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RESUMO 

 
Nos últimos anos a gestão do Saneamento é bastante discutida, objetivando regular 
os serviços de Saneamento Básico, a fim de possibilitar uma melhor qualidade de 
vida para a população, reduzindo os índices de mortalidade infantil e internações por 
doenças provenientes da má realização ou falta de Saneamento Básico. Estas 
discussões culminaram na consolidação de legislações como a Política Nacional de 
Saneamento Básico (Lei 11445/2007) e o Decreto 7.217/2010, que objetivam 
estabelecer princípios e diretrizes de Saneamento, a fim de assegurar a atual e as 
futuras gerações a necessária disponibilidade de água e o tratamento e disposição 
final adequado do esgotamento sanitário. Diante deste cenário, como o município de 
Monteiro deve buscar a universalização do acesso ao Saneamento Básico, então 
deve se adaptar ao que propõe a legislação vigente, sendo indispensável à adoção 
de um Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), que é uma ferramenta que 
propicia a organização dos serviços públicos de Saneamento, apontando alternativas 
de gestão e prestação de serviços e controle social. Assim, o presente estudo 
objetiva realizar uma análise documental do PMSB do município de Monteiro – PB, 
utilizando a matriz SWOT, que é uma ferramenta estrutural da administração, capaz 
de identificar os pontos fortes, fraquezas, oportunidades e ameaças do PMSB,  
resultando no planejamento de estratégias capazes de minimizar os pontos fracos e 
maximizar os pontos fortes. Como um dos pontos fracos identificou-se a existência de 
lixão ativo e a inexistência de banco de dados. Já a existência de Estação de 
Tratamento de Água – ETA e Estação de Tratamento de Esgoto – ETE são pontos 
fortes, entretanto, a ETE desativada foi considerada uma ameaça. Como 
oportunidade se identificou a implementação de soluções individuais para o 
abastecimento de água da zona rural, além de uma maior geração de emprego para 
a população, e consequentemente uma melhor qualidade de vida. Diante dos relatos, 
conclui-se que o PMSB de Monteiro apresenta pontos fortes e fragilidades, sendo 
indispensável à sensibilização e conscientização dos gestores e da comunidade em 
geral, para assim ser capaz de maximizar as forças identificadas, bem como 
transformar as fraquezas em forças e oportunidades. 
 
Palavras-chave: Análise SWOT, Esgotamento Sanitário, Gestão Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

In recent years the management of Sanitation has been much discussed, aiming to 
regulate the Basic Sanitation services, in order to enable a better quality of life for the 
population, reducing infant mortality rates and hospitalizations due to poor sanitation 
or lack of Sanitation Basic. These discussions culminated in the consolidation of 
legislation such as the National Basic Sanitation Policy (Law 11445/2007) and 
Decree 7.217 / 2010, which aim to establish Sanitation principles and guidelines, in 
order to ensure the current and future generations the necessary availability of Water 
and the appropriate final treatment and disposal of sewage. Given this scenario, as 
the municipality of Monteiro should seek universal access to Basic Sanitation, then it 
must adapt to what is proposed by the current legislation, being indispensable to the 
adoption of a Municipal Basic Sanitation Plan (PMSB), which is a tool that Propitiates 
the organization of public sanitation services, pointing out alternative management 
and service provision and social control. Thus, the present study aims to perform a 
documentary analysis of the PMSB of the municipality of Monteiro - PB, using the 
SWOT matrix, which is a structural management tool, capable of identifying the 
strengths, weaknesses, opportunities and threats of the PMSB, resulting in planning 
Strategies to minimize weaknesses and maximize strengths. One of the weaknesses 
was the existence of active landfill and the lack of a database. Already the existence 
of Water Treatment Station - ETA and Sewage Treatment Station - ETE are strong 
points, however, the ETE deactivated was considered a threat. As an opportunity, we 
identified the implementation of individual solutions for rural water supply, as well as 
greater job creation for the population, and consequently a better quality of life. In 
view of the reports, it is concluded that the PMSB de Monteiro presents strengths and 
weaknesses, being indispensable to the sensitization and awareness of managers 
and the community in general, in order to be able to maximize the identified forces, 
as well as to transform weaknesses into strengths and opportunities. 
 
Key-words: SWOT analysis. Sanitary Sewage. Public Management.
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1 INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, no Brasil vem se intensificando as discussões sobre o 

Saneamento Básico, englobando o abastecimento de água potável, o esgotamento 

sanitário, a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e a drenagem e manejo 

das águas pluviais urbanas, culminando no surgimento da Política de Saneamento 

Básico (Lei 11.445/2007). Principalmente, em relação à coleta e tratamento de 

esgotos a situação é precária na maioria dos munícipios, necessitando serem 

implantadas ações para a melhoria das condições de vida da população, 

contribuindo para a preservação do meio ambiente e a saúde pública. 

A gestão do Saneamento Básico é um grande desafio tanto para a população 

em geral, quanto para a administração pública, devido à falta de medidas práticas 

de saneamento e de educação sanitária, e com o crescimento populacional 

aumenta mais ainda a necessidade de Saneamento Básico, pois a geração de 

esgoto cresce, sendo que a população tende a lançar os dejetos diretamente sobre 

o solo, fazendo com que surjam situações favoráveis à transmissão de doenças. 

O Saneamento caracteriza-se por um conjunto de ações que objetivam 

preservar ou modificar as condições do meio ambiente, a fim de prevenir a 

proliferação de doenças, promovendo a saúde, melhorando a qualidade de vida da 

população e à produtividade do indivíduo, facilitando assim a atividade econômica 

(INSTITUTO TRATA BRASIL, 2012). Essas ações além de se constituírem como 

ações de saúde pública, contribuem para a proteção do meio ambiente, 

representando também um serviço público essencial, direito da cidadania e direito 

humano fundamental (MUNIZ, 2014). 

Especificamente no município de Monteiro/PB que, nos últimos anos, vêm 

apresentando um maior crescimento populacional e também com a chegada da 

Transposição do Rio São Francisco, há a necessidade de ampliação progressiva do 

acesso de todos os domicílios ocupados ao Saneamento Básico, com quantidade, 

qualidade e regularidade, com acesso ao abastecimento de água de qualidade e em 

quantidade suficiente para atender as necessidades da população, além de coleta e 

tratamento adequado do esgoto e do lixo e manejo correto das águas das chuvas, 

procurando superar as desigualdades sociais no acesso aos serviços de 

Saneamento Básico. 
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Neste sentido, torna-se indispensável à execução de ações que visem 

organizar o setor de Saneamento, procurando contribuir com a valorização, 

proteção e gestão equilibrada dos recursos naturais, além de estimular o 

pensamento crítico, através de práticas interdisciplinares e da sensibilização dos 

indivíduos referente às questões de ordem ambiental, social e de saúde pública, 

destacando a importância de melhoria da qualidade dos recursos hídricos e da 

qualidade de vida das pessoas através da universalização do acesso ao 

Saneamento Básico. 

