o sistema de drenagem urbana
e manejo de águas pluviais, elaborou-se uma metodologia de cálculo, onde
adotou-se três premissas básicas a serem consideradas na avaliação do risco:
Severidade, Probabilidade e Dimensão.
Para reforçar o entendimento destas premissas, expõe-se suas conceituações.
A severidade avalia o quão perigoso é o evento identificado. Um perigo pode ser
definido como qualquer condição real ou potencial que pode resultar em lesão,
doença ou morte, assim como danos ou perdas de determinado sistema,
equipamento ou propriedade, ou até danos ao meio ambiente.
A probabilidade de um evento ocorrer está intimamente ligada com a frequência
que os eventos identificados possam acontecer. Diversos fatores impactam na
definição da probabilidade de ocorrência de um certo evento, estando ela
dependente das respectivas origens deste evento.
Por fim, a dimensão do evento indicará o quanto abrangente pode ser as
consequências que ele acarretará ao sistema, aos indivíduos impactados ou ao
meio ambiente.
Considerando-se estas três variáveis, atribui-se uma nota para graduar cada
uma destas variáveis, conforme apresentado no Quadro 166.
Quadro 166: Pontuações aplicadas às variáveis de risco.
Pequena

1

SEVERIDADE Moderada

3

Grande

5

PROBABILIDADE

Baixa

1

Pequena

1

Média

3

DIMENSÃO Moderada

3

Alta

5

Grande

5

Elaborado pelo Consórcio EGIS - AMPLA, 2020.

O conceito final de risco para cada um dos eventos de emergência e
contingência identificados, será obtido pelo produto das 3 variáveis, utilizandose a graduação apresentada no Quadro 167.

506

Quadro 167: Graduação de risco.
CONCEITO

PONTOS

BAIXO

1 A 24

MODERADO

25 A 74

ALTO

75 A 125

Elaborado pelo Consórcio EGIS - AMPLA, 2020.

Como resultado do cálculo do risco de cada um dos eventos de emergência e
contingência do sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais de
Belém, considerando-se as premissas e critérios apresentados anteriormente,
tem-se o seguinte Quadro 168.
Quadro 168: Grau de risco dos eventos de emergência e contingência.
Total de
Evento de Emergência
Severidade
Probabilidade
Dimensão
Pontos
Alagamento

5

5

3

75

Colapso na prestação
dos serviços

3

1

3

9

Contaminação das águas

5

3

5

75

Escorregamentos

5

1

3

15

Inundações e enchentes

5

5

5

125

Elaborado pelo Consórcio EGIS - AMPLA, 2020.

Por fim, apresenta-se a matriz de risco dos eventos de emergência e
contingência do sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais de
Belém no Quadro 169.

Nesta matriz está correlacionado cada um dos eventos identificados
(apresentados nas linhas da matriz) com suas respectivas origens (apresentadas
nas colunas da matriz).

Como pode ser observado, quando há a correlação entre evento e origem, a
matriz identifica qual a origem para o evento em análise, e ao passo em que é
assinalada esta relação entre origem e evento, é também classificado o grau de
risco do evento, conforme calculado anteriormente – risco baixo, risco moderado
e risco alto, desta maneira é possível compreender tanto a causa do evento de
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emergência e contingência, quanto o seu grau de risco frente à operação do
sistema, conforme a cor do indicador assinalado.

Reitera-se que o grau do risco foi estabelecido apenas para o evento de
emergência e contingência, uma vez que não há variação no cálculo do risco de
acordo com suas origens.
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Quadro 169: Matriz de risco dos eventos de emergência e contingência.
Símbolo

Origem

Legenda
Risco Baixo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Alta intensidade
e quantidade
pluviométrica

Alta taxa de
impermeabilização
e/ou saturação do
solo

Contaminação
de qualquer
natureza

Desmatamento
- ausência de
vegetação

Disposição
inadequada de
resíduos,
erosão e
assoreamento

Insuficiência do
sistema de
macrodrenagem
urbana

Insuficiência do
sistema de
microdrenagem
urbana

Interrupção
não
programada
da prestação
dos serviços

Lançamento
irregular de
esgoto

Ocupação
irregular e
desestabilização
dos taludes

Risco Moderado
Risco Alto
Eventos de Emergência e Contingência
1

Alagamento

2

Colapso na prestação dos
serviços

3

Contaminação das águas

4

Escorregamentos

5

Inundações e enchentes

Elaborado pelo Consórcio EGIS - AMPLA, 2020.
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De acordo com OGURA et.al. (2006), o alagamento pode ser definido como o acúmulo
momentâneo de águas em uma dada área por deficiências ou problemas no sistema
de drenagem, podendo ter ou não relação com processos de natureza fluvial.
As enchentes ou cheias são definidas pela elevação do nível d’água no canal de
drenagem devido ao aumento da vazão, atingindo a cota máxima do canal, porém,
sem extravasar. Já a inundação representa o transbordamento das águas de um curso
d’água, atingindo a planície de inundação ou área de várzea.

Este modelo de urbanização, com a ocupação das planícies de inundação e
impermeabilizações ao longo das vertentes, o uso do espaço afronta a natureza, e,
mesmo em cidades de topografia relativamente plana, onde, teoricamente, a
infiltração seria favorecida, os resultados são catastróficos (Tavares; Silva, 2008).

Escorregamentos são movimentos rápidos de porções de terrenos que se deslocam
sob ação da gravidade para baixo e para fora do talude ou da vertente. Também
conhecidos como deslizamentos, são processos de movimentos de solos, rochas e
vegetação que recobrem as superfícies das vertentes ou encostas.

Entende-se por erosão o processo de desagregação e remoção de partículas do solo
ou de fragmentos e partículas de rochas pela ação combinada da gravidade com a
água, vento e etc. (IPT, 1986). A partir das intervenções antrópicas, à medida que
áreas são desmatadas, o processo de erosão tende a se acelerar. Os solos ficam
desprotegidos da cobertura vegetal e são submetidos à ação das chuvas que passam
a incidir diretamente sobre a superfície do terreno (Santoro, 1991 e 2000). A partir
deste quadro, grande quantidade de solo é perdida por processos erosivos e carreiam
para os cursos d’água e para o sistema de drenagem de águas pluviais.

De uma maneira geral, em quase todo solo removido pela erosão há necessidade da
presença da água sobre o terreno. Esta água que cai sob forma de chuva exerce ação
erosiva sobre o solo. Estando desprotegido de vegetação ou mesmo das práticas
conservacionistas, o solo sofre uma ação de desagregação com o impacto da gota de
chuva, que depois o arrasta, principalmente nos primeiros minutos da chuva. A
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quantidade de solo removido depende muito das características do solo, da
declividade do terreno e da intensidade da chuva (Tominaga et al., 2009).

Conforme detalhadamente apresentado no diagnóstico, o município registra
constantemente

casos

de

alagamentos

e

enchentes.

O

município

é

predominantemente plano, com terrenos com declividade inferior a 2%, que são
caracterizados por serem locais propícios à inundação. O diagnóstico, no estudo de
declividade desenvolvido, obteve que 92% do município é formado por superfícies
com essa característica, seguido por cerca de 8% de áreas com declividade entre 2 e
5%. Estes dados, associados aos problemas relatados nos sistemas de drenagem
urbana, justificam a alta incidência de ocorrência destes eventos.

O estudo apresentou que as declividades entre 5 a 15% são caracterizadas por serem
áreas com superfícies onduladas e, as áreas superiores à 15%, compreendem
terrenos que apresentam risco de escorregamentos. Estas duas classes possuem
incidência irrisória, estando presentes em 0,2 e 0,0001% do município,
respectivamente. Por esta razão deslizamentos são apresentados com risco baixo de
ocorrência em Belém.

Os eventos de emergência precisam ser monitorados a fim de minimizar o impacto à
população de risco e de acompanhar a eminência dos eventos e proceder com as
ações necessárias. Sendo os eventos de emergência em drenagem urbana e manejo
de águas pluviais diretamente relacionados à intensidade e quantidade de chuvas, é
essencial que haja no município o monitoramento pluviométrico ao longo dos cursos
d’água de Belém. Não obstante, a influência das marés nas constantes enchentes que
ocorrem na cidade de Belém decorre do fato de que o leito dos canais das bacias
urbanas apresenta-se em cota situada entre 0 e 4m, sendo alguns desses canais, já
retificados, tipicamente na cota 2m. O diagnóstico detalhou a influência das marés nos
níveis dos canais de drenagem e apresentou que o máximo nível de preamar foi obtido
no ano de 2010 ao atingir a altura de 3,90m.

Dessa forma, o monitoramento pluviométrico deve ser realizado ao longo dos canais
de drenagem urbana de Belém e o monitoramento das marés deve ser realizado no
exutório dos cursos d’água que sofrem influência das marés.
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EMBASAMENTO LEGAL

O embasamento legal para as ações de Contingências e Emergências do Plano de
Saneamento Básico serão devidamente apresentadas nas normas abaixo
destacadas, vejamos:
Lei Federal 11.445, de 05 de janeiro de 2007 (editada pelo Lei nº 14.026/2020)
A obrigação da existência de estudos que tratem de ações de emergência e
contingência nos serviços de saneamento tem amparo na Lei Federal nº 11.445/2007,
a qual estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política
federal de saneamento básico.

Com o advento da Lei 11.445/2007, atualizou-se no âmbito legislativo, a política
pública de saneamento básico brasileiro, que consiste no abastecimento de água, o
esgotamento sanitário, limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos, drenagem e o
manejo de águas pluviais.

As fundamentações legais para a apresentação dos Planos de Emergência e
Contingência estão previstas no artigo 19, inciso IV, e artigo 23, inciso XI, ambos da
Lei 11.445/2007. A norma prevê, também, a possibilidade de interrupção dos serviços
de saneamento decorrentes de situações de emergências que atinjam a segurança
de pessoas e bens, referendada no artigo 40, inciso I, da Política Federal de
Saneamento Básico em comento.
Decreto Federal Nº 7.217, de 21 de junho de 2010.
O Decreto Federal nº 7.217/2010, regulamentou a Lei Federal nº 11.445/2007,
estabelecendo diretrizes nacionais para o saneamento básico. Referido dispositivo
legal, abrange, também, as ações de emergência e contingência, devidamente
arroladas no artigo 17, caput e inciso I e artigo 21 caput e parágrafo único, ambos do
Decreto Federal 7.217/2010.
Resolução Recomendada MC Nº 75, de 02 de julho de 2009.
O Ministério das Cidades, juntamente com o Conselho das Cidades, editou a
Resolução Recomendada nº 75/2009, visando levar ao conhecimento dos Estados,
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Distrito Federal e Municípios, diretrizes relativas à Política de Saneamento Básico e
ao conteúdo mínimo dos Planos de Saneamento Básico.

O aludido diploma legal apresenta um rol de conteúdo mínimo que deve constar no
Plano Municipal de Saneamento Básico, assim como os planos de ações frente aos
eventos de emergência e contingência, que estão disciplinados no artigo 4º, inciso III
e IV, alíneas “a”, “b” e “c”, da Resolução supramencionada.
Lei Estadual Nº 7.731, de 20 de setembro de 2013.
A Lei nº 7.731/2013 instituiu a Política Estadual de Saneamento Básico no âmbito do
Estado do Pará, resguardando as ações de Contingência e Emergência no artigo 50,
inciso XI, do mencionado dispositivo legal.
Lei Municipal nº 9.576, de 22 de maio de 2020.
A recentíssima Lei nº 9.576/2020 trouxe em seu corpo legal a transformação da
Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém - AMAE/BELÉM em
Agência Reguladora Municipal de Belém – ARBEL, ficando revogado o parágrafo
único, do art. 1º e os demais artigos da Lei nº 8.630 de 07 de fevereiro de 2008.