Assim, como o munícipio deve buscar o bem estar social e a qualidade 

ambiental, tendo a preocupação em adequar-se ao que propõe as leis e, diante das 

discussões que vêm acontecendo no cenário nacional sobre a temática do 

Saneamento Básico, não poderia deixar de adaptar-se ao que propõe a legislação 

vigente, sendo indispensável à adoção de um Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB), que é um instrumento, considerado central na gestão e prestação 

dos serviços públicos de Saneamento Básico, onde são estabelecidos os objetivos, 

as diretrizes, as metas e as condições de prestação dos serviços visando a sua 

universalização (BRASIL, 2014). 

De acordo com o Art. 2º, Inciso II, da Lei nº 10.257/2001, o Plano de 

Saneamento Básico deve ser elaborado mediante as diretrizes da gestão 

democrática, com participação da população e das associações representativas de 

vários segmentos da comunidade, formulando, executando e acompanhando os 

planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Na prestação dos 

serviços públicos de saneamento básico é fundamental ter como base os princípios 

da universalização do acesso com integralidade das ações, segurança, qualidade e 

regularidade na prestação dos serviços, promoção da saúde pública, articulação 

com as políticas de desenvolvimento urbano, saúde, de habitação, de combate à 

pobreza e de sua erradicação, proteção ambiental e interesse social, adotando 

tecnologias apropriadas às peculiaridades, além de integração com a gestão 

transparente e eficiente de recursos hídricos, de forma sustentável economicamente 

(BRASIL, 2007).  

O Saneamento Básico deve receber uma atenção especial, buscando a 

ampliação da cobertura do atendimento e melhorando os serviços prestados, com 

visão de futuro sobre a sustentabilidade da prestação dos serviços. Dessas 

iniciativas advêm inúmeros benefícios, como por exemplo, alcance da proteção e 
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gestão equilibrada dos recursos naturais, pois a inadequada prestação dos serviços 

de saneamento pode acarretar a contaminação dos recursos hídricos e do solo, 

devido ao despejo de esgotos nos cursos de água e disposição final de resíduos 

sólidos de forma incorreta (LISBOA, 2013).  

Todas essas ações devem ser previstas no Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB), podendo resultar em efeitos na eficiência dos serviços e na 

melhoria da qualidade de vida geral da população, implicando na redução de 

problemas relacionados à saúde, além de que pode contribuir com o alcance da 

universalização dos serviços, ampliando o acesso às populações menos 

favorecidas que vêm sendo historicamente negligenciadas (LISBOA, 2013). 

É importante frisar que a simples elaboração do PMSB não trará mudanças 

práticas no setor de saneamento, sendo indispensável à implementação das ações 

planejadas, para que assim possam ser reduzidos os problemas existentes na 

realização do esgotamento sanitário, na gestão dos recursos hídricos e resíduos 

sólidos, e que trará benefícios a longo prazo para a sociedade em geral. 

Então, conforme aponta Brasil (2014), o poder público necessita adotar 

algumas medidas buscando a organização do setor de saneamento básico, como a 

adoção de solução adequada para a coleta, o transporte, o tratamento e a 

disposição final dos esgotos sanitários, incentivo ao reuso da água, promoção de 

ações de educação sanitária e ambiental, promoção e incentivo à preservação e à 

recuperação dos mananciais, a redução de perdas no sistema público e nas 

edificações atendidas e à minimização dos desperdícios, além da adoção do 

manejo planejado, integrado e diferenciado dos resíduos sólidos urbanos, utilizando 

tecnologias limpas e adoção de soluções e ações adequadas de drenagem e de 

manejo das águas pluviais urbanas (BRASIL, 2014). 

É importante destacar que a análise S.W.O.T. também denominada análise 

F.O.F.A. em português, é uma ferramenta estrutural da administração, utilizada na 

análise do ambiente interno e externo, com a finalidade de formulação de estratégias 

da empresa. Nesta análise serão identificadas as Forças e Fraquezas da empresa, 

extrapolando então Oportunidades e Ameaças internas para a mesma. É uma sigla 

do idioma inglês, na qual representa: Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), 

Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats), sendo fundamentada por 

Kenneth Andrews e Roland Christensen (RIBEIRO NETO, 2011). 
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E, como a prefeitura da cidade de Monteiro está em fase de execução e 

revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, este trabalho tem como intuito 

contribuir com o seu aperfeiçoamento, procurando indicar pontos que precisam ser 

melhorados, como também os que devem ser mantidos, além de propor as possíveis 

adaptações que podem ser implementadas, trazendo desta forma benefícios de 

alcance a curto e longo prazo para a comunidade acadêmica e do município.  

Assim, a pesquisa em suma, busca responder ao seguinte questionamento: O 

Plano de Saneamento Básico do Município de Monteiro está adequado ao que 

propõe a legislação do país? E se não está adequado o que pode ser feito?  
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2 OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GERAL 
 
 

Analisar a partir de uma visão do planejamento estratégico o Plano Municipal 

de Saneamento Básico de Monteiro (PMSB/MONTEIRO) apoiado na utilização da 

matriz SWOT para identificação dos pontos fortes e fracos, as ameaças e as 

oportunidades. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Descrever a caracterização da área de estudo presente no plano de 

Saneamento Básico de Monteiro/PB; 

 Analisar o ambiente interno (Forças e fraquezas) e externo (Oportunidades e 

Ameaças); 

 Montar a matriz SWOT, objetivando realizar comparações entre as 

informações coletadas e a legislação vigente sobre Saneamento Básico; 

 Propor formas de transformação de fraquezas em forças e de maximização 

das forças e oportunidades identificadas, estabelecendo algumas soluções. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 
 

A necessidade e importância do Saneamento Básico já era sentido nas 

antigas culturas, sendo encontrados vestígios de práticas sanitárias no Velho 

Testamento da Bíblia, com o uso da água para limpeza, também na civilização 

greco-romana, onde podem ser citados a construção de aquedutos, os banhos 

públicos e os esgotos romanos, tendo como símbolo histórico a conhecida Cloaca 

Máxima de Roma (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2012). 