As ações de emergência e contingência da novel legislação estão previstas no artigo
11, inciso XI e artigo 21, § 1ª, da Lei nº 9.576/2020.
Resoluções AMAE/Belém:
Nº 003, de 12 de agosto de 2016:
A então Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém – AMAE/BELÉM
elaborou uma série de resoluções, dentre elas destacamos a de nº 003/2016, que
definiu as diretrizes para a elaboração e implementação do Plano de Contingência e
Emergência dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do
Município de Belém, devendo ser destacados o parágrafo único, inciso I, do artigo 1º,
da resolução nº 003/2016, assim como o artigo 2º, que estabeleceu o prazo de até 24
(vinte e quatro) meses para a apresentação do Plano de Contingência e Emergência
pelos prestadores de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento
sanitário.
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No tocante à elaboração do Plano de Contingência e Emergência, foi instituído no
artigo 3º, incisos I, II, III, IV, V e VI um roteiro básico a seguir cumprido, da mesma
maneira que deverá ser incluso as ações de, prevenção, mitigação, preparo, alerta,
resposta, reabilitação e reconstrução, que estão arroladas no artigo 4º, parágrafos 1º,
2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º da resolução em destaque.
Resolução AMAE/Belém Nº 002, de 06 de julho de 2017
A Resolução AMAE/Belém nº 002/2017, regulamentou as condições gerais na
prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do
município de Belém, destacando as responsabilidades do Prestador de Serviços e dos
Usuários, no que concernem as ações de Emergências e Contingências, no artigo
158, § 3º, da resolução 002/2017.
Primeira Revisão do Plano Nacional de Saneamento Básico – PMSB
A versão original do Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB, principal
instrumento da política pública nacional de saneamento básico, foi elaborada pelo
Governo Federal com um amplo processo participativo e em total consonância com a
Lei Federal Nº 11.445/2007 (Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico).

O Plano contempla uma abordagem integrada do saneamento básico, incluindo os
quatro componentes: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo das águas pluviais
urbanas, devendo ser elaborados com horizonte de 20 (vinte) anos, avaliados
anualmente e revisados a cada 4 (quatro) anos, preferencialmente em períodos
coincidentes com os de vigência dos planos plurianuais, nos termos do artigo 52, § 2º,
da Lei 11.445/2007.

De forma a atender a legislação vigente, o Ministério de Desenvolvimento Regional
(que absorveu o antigo Ministério das Cidades), através da Secretaria Nacional de
Saneamento, publicou em 07 de março de 2019 a primeira revisão do PLANSAB para
consulta. As próximas etapas contemplam a apreciação do documento em consulta e
audiências

públicas,

a

apreciação

pelos

conselhos

e

pelo

Ministro

do

Desenvolvimento Regional e, finalmente, o encaminhamento da proposta de decreto.
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Nesta revisão do PLANSAB foram previstos recursos destinados a medidas de
emergência e contingência, os quais estão contemplados no quesito “Gestão”, como
uma das ações estruturantes para os quatro eixos do saneamento básico. Tais
medidas estão assim caracterizadas (Tabela 8.2 da revisão do PLANSB):
•

Diretrizes: Promover a interlocução e a articulação do PLANSAB com planos
municipais, estaduais e regionais de saneamento básico, e com outros planos
setoriais

correlatos,

assegurando

a

intersetorialidade

das ações de

saneamento básico com as políticas de saúde, de desenvolvimento urbano e
regional, habitação, proteção ambiental, e recursos hídricos, entre outras.
•

Código: A 13 *

•

Estratégia: Estimular a elaboração de Planos de Segurança da Água (PSA),
planos de contingência e ações para emergências e desastres, dentre outros.

•

Competência Federativa Predominante: Federal, Estadual e Municipal

•

Principais

Responsáveis

no

Governo

Federal:

Ministério

de

Desenvolvimento Regional (MDR), Ministério da Saúde (MS), Ministério do
meio Ambiente (MMA) e Agência Nacional das Águas (ANA).
•

Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):
Objetivos 6.3 (até 2030, melhorar a qualidade da água nos corpos hídricos,
reduzindo a poluição, eliminando despejos e minimizando o lançamento de
materiais e substâncias perigosas, reduzindo pela metade a proporção do
lançamento de efluentes não tratados e aumentando substancialmente o
reciclo e reuso seguro localmente), 6.4 (até 2030, aumentar substancialmente
a eficiência do uso da água em todos os setores, assegurando retiradas
sustentáveis e o abastecimento de água doce para reduzir substancialmente o
número de pessoas que sofrem com a escassez), 6.5 (até 2030, implementar
a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis de governo,
inclusive via cooperação transfronteiriça), 6.6 (Até 2020, proteger e restaurar
ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas
úmidas, rios, aquíferos e lagos), 11.5 (até 2030, reduzir significativamente o
número de mortes e o número de pessoas afetadas por desastres naturais,
assim como o número de pessoas residentes em áreas de risco e diminuir
substancialmente as perdas econômicas diretas causadas por desastres em
relação ao produto interno bruto – considerando os desastres de origem
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hidrometeorológica e climatológica, com especial atenção em proteger pessoas
de baixa renda e demais grupos em situação de vulnerabilidade), 13.1 (ampliar
a resiliência e a capacidade adaptativa a riscos e impactos resultantes da
mudança do clima e a desastres naturais), 13.3 (Melhorar a educação,
aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre
mudança do clima, seus riscos, mitigação, adaptação, impactos, e alerta
precoce), 17.14 (Aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento
sustentável).

ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES ENVOLVIDOS

A ocorrência de eventos de emergência e contingência levam obrigatoriamente o
envolvimento, não somente dos operadores diretos dos serviços de saneamento
(água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos), mas também, de órgãos e
entidades municipais e estaduais, e dependendo do grau de sinistro, também os
federais, que podem efetivamente dar sua contribuição.

No presente item serão listados os órgãos e entidades municipais e estaduais
importantes no enfrentamento aos possíveis sinistros nos serviços de saneamento.

5.5.1. Órgãos e Entidades Municipais
A nível municipal alguns órgãos da Prefeitura Municipal de Belém – Pará, sejam eles
vinculados a administração direta como a administração indireta (ver organograma da
PMB na Figura 137), bem como entidades representativas da sociedade civil, tem a
sua devida importância, para em conjunto com os operadores dos serviços de
saneamento, fazer o enfrentamento de sinistros relacionados a estes serviços.
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Figura 137: Organograma da Prefeitura Municipal de Belém – Pará

Fonte: Secretaria Municipal de Administração – SEMAD

No caso da Prefeitura Municipal de Belém/PA destacam-se os seguintes órgãos e
entidades (Quadro 170):
Quadro 170: Órgãos/entidades municipais para auxílio em ações de emergência e
contingência.
Órgãos/Entidades Municipais
Descrição
SEGEP – Secretaria Municipal
de Coordenação Geral de
planejamento e Gestão

Criada pela Lei Municipal Nº 7.341 de 18 de Março de 1986. É o
órgão central do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão, e
tem por finalidade atuar no planejamento, coordenação e gestão da
política global do desenvolvimento do Município de Belém
Criada pela Lei N° 8.233 de 31 de janeiro de 2003, e alterada pela
Lei N° 8.486 de 29 de dezembro de 2005. Tem por finalidades

SEMMA – Sec. Municipal de
Meio Ambiente

planejar, coordenar, supervisionar, executar e controlar as
atividades que visem à conservação, proteção, preservação,
recuperação e restauração da qualidade do meio ambiente e as
áreas verdes públicas localizadas no Município de Belém e
Regiões Insulares.

SESAN – Secretaria Municipal
de Saneamento

Criada em 17 de dezembro de 1990, a secretaria tem como
responsabilidade as seguintes atividades: preservação do meio
ambiente, promoção do saneamento básico (abastecimento de
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Órgãos/Entidades Municipais

Descrição
água e esgotamento sanitário), administração do setor de
drenagem urbana e administração do setor de resíduos sólidos.
Atua como gestora do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo
responsável pela elaboração e manutenção de políticas de saúde,
além de planejar, promover e normatizar ações de proteção da
saúde na capital. Como parte de sua estrutura, conta com o
Departamento de Vigilância em Saúde – DEVS, responsável pela

SESMA – Secretaria Municipal

coordenação de campanhas de imunização, desenvolvimento de

de Saúde

ações focadas na prevenção, monitoramento e combate de
doenças e o Departamento de Vigilância Sanitária – DEVISA, que
vistoria as condições higiênico-sanitárias, de atuação profissional e
dos serviços oferecidos por empresas, hotéis, restaurantes e bares,
além de oferecer cursos de capacitação aos profissionais que
trabalham com o preparo e manipulação de alimentos.
Órgão responsável pelo controle e fiscalização das construções,
alinhamentos prediais e iluminação pública da cidade. Controla a

SEURB – Secretaria Municipal
de Urbanismo

execução de projetos e conservação de obras públicas, realiza
análise e legalização das obras em geral além da implantação,
controle e manutenção da iluminação pública, elaboração e
fiscalização do cumprimento de leis urbanísticas e edificais no
município.
Tem como responsabilidade orientar a política educacional do

SEMEC – Secretaria Municipal

município, bem como fomentar, organizar e manter os diversos

de Educação

níveis de ensino, além de promover o aprimoramento cultural da
população.

SEHAB – Secretaria Municipal
de Habitação

Instituída pela Lei Nº 7.865 de 05 de janeiro de 1998. É
responsável pelo planejamento, coordenação, execução, controle e
avaliação das atividades da política habitacional do Município de
Belém.
A Procuradoria foi criada pela Lei Municipal Nº 9.403 de 06 de
setembro de 2018. Ela é sucedânea da Secretaria Municipal de
Assuntos Jurídicos – SEMAJ, alinhando sua nomenclatura as suas

PGM – Procuradoria Geral do

competências legais. Tem como atribuições principais: patrocinar

Município

judicialmente as causas em que o Município de Belém seja
interessado como autor, réu ou interveniente e emitir pareceres
sobre matérias e processos administrativos submetidos a seu
exame.

ARBEL – Agência Reguladora

A agência, instituída pela Lei nº 9.576/2020, substitui a antiga

Municipal de Belém

Agência Municipal de Água e Esgoto (AMAE) e tem como missão
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Órgãos/Entidades Municipais

Descrição
dar cumprimento às políticas e desenvolver ações voltadas para a
regulação, controle e fiscalização dos sistemas de abastecimento de
água e esgotamento sanitário do Município de Belém, visando a
eficiência, eficácia, continuidade, equidade do acesso, modicidade
das tarifas e a universalização da prestação desses serviços
públicos, com vistas à elevação da qualidade de vida para a
presente e futuras gerações. Das resoluções emanadas pela
AMAE/Belém merecem ser mencionadas as de Nº 002 de 06 de
julho de 2017 que regulamenta as condições gerais na prestação de
serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário
do Município de Belém; e de Nº 003 de 12 de agosto de 2016 que
estabelece diretrizes para a elaboração e implementação pelo
operador (COSAMPA) do Plano de Contingência e Emergência dos
serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do
Município de Belém.
Estabelecida pela Lei Municipal Nº 9.031 de 18 de setembro de
2013. Tem a finalidade de planejar, gerir, executar e avaliar o

SEMOB – Superintendência

sistema de mobilidade urbana do Município de Belém. Entenda-se

Executiva de Mobilidade

como Sistema de Mobilidade Urbana o conjunto organizado e

Urbana de Belém

coordenado dos modos de transporte de serviços e de infraestrutura
que garantem os deslocamentos de pessoas e cargas no território
do Município.