Para Rezende e Heller (2008) apud Muniz (2014) a história do saneamento 

básico no Brasil, pode ser dividida em três fases: na primeira, o Estado estava 

ausente das questões sanitárias (século XVI até meados do século XIX); na 

segunda, o Estado assume as ações sanitárias, havendo uma relação entre a 

melhoria da saúde e a produtividade do trabalho (meados do século XIX até o final 

dos anos 50); e na terceira (a partir da década de 1960), a saúde passa a ter cada 

vez mais um caráter assistencialista e o saneamento básico passa a ser tratado 

como medida de infraestrutura. 

 

3.1 A Política Nacional de Saneamento Básico 

 

Após longos anos de discussão e lutas, verifica-se que finalmente foi 

sancionada a Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes 

nacionais para o setor de saneamento básico no Brasil e sua aprovação representa 

um significativo avanço para a sociedade, pois conseguiu conciliar os interesses 

divergentes entre os três principais players do segmento: as companhias públicas 

estaduais de saneamento, as concessionárias privadas e os municípios, na tentativa 

de impedir o conflito que se transformou no imbróglio responsável pela obstrução 

durante mais de uma década, do processo legislativo que viria estabelecer o marco 

regulatório de saneamento básico do país (MACIEL ROCHA, 2007). 

É importante destacar que a Lei 11.445/2007 no seu art. 2, estabelece que os 

serviços públicos de saneamento básico devam ser prestados com base nos 

seguintes princípios fundamentais: universalização do acesso; integralidade; 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do 

meio ambiente; disponibilidade de serviços de drenagem e manejo das águas 
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pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e 

privado, em todas as áreas urbanas; adoção de métodos, técnicas e processos que 

considerem as peculiaridades locais e regionais; articulação com as políticas de 

desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua 

erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante 

interesse social; eficiência e sustentabilidade econômica; utilização de tecnologias 

apropriadas; transparência das ações; controle social; segurança, qualidade e 

regularidade e, integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos 

recursos hídricos.  

Mas não somente a Lei 11.445/07 rege as bases da área de saneamento 

básico para a população em geral, mas a Carta Magna em seu capítulo II - Dos 

Direitos Sociais, também dá direitos e garantias para que o mesmo seja oferecido de 

bom grado à população.  

Existem instrumentos que podem ser usados para a operacionalização da 

Política de Saneamento Básico, sendo o Plano Municipal de Saneamento Básico um 

deles, buscando ordenar os serviços públicos de saneamento considerando as 

funções de gestão para a prestação dos serviços, a regulação e fiscalização, o 

controle social e o sistema de informações, conforme o Decreto 7.217/2010. 

O Decreto 7.217/2010 no seu art. 24, diz que o processo de planejamento do 

saneamento básico envolve: o plano de saneamento básico, elaborado pelo titular; o 

Plano Nacional de Saneamento Básico PNSB, elaborado pela União; e os planos 

regionais de saneamento básico, elaborados pela União nos termos do inciso II do 

art. 52 da Lei nº 11.445, de 2007. 

Especificamente, este estudo limita-se ao Plano Municipal de Saneamento 

Básico, que é uma condição para que os municípios tenham acesso aos recursos da 

União ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou 

entidade da Administração Pública Federal, quando destinados a serviços de 

saneamento básico. 

Sob esta perspectiva, caracteriza-se como responsabilidade do poder 

público uma das ferramentas mais fundamentais, que é a elaboração do Plano 

Nacional de Saneamento Básico (PNSB) sejam eles, federais, nacionais, 

estaduais, regionais ou municipais. O seu teor introduz a condição atual do 

saneamento básico, formulação de proposta, avaliação dos resultados e impactos 
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de sua implementação. Para que a operacionalização do PNSB alcance as 

finalidades desejadas é indispensável à formação de grupos de trabalho 

contemplando vários atores sociais intervenientes.  

É importante frisar que a efetividade das ações voltadas para assegurar a 

observância da Política Nacional de Saneamento Básico e das diretrizes e 

determinações estabelecidas na Lei 11.445/2007 e no Decreto 7.217/2010 é 

responsabilidade do titular dos serviços, seja ele poder público ou setor 

empresarial, sendo que deve ser garantida a ampla participação das comunidades, 

dos movimentos e das entidades da sociedade civil (BRASIL, 2010).  

 

3.2 O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 

 

A elaboração do PMSB é uma exigência legal, regulamentada pelo Decreto 

7.217/2010, e determina que após 31 de dezembro de 2017, a existência de plano 

de saneamento básico, elaborado pelo titular dos serviços, será condição para o 

acesso a recursos orçamentários da União ou da Administração Pública federal 

destinados a serviços de saneamento básico.  

O plano deve definir como deve ser realizada a prestação dos serviços de 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. De acordo com a 

Lei 11.445/2007, pode ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no 

mínimo: 

I diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, 
utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e 
socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas; 
II objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, 
admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade 
com os demais planos setoriais; 
III programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as 
metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com 
outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de 
financiamento; 
IV ações para emergências e contingências; 
V mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e 
eficácia das ações programadas. 
(BRASIL, 2007, pág. 6). 
 

Como aponta Muniz (2014) deve se ter cuidado para que o Plano municipal de 

Saneamento Básico não seja visto como um produto técnico e de difícil elaboração, 

devendo ser resultado de um processo de decisão política e social. Fruto de um 
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processo de planejamento integrado com incorporação de perspectiva estratégica, 

que assegura transformá-lo em ação efetiva, cuja construção seja coletiva e 

disponha de uma linguagem acessível e clara (MORAES, 2009). Conforme os 

princípios de transparência das ações e de controle social, as propostas dos planos 

de saneamento básico e os estudos que as fundamentem devem ser amplamente 

divulgados, com realização de audiências e, ou consultas públicas que recebam 

sugestões e críticas (BRASIL, 2007). 

O controle social se refere ao conjunto de mecanismos e procedimentos que 

garantem 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, o qual pode ser instituído através de 

debates e audiências públicas, consultas públicas, conferências das cidades ou 

participação de órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação da política de 

saneamento básico, bem como no seu planejamento e avaliação (BRASIL, 2010). 

A Lei 11.445/2007 define no seu art. 19, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, que na 

elaboração do plano o município podem ser utilizados estudos fornecidos pelos 

prestadores dos diferentes serviços de saneamento básico, devendo ser compatível 

com planos de bacias hidrográficas. Caso haja plano específico para cada 

componente do saneamento básico o município é responsável pela sua 

consolidação e compatibilização. Além disso, o Decreto 7.217/2010 no seu art. 25, 

parágrafo 4º, determina que o PMSB deve ser revisto periodicamente, em prazo não 

superior a quatro anos, anteriormente à elaboração do plano plurianual. 