BELEMTUR – Coordenadoria
Municipal de Turismo

A coordenadoria foi instituída pela Lei N.º 8291 de 30 de dezembro
de 2003. Tem como objetivo planejar, coordenar, controlar e avaliar
as atividades relacionadas com o turismo no Município do Belém.
Caracterizada como uma sociedade de economia mista, tem como
principal acionista a Prefeitura Municipal de Belém. Foi criada pela
Lei Municipal Nº 6.795 de 24 de abril de 1971, com as alterações
previstas pela Lei Municipal Nº 6.861 de 08 de fevereiro de 1971. É
responsável pela regularização fundiária no município que é

CODEM – Companhia de

realizada por meio do Programa Chão Legal, além de prestar

Desenvolvimento e

serviços técnicos especializados aos órgãos públicos e aos

Administração da Área

cidadãos,

tais

como:

avaliação

de

imóveis;

levantamentos

Metropolitana de Belém

topográficos georreferenciados; pesquisa fundiária e cadastramento
imobiliário de novas unidades habitacionais; atua na urbanização de
áreas, mediante convênio com terceiros e de acordo com as
diretrizes

legais;

promove,

com

subsídios

técnicos,

a

desapropriação das áreas de expansão urbana e a venda de áreas
urbanizadas, ressalvados os interesses da União, do Estado e dos
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Órgãos/Entidades Municipais

Descrição
Municípios;

atua

como

agente

promotor

na

elaboração,

estruturação, execução e/ou fiscalização de projetos e programas
financiados por entidades/organismos nacionais ou internacionais,
governamentais ou privados, instituições financeiras, fundos ou
quaisquer outros organismos de financiamento ou apoio, para fins
de repasse de recursos ou quaisquer outros objetivos vinculados,
inclusive obtenção de financiamento de qualquer natureza e
prestação de garantias, podendo, pelo exercício dessas atividades,
cobrar as remunerações pertinentes, na forma usual do mercado e
do desempenho de entidades congêneres; atua no nível de apoio à
pesquisa,

sistema

de

informação,

desenvolvimento

urbano

municipal e/ou metropolitano; é responsável por produzir e gerenciar
sistema de cartografia dos municípios e produzir mapas temáticos.
Órgão da Prefeitura Municipal de Belém, criado através da Lei
Municipal Nº 7.629 de 13 de dezembro de 1984, e regulamentado
COMDEC – Comissão

pelo Decreto Municipal Nº 17.42285-PG de 17 de maio de 1985. A

Municipal de Defesa Civil de

comissão foi implantada em 1986 e atua nos seguintes casos e/ou

Belém

situações de risco e vulnerabilidade social: incêndio; vendaval;
naufrágio; desabamentos; enchentes; urgência, emergência e ações
de prevenção de acidentes.
Criada pela Lei Municipal Nº 7.346 de 14 de outubro de 1986,
alterada pela Lei Municipal Nº 8.769 de 27 de setembro de 2010. Foi
implantada em 27 de setembro de 1991. Sua lei de criação a define

GMB – Guarda Municipal de
Belém

como uma organização autônoma administrativa e financeiramente,
com competência institucional da segurança urbana municipal e
atribuições de proteger sua população, guarda e proteção dos
parques, praças, jardins e demais logradouros públicos ou próprios
municipais, bem como colaborar com órgão competente na
operacionalização de fiscalização de trânsito do município.
Entre as suas principais atribuições estão: definir e implantar a
política municipal de comunicação social; promover e divulgar as
realizações governamentais; promover o relacionamento entre os

COMUS – Coordenadoria de
Comunicação Social

órgãos do Governo Municipal e a imprensa; implantar programas
informativos, além da coordenação, supervisão e controle da
publicidade institucional de todos os órgãos da administração
municipal; coordenar a divulgação e promoção de eventos, ações e
projetos realizados pela Prefeitura Municipal em toda a mídia
televisiva, impressa e eletrônica; captar informações vindas da
população através dos canais competentes e encaminhá-las aos
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Órgãos/Entidades Municipais

Descrição
órgãos do governo para serem tomadas as devidas providências;
articular com todas as secretarias e órgãos municipais, captando
informações de interesse da população e divulgando-as; realizar
eventos que visem à melhoria da comunicação entre comunidadesadministradores; organizar meios rápidos e práticos de acesso e
controle da informação; manter um Portal de Informações
atualizado e que corresponda aos interesses do município; e
produzir e supervisionar as informações do Órgão de Imprensa
Oficial do Município.
É o programa de saneamento municipal que tem como objetivo
contribuir para resolver os problemas socioambientais que afetam
os habitantes da Bacia Hidrográfica Estrada Nova de Belém. Tratase de um programa de obras e ações com recursos públicos da
Prefeitura Municipal de Belém e financiado, parcialmente, pelo
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. Das bacias
hidrográficas de Belém, a Bacia da Estrada Nova é considerada
como uma das cinco bacias mais críticas, onde as inundações

PROMABEN – Programa de

frequentes alagam mais de 35% da área. É também a mais povoada

Saneamento da Bacia Estrada

daquelas situadas dentro do Município de Belém. Diante da situação

Nova

de saneamento precário nesta área, onde a água servida e o lixo
são jogados diretamente nos canais, e os serviços de eletricidade e
água potável são igualmente deficientes, a Prefeitura Municipal de
Belém vem buscando o enfrentamento desta realidade para
contrapor este cenário através das obras do PROMABEN.
As obras de saneamento previstas no PROMABEN têm relação
direta no planejamento das ações a serem especificadas na primeira
revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de
Belém-Pará, objeto do presente documento.
Fonte: Elaborado Consórcio EGIS – Ampla, 2020.