É importante destacar a ideia defendida por Lisboa (2013), que supõe a 

existência de dois grupos de planos, os planos de saneamento que são elaborados 

por convicção e aqueles motivados pela obrigação. O primeiro refere-se aquele cujos 

municípios buscam fazê-lo devido as possibilidade de alcançar melhorias nos 

serviços de saneamento por meio do uso do planejamento como instrumento de 

gestão, o qual pode apresentar significativa efetividade. Já no plano por obrigação 

considera-se o uso de uma estratégia de coerção por parte do Estado ao condicionar 

a obtenção de recursos públicos à existência do plano de saneamento, buscando 

pressionar os municípios a adotarem iniciativas planejadas no setor, o qual pode 

apresentar potencial de efetividade limitado (LISBOA, 2013). 

A regulação dos serviços de saneamento, diz respeito a todo e qualquer ato 

que discipline ou organize determinado serviço público, objetivando estabelecer 
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padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos 

usuários, garantindo o cumprimento das condições e metas estabelecidas, 

prevenindo e reprimindo o abuso do poder econômico, ressalvada a competência 

dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; e definindo 

tarifas e outros preços públicos que assegurem tanto o equilíbrio econômico 

financeiro dos contratos, quanto à 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 (BRASIL, 2010). 

Para subsidiar a elaboração do plano é importante que seja criado e 

estruturado um Sistema de Informações e, ou Banco de Dados incluindo as 

condições de salubridade ambiental e dos serviços de saneamento básico. Torna-se 

necessário que se garanta o acesso às informações deste Sistema a todos os 

órgãos, entidades da sociedade civil e população em geral, de forma que o mesmo 

se constitua em um instrumento de cidadania (MORAES, 2009). 

Conforme Brasil (2014) o Plano Municipal de Saneamento Básico deve: 

a. promover a organização, o planejamento e o desenvolvimento do setor 
saneamento, com ênfase na capacitação gerencial e na formação de 
recursos humanos, considerando as especificidades locais e as demandas 
da população;  
b. Promover o aperfeiçoamento institucional e tecnológico do município, 
visando assegurar a adoção de mecanismos adequados ao planejamento, 
implantação, monitoramento, operação, recuperação, manutenção 
preventiva, melhoria e atualização dos sistemas integrantes dos serviços 
públicos de saneamento básico;  
c. Contribuir para o desenvolvimento sustentável do município, em suas 
áreas urbanas e rurais;  
d. Assegurar que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo 
poder público se dê segundo critérios de promoção de salubridade 
ambiental, da maximização da relação benefício-custo e de maior retorno 
social interno;  
e. Utilizar indicadores dos serviços de saneamento básico no planejamento, 
execução e avaliação da eficácia das ações em saneamento.  
(BRASIL, 2014, pág. 98). 
 

A política e gestão dos serviços públicos de Saneamento Básico deve 

também buscar a sustentabilidade ambiental, social e econômico-financeira, por 

meio de investimentos planejados e utilizando tecnologias apropriadas, visando 

contribuir com a capacidade de suporte dos ecossistemas em absorver ou se 

recuperar dos impactos gerados pelas intervenções e/ou pela falta, precariedade ou 

impropriedade dos serviços públicos de Saneamento Básico, além de promover a 

melhoria da qualidade de vida e da saúde por meio da universalização de serviços 

públicos de Saneamento Básico de qualidade (MORAES, 2009). 
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É importante frisar que a prestação dos serviços públicos de saneamento 

básico deverá obedecer ao princípio da continuidade, podendo ser interrompida pelo 

prestador nas hipóteses de: situações que atinjam a segurança de pessoas e bens, 

especialmente as de emergência e as que coloquem em risco a saúde da população 

ou de trabalhadores dos serviços de saneamento básico; manipulação indevida, por 

parte do usuário, da ligação predial, inclusive medidor, ou qualquer outro 

componente da rede pública; ou necessidade de efetuar reparos, modificações ou 

melhorias nos sistemas por meio de interrupções programadas (BRASIL, 2010). 

Também é indispensável citar que embora o PMSB seja local, deve ser 

elaborado com uma preocupação e dimensão regional, bem como deve procurar 

manter estreita relação com as diretrizes estabelecidas nas políticas de Saneamento 

Básico, meio ambiente/recursos hídricos, desenvolvimento urbano/habitação e 

desenvolvimento agrário do estado onde está situado (MORAES, 2009). 

Assim, conforme aponta Brasil (2012), a gestão do saneamento básico no 

contexto do desenvolvimento urbano envolve questões intersetoriais, políticas 

públicas, participação da sociedade, entre outros fatores. Logo, a avaliação do 

desempenho do PMSB, também está relacionada às ações governamentais, 

compreendendo a implantação de programas, a execução de projetos e atividades, a 

administração de órgãos e entidades. Contudo, entre o desempenho real e o 

esperado pode ocorrer uma ruptura, designada como discrepância de desempenho. 

Nesse contexto, a utilização dos indicadores é imprescindível para a mensuração do 

desempenho real do PMSB. 

 

3.3 Abastecimento de Água (AA) 

 

No Brasil, a região Nordeste é a que possui a menor proporção dos recursos 

hídricos, padecendo da falta de água nos períodos de estiagem, que se estende por 

dez a onze meses no ano (MARTINS, 2005). A população enfrenta diversos 

problemas devido à falta ou fornecimento de água sem qualidade, o que acarreta o 

aparecimento de doenças infecciosas, onerando o setor de saúde com despesas 

que poderiam ser evitadas. Neste sentido, a região do cariri paraibano necessita 

estabelecer uma gestão eficiente do abastecimento das águas, pois com a chegada 

da água da Transposição do Rio São Francisco, se não for realizada a gestão de 

forma eficiente, os problemas podem aumentar.  
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A Lei 11.445/2007 define abastecimento de água como sendo constituído 

pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público 

de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos 

instrumentos de medição. Sendo importante destacar que a utilização da água para 

abastecimento da população deve ter prioridade sobre os demais usos dos recursos 

hídricos (MARTINS, 2005). 

Em uma comunidade, o sistema de abastecimento de água potável deve ser e 

estar bem planejado, construído, operado, mantido e conservado, para que a água 

não se torne veículo de transmissão de doenças e para que seus custos se 

mantenham em equilíbrio (FUNASA, 2016a). E, conforme o parágrafo 2º do art. 6 do 

Decreto 7.217/ 2010, as normas regulamentadoras dos serviços poderão prever 

prazos para que os usuários se conectem a rede pública, preferencialmente não 

superior a noventa dias. 