5.5.2. Órgãos e Entidades Estaduais

No âmbito estadual destacam-se os seguintes órgãos e entidades (Quadro 171) que
têm atribuições ou auxiliam nas ações de emergência e contingência:
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Quadro 171: Órgãos/entidades estaduais para auxílio em ações de emergência e contingência.
Órgãos/Entidades Estaduais
Descrição
Definida como uma sociedade de economia mista criada pela Lei
Estadual Nº 4.336 de 21 de dezembro de 1970, alterada pela Lei
Estadual Nº 7.060 de 23 de dezembro de 2007. Segundo a
Assembleia Geral Extraordinária da COSANPA realizada em 16 de
julho de 2018, que definiu o novo estatuto social da Companhia,
esta tem como atribuições: prestação de serviço público de
COSANPA – Companhia
Estadual de Saneamento do
Estado do Pará

abastecimento de água potável, constituído pelas atividades,
infraestruturas e instalações necessárias, desde a captação até as
ligações prediais e respectivos instrumentos de medição e a
prestação de serviço público de esgotamento sanitário, constituído
pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias, desde a
coleta, transporte, tratamento e disposição final adequada do
efluente tratado no corpo receptor. A COSANPA detém atualmente
a concessão dos serviços de água e esgoto do Município de
Belém. Em 04 de Novembro de 2015 ela firmou com Prefeitura
Municipal de Belém o Contrato de Programa Nº 001/2015 com
duração de 30 anos.
A SECTET foi criada pela Lei Estadual Nº 7.017 de 24 de julho de
2007, alterada pelas Leis Estaduais Nº 8.096 de 01 de janeiro de

SECTET – Secretaria de

2015 e Nº 8.404 de 13 de outubro de 2016. Tem como atribuições

Estado de Ciência, Tecnologia

planejar, formular, coordenar e acompanhar a política estadual de

e Educação Profissional e

desenvolvimento científico e tecnológico, bem como promover,

Tecnológica

apoiar, controlar e avaliar as ações relativas ao fomento da
pesquisa e à geração e aplicação do conhecimento científico e
tecnológico em inovação no Estado do Pará.
A Secretaria foi criada pela Lei Estadual Nº 7.056 de 19 de
novembro de 2007. Tem como atribuições formular e coordenar a
política de comunicação do Governo do Estado, visando à

SECOM – Secretaria de Estado
de Comunicação

divulgação das ações desenvolvidas pelos órgãos da
Administração Pública Direta e Indireta, a promoção e divulgação
interna das ações na Administração Pública, a coordenação da
comunicação pública do Estado, bem como o desenvolvimento de
ações de democratização e acesso à informação e aos meios de
comunicação para a população do Estado do Pará.
Instituída pela Lei Estadual Nº 8.096 de 01 de janeiro de 2015, e

SEDOP – Secretaria de Estado

reestruturada pela Lei Estadual Nº 8.404 de 13 de outubro de 2016.

de Desenvolvimento Urbano e

Tem por finalidades institucionais, propor e implementar a política

Obras Públicas –

de organização urbana e regional do estado, gerenciar a execução
dos planos, programa e projetos dela decorrentes, tanto nas áreas
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Órgãos/Entidades Estaduais

Descrição
de competência estadual quanto de interesse urbano, em
consonância com a Política Estadual de Desenvolvimento, além de
planejar, coordenar, monitorar, fiscalizar, avaliar e executar obras e
serviços de engenharia e arquitetura do Estado ou de seu
interesse.
A SEMAS foi criada pela Lei Estadual Nº 5.457 de 11 de maio de
1988, e reorganizada pela Lei Estadual Nº 7.026 de 30 de julho de

SEMAS – Secretaria de Estado

2007. Tem como missão promover a gestão ambiental integrada,

de Meio Ambiente e

compartilhada e eficiente, compatível com o desenvolvimento

Sustentabilidade

sustentável, assegurando a preservação, a conservação do meio
ambiente e a melhoria da qualidade de vida.
Criada pela Lei Estadual Nº 4.583 de 24 de setembro de 1975.
Tem como funções primordiais promover a operacionalidade do
Sistema Estadual de Planejamento, cumprir e fazer cumprir os

SEPLAN – Secretaria de

seus objetivos estabelecidos, expedir normas operacionais e

Estado de Planejamento

realizar a coordenação das seguintes funções: planejamento;
orçamentação; modernização administrativa; articulação municipal;
desenvolvimento urbano e metropolitano; desenvolvimento de
comunidade e incentivo às atividades produtivas privadas.
Responsável por executar a Política Estadual de Saúde a partir dos
princípios, diretrizes e competências designadas pelo Sistema
Único de Saúde (SUS). Em nível estadual, atua na orientação às
Secretarias Municipais de Saúde quanto ao planejamento,

SESPA – Secretaria de Estado

acompanhamento e avaliação das ações de saúde, no sentido de

de Saúde Pública

assegurar a prevenção, recuperação e promoção da saúde pública.
A SESPA se faz presente em todo o Estado, por meio dos 13
Centros Regionais de Saúde (CRS), assessorando e
acompanhando de perto as ações de saúde nos municípios da sua
abrangência.
Depois de várias alterações ao longo dos anos, a Lei Estadual Nº
7.584 de 28 de dezembro de 2011 definiu a reestruturação
organizacional da SEGUP e do Sistema Estadual de Segurança