De acordo com o art. 4 do Decreto 7.217/2010 consideram-se serviços 

públicos de abastecimento de água a distribuição mediante ligação predial, incluindo 

eventuais instrumentos de medição, bem como, quando vinculadas a esta finalidade 

as atividades de reservação de água bruta, captação, adução de água bruta, 

tratamento de água, adução e reservação de água tratada, sendo definido pelo 

Ministério da Saúde os parâmetros e padrões de potabilidade da água, bem como os 

procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da 

água para consumo humano.  

Conforme Funasa (2016a) a captação de água bruta pode ser definida como o 

conjunto de estruturas e dispositivos, construídos ou montados junto a um manancial 

para a retirada de água destinada a um Sistema de Abastecimento de Água Potável 

(SAA), já as adutoras são canalizações que se destinam a conduzir água entre as 

unidades que precedem a rede de distribuição. 

A legislação também expõe claramente que toda edificação permanente 

urbana será conectada à rede pública de abastecimento de água disponível, exceto 

os casos previstos nas normas do titular dos serviços públicos de saneamento 

básico, da entidade de regulação e de meio ambiente (BRASIL, 2010).  No caso de 

edificações localizadas em condomínios e/ou localidades de pequeno porte, a 

prestação dos serviços de AA poderá ser realizada por usuários organizados em 

cooperativas ou associações desde que autorizado pelo poder público. Desta forma, 
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quando houver indisponibilidade de redes públicas acessíveis, o AA poderá ocorrer 

por meio de abastecimento coletivo ou abastecimento individual (FUNASA, 2016a).  

É importante destacar que a instalação hidráulica predial ligada à rede pública 

de abastecimento de água não poderá ser também alimentada por outras fontes, 

sendo que podem ser previstas em legislação sanções para quem infringir este 

requisito, além da possibilidade da adoção de medidas administrativas para fazer 

cessar a irregularidade, bem como a responsabilização civil no caso de 

contaminação de água das redes públicas ou do próprio usuário, sendo permitida a 

existência de instalações hidráulicas prediais com objetivo de reuso de efluentes ou 

aproveitamento de água de chuva, desde que devidamente autorizadas pela 

autoridade competente (BRASIL, 2010). 

Como aponta Thame (2000) apud Martins (2005) a cobrança do uso dos 

recursos hídricos tem por objetivo principal reconhecer a água como um bem 

econômico e dar ao usuário uma indicação do seu valor real, incentivar a 

racionalização do uso, bem como obter recursos financeiros para o financiamento de 

programas de recuperação e conservação dos recursos hídricos. 

Conforme Brasil (2010) a remuneração pela prestação dos serviços públicos 

de abastecimento de água pode ser fixada com base no volume consumido de água, 

podendo ser progressiva, em razão do consumo, o qual pode ser aferido 

preferencialmente, por meio de medição individualizada, levando em consideração 

cada uma das unidades, mesmo quando situadas na mesma edificação. 

O fornecimento de água de qualidade as populações proporciona como 

benefício principal a saúde pública, necessitando de controle da qualidade das 

águas pelas operadoras dos sistemas de abastecimento e vigilância por parte das 

Secretarias Estaduais e Municipais, além da necessidade de implantação de 

programas de educação ambiental, objetivando preparar a população para o uso da 

água da melhor forma possível, evitando o desperdício e contaminações (MARTINS, 

2005).  

 

3.4 Esgotamento Sanitário (ES) 

 

No Cariri Paraibano, existem vários problemas, causados pela falta do 

esgotamento sanitário ou pela realização de maneira incorreta, que podem acarretar 

muitas doenças que são transmitidas por meio hídrico ou pelo contato direto com o 
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esgoto. Como aponta Leal (2014) a ausência ou ineficiência do esgotamento 

sanitário resulta no agravamento das condições de saúde da população, tornando- a 

vulnerável. Tal conjuntura exige que a gestão administrativa (federal, estadual e 

municipal) empenhe esforços na melhoria da saúde pública quanto às 

normatizações, fiscalizações e investimentos.  

A Lei 11.445/2007 define esgotamento sanitário como sendo constituído pelas 

atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações 

prediais até o seu lançamento final no meio ambiente, sendo que a legislação 

“prever penalidades em face de lançamentos de águas pluviais ou de esgotos não 

compatíveis com a rede de esgotamento sanitário” (BRASIL, 2010). 

De acordo com a Funasa (2016) o esgoto sanitário, também chamado de 

águas residuárias, é formado pela reunião de águas utilizadas nos ambientes 

domésticos, comerciais e institucionais, tendo como contribuintes para a sua 

formação o esgoto doméstico e industrial, as águas de infiltração e parcela das 

águas pluviais, ocorrendo então em função dos hábitos de higiene humana e das 

necessidades dos processos de produção. 

Segundo a NBR 9648/86 algumas atividades devem ser desenvolvidas no 

estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário, a saber: delimitação da área 

para a qual deve ser planejado o sistema, fixação do alcance do plano e do ano de 

início de operação do sistema, estimativa das populações a considerar no estudo de 

concepção, avaliadas ano a ano, delimitação das bacias de esgotamento contidas 

na área de planejamento, fixação preliminar das características do esgoto, avaliação 

e caracterização das cargas poluidoras atuais e futuras em função da tendência de 

ocupação do solo e verificação da necessidade de tratamento prévio do esgoto 

industrial antes do lançamento à rede coletora. 

Conforme o art. 9 do Decreto 7.217/2010 consideram-se serviços públicos de 

esgotamento sanitário os serviços constituídos por uma ou mais das seguintes 

atividades: coleta, inclusive ligação predial, transporte, tratamento disposição final 

dos esgotos sanitários e dos lodos originários da operação de unidades de 

tratamento coletivas ou individuais, inclusive fossas sépticas. 

A NBR 8160/99 no seu item 4.1.1, aponta que o sistema de esgoto sanitário 

tem por funções básicas coletar e conduzir os despejos provenientes do uso 

adequado dos aparelhos sanitários a um destino apropriado, sendo que se entende 
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por uso adequado dos aparelhos sanitários a sua não utilização como destino para 

resíduos outros que não o esgoto. 

É importante destacar que toda edificação permanente urbana será conectada 

à rede pública de esgotamento sanitário disponível, exceto os casos previstos nas 

normas do titular, da entidade de regulação e de meio ambiente. Mas na ausência 

de rede pública de esgotamento sanitário serão admitidas soluções individuais, que 

observem as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis 

pelas políticas ambientais, de saúde e de recursos hídricos (BRASIL, 2010). 