SEGUP – Secretaria de Estado
de Segurança Pública e Defesa
Social

Pública e Defesa Social – SIEDS. Como órgão central do SIEDS, a
SEGUP tem como atribuições coordenar, supervisionar, monitorar
e avaliar as ações dos órgãos integrantes do Sistema, visando
garantir a preservação da ordem pública, mantendo os direitos das
pessoas e do patrimônio, e assegurando a integridade e a
segurança do cidadão. Dentre os órgãos integrantes da SEGUP
merecem ser citados o Departamento de Trânsito do Estado do
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Órgãos/Entidades Estaduais

Descrição
Pará – DETRAN Pará e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Pará, os quais são importância no auxílio ao enfrentamento de
possíveis sinistros no Sistema de Saneamento (água, esgoto,
drenagem urbana e resíduos sólidos) do Município de Belém.
Com a promulgação da Constituição Estadual de 1989, o então
Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Pará se
emancipa. Além de obter autonomia, ganha também um novo
regime jurídico, passando a ser subordinado diretamente ao
Governo do Estado, e passando, enfim, a se chamar Corpo de
Bombeiros Militar do Pará – CBMPA. A nova Constituição do
Estado também unificou o Comando do CBMPA com a
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – CEDEC, passando o
Comandante Geral do CBMPA a coordenar também a Defesa Civil
do Estado.
Considerada uma autarquia especial no âmbito estadual, a ARCON
PARÁ é dotada de autonomia administrativa e financeira, ente de
direito público revestido de poder de polícia, com a finalidade de
regular, controlar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de

ARCON – Agência de
Regulação e Controle de
Serviços Públicos do Estado do
Pará

competência do Estado do Pará, cuja exploração tenha sido
delegada a terceiros, entidade pública ou privada, através de
concessão, permissão e autorização, precedida ou não da
execução de obras públicas.
No caso do saneamento a ARCON PARÁ tem por finalidade
regular, controlar e fiscalizar, no âmbito do Estado do Pará, através
de convênio com os municípios interessados, a prestação dos
serviços de saneamento básico concedidos pelos municípios a
concessionárias públicas ou privadas.

Fonte: Elaborado Consórcio EGIS – Ampla, 2020.

AÇÕES

DE

CONTINGÊNCIA

NAS

SITUAÇÕES

DE

EMERGÊNCIA

IDENTIFICADAS
Quando da ocorrência de situações de emergência deverão ser tomadas, de imediato,
pelo operador e demais órgãos, uma série de ações de contingência, as quais são
específicas para cada eixo de saneamento básico. No Quadro 172 tem-se relacionada
as ações de contingência comuns a todas as possíveis emergências identificadas ao
sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais. Estas ações precedem
qualquer medida emergencial, e sugere-se que sejam tomadas em caráter
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preparatório para os momentos mais críticos, ou seja, para quando da ocorrência de
eventos de emergência.
Quadro 172: Ações gerais de contingência no caso da ocorrência de situações de emergência.
Elaboração e divulgação interna de listagem de telefones de contato e e-mails dos
responsáveis diretos pela: vigilância sanitária, corpo de bombeiros, polícia militar,
cia de energia elétrica, cia de operação de telefonia fixa e móvel, operador de
internet, unidade responsável pelo gerenciamento de trânsito
Elaboração e divulgação interna de listagem de telefones de contato e e-mails dos
responsáveis diretos pelas: unidades hierárquicas superiores, de operação e
manutenção, do sistema, de segurança do trabalho, de subcontratados, de
comunicação e publicidade, de atualização de site de comunicação externa
Ações Gerais

Definição de Procedimento de Relacionamento com a Agência Reguladora e com
os Setores da Administração Municipal e Estadual
Definição de procedimento de divulgação de ocorrências e de prazos de
normalização para as unidades de atendimento ao público e população afetada
Definição de Relatório de Ocorrência, constando dados da emergência ou
contingência, do acionamento dos procedimentos gerais de comunicação e de
relacionamento, das ações efetuadas e proposição de medidas mitigadoras
Fonte: Elaborado Consórcio EGIS – Ampla, 2020.

No Quadro 173, propõe-se as ações de contingência que, minimamente, deverão ser
tomadas, caso alguns dos eventos de emergências já identificados anteriormente
ocorram no sistema caso do Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas
Pluviais.
Quadro 173: Ações de contingência em Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais.
Evento
Ações Corretivas Imediatas
Acionamento imediato do Plano de Emergências
Acionamento do sistema de alerta
Comunicação imediata da ocorrência da emergência à todas as
secretarias, aos órgãos municipais e estaduais e à imprensa
Acionar defesa civil e equipe técnica para verificação e quantificação
dos riscos à população, incluindo riscos à edificações, acessos, vias,
Alagamento; Inundações e dispositivos de drenagem e demais riscos associados
Enchentes;
Escorregamentos
Acionar equipes de socorro às populações em áreas de risco e áreas
atingidas
Evacuar áreas de risco e áreas atingidas
Assistência à população atingida, incluindo remoção para abrigos
provisórios, caso necessário
Acionamento da vigilância sanitária para auxílio na redução e
monitoramento das doenças de veiculação hídrica e possíveis
epidemias
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Evento

Ações Corretivas Imediatas
Comunicação da ocorrência ao órgão ambiental competente, órgão
fiscalizador, polícia ambiental e defesa civil
Acionamento de equipe técnica para levantamento e estudo do(s)
ponto(s) de vazamento e identificação da origem

Contaminação das águas
Implantação de sistema de contenção da pluma de contaminação no
corpo hídrico e/ou acionamento de técnica de contenção em solo
Ações de descontaminação e/ou desinfecção
Comunicação à população para paralisação dos serviços
Colapso na prestação dos
serviços
Contratação emergencial de serviço terceirizado, visando suprir
imediatamente ou assim que possível o(s) serviço(s) impactados

AÇÕES

DE

CONTINGÊNCIA

ÀS

SITUAÇÕES

DE

EMERGÊNCIA

IDENTIFICADAS OU POSSÍVEIS

Em drenagem urbana, é essencial que previamente seja elaborado o Plano de
Contingência a fim de reduzir situações de emergência e otimizar as atividades de
resposta a estas. Uma vez definidas as principais ações de emergência aos eventos
identificados ou prováveis de ocorrência, apresentam-se a seguir as principais ações
de contingência como resposta preventiva ou preditiva aos primeiros.

As medidas de contingência apresentadas em Drenagem Urbana e Manejo de Águas
Pluviais tem indicação para diversos eventos. É de extrema importância que seja
implantado sistema de alerta de inundação e que seja elaborado e frequentemente
atualizado o monitoramento do uso do solo e das áreas de risco, por meio da
elaboração dos planos de redução de risco e plano de emergência e contingencia,
conforme apresenta o Quadro 174, que traz os eventos identificados e as respectivas
ações de contingência previstas para Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais
no município de Belém.
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Quadro 174: Ações de contingência em Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais.
Evento
Medidas de Contingência
Elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos - PMRR, de
acordo com a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil
Elaboração do Plano de Emergências e Contingências para os
sistemas de drenagem, associados aos demais serviços de
saneamento
Criação e implantação de sistema de alerta para grandes volumes
de chuvas, associados ao monitoramento de canais

Alagamento; Inundações e
Enchentes; Escorregamentos e
Contaminação das Águas

Monitoramento constante do uso do solo, níveis hidrológicos dos
corpos hídricos e condições meteorológicas
Implantação do sistema de alerta
Remoção de população das áreas de risco, com realocação
adequada da população carente
Capacitação de agentes municipais e apoio à capacitação de
agentes da defesa civil
Campanhas de educação ambiental a fim de orientar quanto a
importância de preservar os recursos hídricos e os sistemas de
drenagem, principalmente quanto à ocupação irregular, aterro
clandestino e lançamento de resíduos

MANUTENÇÃO

E

REVISÃO

DAS

AÇÕES

DE

EMERGÊNCIA

E

CONTINGÊNCIA

As atividades relativas à manutenção do plano de emergência e contingência são
aquelas previstas para garantir a sua efetiva execução do plano, bem como aquelas
que preveem as adequações identificadas ao longo do processo.

Para Manutenção do plano de emergência e contingência é importante destacar as
seguintes etapas:
•

Execução do programa de treinamento;

•

Sistema de revisão e avaliação das ações;

•

Documentação das ações realizadas em cada evento.

Para uma adequada aplicação e gestão do plano de emergência é fundamental que a
comunicação entre todos os funcionários envolvidos na operação do sistema e os
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gestores esteja alinhada. Além disso, as rotas de comunicação dos possíveis eventos
emergenciais devem ser claras e de fácil acesso a todos os colaboradores.

5.8.1. Programa de Treinamento

Quanto à execução do Programa de Treinamento, sugere-se a realização de um
treinamento anual com, no mínimo, 8h (oito horas) de duração. Este treinamento será
organizado pelos operadores dos sistemas, cujo conteúdo programático sugerido está
apresentado a seguir:
•

Apresentação dos riscos;

•

Execução das respostas aos riscos;

•

Execução das ações de contingência;

•

Definição das responsabilidades;

•

Apresentação dos fluxogramas;

•

Simulações.

5.8.2. Revisão das Ações de Emergência e Contingência

As revisões das ações de emergência e contingência devem ocorrer, no mínimo, a
cada quatro anos, preferencialmente junto à revisão do PMSB e devem considerar
todos os documentos gerenciais relativos aos eventos que acionaram as ações de
emergência e contingência ocorridos no período.

Os mínimos documentos gerenciais que devem ser considerados em cada evento de
risco aos sistemas de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais são os
seguintes:
•

Relatórios Operacionais das Zonas de Gestão – onde é registrada a ocorrência
de uma ação de emergência para uma determinada unidade de gestão, bem
como as respectivas informações quantitativas e qualitativas a respeito de cada
evento;

•

Relatório do Sistema de Monitoramento – promovem o gerenciamento qualiquantitativo dos corpos hídricos;
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•

Ficha de Avaliação do Treinamento – utilizado para identificar o nível dos
colaboradores após a realização do treinamento;

•

Relatório Anual de Ocorrência de Riscos – Relatório com a compilação de todos
os riscos ocorridos no ano calendário;

•

Parecer de Avaliação do Plano pelo Gestor – Relatório contendo críticas e
sugestões por parte do gestor no que se refere à eficácia das ações de
emergência e contingência contidas no plano para um determinado evento.

As ocorrências apontadas nos relatórios mencionados deverão ser analisadas para
que durante as revisões do plano, possa ser analisada a efetividade das ações de
emergência e contingências adotadas. Finalizado o processo de revisão do plano com
as ações de emergência e contingência, os colaboradores envolvidos na operação do
sistema devem ser devidamente informados e treinados.

5.8.3. Documentação

Anualmente, os gestores do Plano de Contingência e Emergência serão responsáveis
pela elaboração de relatórios contendo a quantificação de todos os eventos
emergenciais registrados e os resultados das ações previstas no plano de emergência
e contingência.

No relatório deverão estar descritos também todas as atividades pertinentes ao plano,
como treinamentos, simulações, entre outros, bem como uma conclusão sobre a
eficácia das ações de emergência e contingência acionadas ao longo do ano.
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