O subsistema de coleta e transporte de esgoto sanitário deve possuir como 

componentes: aparelho sanitário, desconectores, ramais de descarga e de esgoto, 

tubos de queda, subcoletores e coletor predial e alguns dispositivos 

complementares, a saber: caixa de gordura, caixas e dispositivos de inspeção, 

instalação de recalque, além do subsistema de ventilação (NBR 8160, 1999). 

Também é fundamental frisar que as normas de regulação dos serviços 

poderão prever prazo para que o usuário se conecte a rede pública, 

preferencialmente não superior a noventa dias e decorrido o prazo previsto, o 

usuário estará sujeito às sanções previstas na legislação do titular. Entretanto, 

poderão ser adotados subsídios para viabilizar a conexão, inclusive intradomiciliar, 

dos usuários de baixa renda (BRASIL, 2010). 

A realização de manutenção nos componentes do sistema predial de esgoto 

sanitário deve ser feita, onde os mesmos devem ser mantidos estanques ao ar 

(exceto os terminais das colunas de ventilação ou tubo ventilador primário) e à água, 

limpos e desobstruídos, de forma a garantir, ao longo do tempo de uso, o máximo de 

eficiência, sendo recomendada a verificação periódica do sistema, objetivando a 

detecção de pontos passíveis de manutenção (NBR 8160, 1999).  

Sobre a remuneração pela prestação dos serviços públicos de esgotamento 

sanitário poderá ser fixada baseada no volume de água cobrado pelo serviço de 

abastecimento de água (BRASIL, 2010). E como destaca Malheiros (2005) a 

tarifação dos serviços de tratamento de águas residuárias, em bases 

economicamente viáveis, pode impactar positivamente na redução do desperdício 

deste recurso finito que é a água e diminuir a pressão nos ecossistemas naturais, 

promovendo à saúde pública e protegendo o meio ambiente. 
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3.5 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

 

No Brasil, os resíduos sólidos ainda são um dos principais problemas 

ambientais e, em vários setores de infraestrutura, o desenvolvimento 

socioeconômico não foi acompanhado pela implantação de empreendimentos de 

tratamento e destinação de resíduos em número e tecnologia adequados 

(AESABESP, 2012).  

Mas o período entre 2007 e 2010 foi um momento bem importante para os 

resíduos sólidos urbanos gerados nos municípios brasileiros, pois entrou em vigor o 

marco regulatório trazido pela Lei 11.445/2007 que estabelece as Diretrizes 

Nacionais para o Saneamento Básico (LDNSB) e a Lei 12.305/2010 que trata da 

Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) que possibilita a organização do 

setor, objetivando proteger as populações e o meio ambiente. 

A Lei 11.445/2007 define limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos como 

sendo o conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo 

originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. 

O Decreto 7.217/2010 considera como serviços públicos de manejo de 

resíduos sólidos, as atividades de coleta e transbordo, transporte, triagem para fins 

de reutilização ou reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, e disposição 

final dos resíduos domésticos, resíduos originários de atividades comerciais, 

industriais e de serviços e resíduos originários dos serviços públicos de limpeza 

pública urbana, sendo que o seu manejo deve está prescrito nos planos de 

saneamento básico, especialmente os originários de construção e demolição e dos 

serviços de saúde. 

Segundo Funasa (2016) não constituem serviço público as ações de 

saneamento executadas por meio de soluções individuais, desde que o usuário não 

dependa de terceiros para operar os serviços e as ações e serviços de saneamento 

básico de responsabilidade privada, incluindo o manejo de resíduos de 

responsabilidade do gerador. 

É importante enfatizar que se consideram como resíduos originários dos 

serviços públicos de limpeza pública urbana, os serviços de varrição, capina, roçada, 

podada e atividades correlatas em vias e logradouros públicos, asseio de túneis, 

escadarias, monumentos, abrigos e sanitários públicos, raspagem e remoção de 
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terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas águas pluviais em logradouros 

públicos, desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos, e limpeza 

de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros eventos de acesso 

aberto ao público (BRASIL, 2010). 

Embora não seja uma obrigatoriedade imposta pela legislação, os Planos de 

Manejo dos Resíduos Sólidos devem ser elaborados pelos operadores dos serviços, 

para que possam ser executados de acordo com as diretrizes e formas de 

atendimento estabelecidas, pois o Plano de Manejo quando elaborado fornece 

informações sobre como os serviços públicos serão operacionalizados, isto é, como 

devem ser realizadas as atividades necessárias para manutenção da cidade limpa 

(FUNASA, 2016). 

A remuneração pela prestação do serviço público de manejo de resíduos 

sólidos urbanos, o art. 14 do Decreto 7.217/2010 informa que deve se levar em 

consideração a adequada destinação dos resíduos coletados, bem como o nível de 

renda da população da área atendida, as características dos lotes urbanos e áreas 

neles edificadas, o peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio, 

além dos mecanismos econômicos de incentivo à minimização da geração de 

resíduos e à recuperação dos resíduos gerados. 

Também é assegurado aos usuários de serviços públicos de saneamento 

básico, amplo acesso a informações sobre os serviços prestados, prévio 

conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem estar 

sujeitos, acesso a manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário e a 

relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços (BRASIL, 2007).  

Para assegurar a sustentabilidade e universalização da prestação dos 

serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos deve se levar em 

consideração o modelo de gestão adotado no munícipio e as especificidades 

socioeconômicas de cada região, priorizando a redução de custos operacionais, sem 

comprometer a qualidade, e realizando a adequada destinação dos resíduos 

coletados, levando em conta a capacidade de pagamento dos usuários (FUNASA, 

2016c). 
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3.6 Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

 

Até meados do século XIX a drenagem e o manejo das águas pluviais 

urbanas era uma prática acessória, não evoluindo em busca do conforto frente à 

modernização da engenharia, mas sim, em decorrência da medicina profilática 

(FUNASA, 2016d). A medicina profilática é um ramo da ciência cujo objetivo é a 

prevenção de doenças (DICIONÁRIO DA SAÚDE, 2016). 

Hoje em dia, a história da drenagem urbana no Brasil parece está em um 

período propício de evolução, cujo redimensionamento de sua história importa em 

uma correta gestão dos impactos do meio urbano sobre o meio ambiente 

hidrológico, transcendendo um simples receituário de obras padrão e remetendo a 

uma abordagem complexa que inclui aspectos técnicos de engenharia, aspectos 

sanitários, ambientais, legais e econômicos, exigindo uma conexão muito mais 

estreita com a concepção e gestão dos espaços urbanos (FUNASA, 2016). 

A Lei 11.445/2007 define drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e 

fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas como sendo 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, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas 

urbanas. 

Os serviços públicos de manejo das águas pluviais urbanas são constituídos 

por uma ou mais das seguintes atividades: drenagem urbana, transporte de águas 

pluviais urbanas, detenção ou retenção de águas pluviais urbanas para 

amortecimento de vazões de cheias, e tratamento e disposição final de águas 

pluviais urbanas (BRASIL, 2010). 

É correto afirmar que a drenagem e o manejo das águas superficiais urbanas 

devem estar ancorados nos seguintes pressupostos de planejamento: controle e 

orientação do curso das águas pluviais, não transferência de impactos para jusante, 

não ampliação de cheias naturais, medidas de controle para o conjunto da bacia, 

controle permanente do uso do solo e áreas de risco, competência técnico 

administrativa dos órgãos públicos gestores e educação ambiental qualificada para o 

poder público, população e meio técnico (FUNASA, 2016d). 

Conforme Viola (2008) a drenagem urbana moderna preocupa-se com a 

manutenção e recuperação de ambientes saudáveis interna e externamente à área 



27 
 

 

urbana, usando técnicas apropriadas para cada situação sem ficar limitada ao uso 

das técnicas convencionais, pois a drenagem urbana é uma necessidade coletiva e 

indispensável ao funcionamento das aglomerações urbanas, no entanto, o tipo de 

drenagem utilizado deve ser o que provoque menos alterações nas condições pré- 

ocupacionais a um menor custo. 

Com relação à cobrança pela prestação do serviço público de manejo de 

águas pluviais urbanas o Decreto 7.217/2010 no seu art. 16 afirma que se deve levar 

em conta, em cada lote urbano, o percentual de área impermeabilizada e a 

existência de dispositivos de amortecimento ou de retenção da água pluvial, além de 

considerar o nível de renda da população da área atendida e as características dos 

lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas. 

As águas pluviais devem ser bem gerenciadas e planejadas para assim 

garantir uma economia maior e atender a um maior número de pessoas, evitando ou 

mitigando os impactos ambientais, além de ter como enfoque a busca pelo equilíbrio 

do ciclo hidrológico, levando em consideração os pressupostos citados 

anteriormente e realizando o controle na fonte. Também é muito importante a 

existência de uma visão integrada dos profissionais da área, integrando-se com as 

instituições responsáveis por água, havendo uma cooperação e um sistema de 

dados compartilhado (VIOLA, 2008). 

 

3.7 Planejamento Estratégico 

 

Conforme propõe o art. 19, da Lei 11.445/2007, o Plano de Saneamento 

Básico deverá conter no mínimo o diagnóstico da situação e dos seus impactos 

nas condições de vida, os objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a 

universalização, além de programas, projetos e ações necessários para atingi-los, 

prevendo ações para emergências e contingências e mecanismos de avaliação 

sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas, que sejam 

compatíveis com as aspirações sociais e com as características econômico-sociais 

do município. 

Após a realização do diagnóstico é fundamental que seja realizada uma 

análise de sua aplicabilidade, sendo que um dos instrumentos que podem ser 

utilizado é o planejamento estratégico, que é uma ferramenta de gerenciamento 

que consegue foco nos resultados, otimização nas decisões, eficácia na 
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comunicação, organização, alocação de recursos e interpretação das estratégias 

em termos operacionais (Sena et al. 2015). 

O planejamento estratégico relaciona- se com objetivos em longo prazo e 

com estratégias e ações para alcançá-los que afetam a empresa como um todo. 

Possui três dimensões operacionais, a saber: delineamento, que compreende a 

estruturação do processo de planejamento estratégico; elaboração, que inclui a 

identificação das oportunidades e ameaças no ambiente da empresa e adoção de 

estimativas de risco para as alternativas estabelecidas e implementação, que 

envolve assuntos organizacionais, o sistema de informações, o sistema 

orçamentário, de incentivos, a competência operacional, o treinamento e a 

liderança necessária ao desenvolvimento do processo (OLIVEIRA, 2007). 

Zimmerman (2015) define planejamento estratégico como sendo uma 

ferramenta gerencial básica para se assegurar racionalidade do processo 

decisório, fazendo convergir os esforços e as ações de uma determinada 

organização. É o caminho que uma organização pretende percorrer para sair de 

uma situação presente e chegar, em um período previamente determinado, a uma 

situação futura que represente sua evolução. 

Assim, conforme Oliveira (2007) através do planejamento estratégico a 

empresa espera: Conhecer e melhor utilizar seus pontos fortes, conhecer e 

eliminar ou adequar seus pontos fracos, conhecer e usufruir as oportunidades 

externas e conhecer e evitar as ameaças externas. Os pontos fortes e fracos são 

variáveis controláveis pela empresa, sendo a primeira a diferenciação conseguida, 

proporcionando uma vantagem operacional, enquanto a seguinte é uma situação 

inadequada, que proporciona uma desvantagem operacional no ambiente 

empresarial. As oportunidades e ameaças são variáveis incontroláveis pela 

empresa, sendo que a oportunidade é uma força que pode favorecer a ação 

estratégica, se conhecida e aproveitada de forma satisfatória, enquanto perdurar, 

já a ameaça é uma força que cria obstáculo a ação estratégica da empresa, mas 

que pode ou não ser evitada, se conhecida em tempo hábil (OLIVEIRA, 2007).   

O produto do planejamento estratégico é o plano estratégico para um 

horizonte de tempo específico. O plano estratégico é ferramenta fundamental para 

garantir à organização sua continuidade, dando meios para que ela possa se 

adaptar às mudanças no ambiente externo, superando suas dificuldades e 
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maximizando o aproveitamento das oportunidades identificadas (ZIMMERMAN, 

2015). 

Um plano estratégico fornece uma visão do futuro, independente do 

tamanho da organização, indicando o percurso adequado, mas é indispensável 

que o planejado não fique apenas na teoria, seja executado, pois só assim os 

objetivos estabelecidos poderão ser atingidos. 

Em suma, o planejamento estratégico possui quatro aspectos de atuação:  

o que a empresa pode fazer em termos do ambiente externo, onde estão os 
fatores não controláveis pela empresa; 
o que a empresa é capaz de fazer em termos de conhecimento, capacidade 
e competência; 
o que a alta administração da empresa quer fazer, consideradas as 
expectativas pessoais e das equipes; e 
o que a empresa deve fazer, consideradas as restrições sociais e éticas. 
(OLIVEIRA, 2007, pág. 40) 
  

É importante destacar que conforma aponta Ribeiro (2012), a elaboração do 

plano estratégico não elimina riscos e sim minimiza a possibilidade de que os 

gestores tomem decisões atuais que podem comprometer o futuro. Assim é 

indispensável o estabelecimento dos pontos fortes, fracos e neutros da empresa, 

onde o executivo deve analisar uma série de aspectos, dentre os quais podem ser 

citados: funções a serem analisadas, aspectos organizacionais, abrangência dos 

processos, níveis de controle e avaliação, critérios de avaliação e obtenção das 

informações (OLIVEIRA, 2007). 

Como afirma Castro et al. (2005) apud Sena et al. (2015) o processo de 

planejamento deve ser iniciado com uma análise do ambiente externo, identificando 

as ameaças e oportunidades e em seguida uma análise do ambiente interno 

apontando os pontos fortes e as debilidades da organização. O processo finaliza-se 

com a elaboração do plano que deverá conter as estratégias, definição da missão, 

visão e valores. 

 

3.7.1 Matriz SWOT 

 

O norte-americano Albert Humphrey elaborou a técnica de análise SWOT, na 

Universidade de Stanford entre as décadas de 1960 e 1970, quando estava 

desenvolvendo um projeto de pesquisa, utilizando dados da Fortune 500, uma 
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revista que compõe um ranking das maiores empresas americanas (CONSULTORIA 

AMBIENTAL COSTA OESTE, 2014). 

De acordo com Zimmerman (2015) a matriz SWOT é uma ferramenta utilizada 

para fazer análise de cenário, sendo usada como base para gestão e planejamento 

estratégico de uma organização, mas podendo, devido a sua simplicidade, ser 

utilizada para qualquer tipo de análise de cenário. 

Conforme Paludo (2013) a maioria das organizações utilizam a matriz SWOT 

para construir um mapa situacional, com base na identificação das forças e 

fraquezas da organização e das oportunidades e ameaças existentes no ambiente. A 

construção dessa matriz envolve uma análise interna e externa do ambiente, cuja 

análise interna é restrita, controlável e identifica os pontos fortes e fracos da 

organização, consistindo na análise do estoque de conhecimentos e de sua validade 

atual, identificando com clareza as práticas atuais da organização e o seu modo de 

fazer, já a análise externa é ampla, lidando com o incontrolável e refere-se ao 

conhecimento do ambiente externo à organização, o qual é indispensável, pois irá 

influenciar na definição da estratégia a ser utilizada pela organização. 

Os pontos fortes são competências, fatores ou características positivas que a 

organização possui e que favorecem o cumprimento de sua missão, devendo ser 

considerados na elaboração das estratégias, como por exemplo, pessoal qualificado, 

que também é considerado um ponto forte da organização. Pontos fracos são as 

deficiências, fatores ou características negativas que se encontram presentes na 

organização e prejudicam o cumprimento de sua missão, devendo ser objeto de 

programas específicos para eliminá-los ou minimizá-los (PALUDO, 2013). 

Baseado nas ideias de Sena et al. (2015), para a aplicação da matriz SWOT 

(Figura 1)  no PMSB/Monteiro devem ser considerados as seguintes informações: 

Forças: são os elementos inerentes ao PMSB/Monteiro que trazem benefícios a 

Prefeitura Municipal de Monteiro (PMM); Fraquezas: são os elementos do plano que 

dificultam sua aplicabilidade, que estão sobre o controle da PMM, mas que não 

ajudam a execução do mesmo; Oportunidades: são situações externas ao raio de 

atuação do PMSB/Monteiro, que podem acontecer e afetar positivamente na sua 

implantação e Ameaças são situações externas ao campo de atuação do 

PMSB/Monteiro, que estão fora do controle da PMM, mas que existe chance de 

acontecerem e prejudicar a sua aplicabilidade. 
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    Figura 1: Esquema Análise SWOT  

 

Fonte: http://www.webglobal.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/08/preview_html_254cd5e9.png  

 

Posteriormente à identificação de todos os aspectos referentes a cada um dos 

elementos que compõem a matriz SWOT, serão sugeridas propostas que 

possibilitem a transformação de fraquezas em forças, ameaças em oportunidades, 

como também a potencialização das forças e oportunidades identificadas. 

Os pontos fortes e fracos são variáveis internas e controláveis, avaliadas pela 

observação da situação atual do plano, já as oportunidades e ameaças são variáveis 

externas, são previsões do futuro. 

É importante citar a utilização feita da análise SWOT como diagnóstico 

organizacional no serviço de abastecimento de água e esgoto do município de 

Benevides – PA, caracterizando-se como uma pesquisa exploratória e descritiva, 

onde se realizou a coleta de opiniões sobre os elementos que compõem a Matriz 

SWOT e transformou-os em propostas de ações (SILVA, 2016). 

Também vale destacar o uso feito da ferramenta SWOT na Análise 

estratégica do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do município 

de Pedras de Fogo – Paraíba (PGIRS/PF), em que a identificação se deu através 

das análises internas e externas, que são elementos chaves para a gestão do 

PGIRS/PF de forma a obter opções e estratégias de atuação. Como um dos 

resultados obtidos pode ser citado à logística da coleta seletiva de forma simultânea 

que se mostrou interessante levando em consideração a economia de combustível e 

facilitando a mudança de hábito da população (SENA et al., 2015). 

As estratégias para um planejamento através da análise SWOT devem 

manter os pontos fortes. Já nos pontos fracos deve ter a visão de sua redução, na 

qual aproveite das oportunidades e se proteja das ameaças. Desta forma, a 
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organização poderá identificar os pontos fortes que ainda não foram utilizados e os 

pontos fracos que podem ser corrigidos. Com o conhecimento dos pontos fortes ou 

fracos, e das oportunidades e ameaças, a organização então poderá adotar 

estratégias que visem buscar sua sobrevivência, manutenção ou seu 

desenvolvimento (RIBEIRO NETO, 2011). 

Esta análise deve ser confeccionada e interpretada de forma a unir as peças 

chaves, que são os elementos da análise interna e externa, porque vão formar o 

diagnóstico e este deve ser confiável e com suporte de uma boa fonte de 

informação, e que esteja integrado às necessidades da gestão estratégica, pois irão 

fundamentar a médio e longo prazo na organização (RIBEIRO NETO, 2011).  

Deste modo, esta pesquisa analisará o Plano de Saneamento Básico do 

Município de Monteiro (PMSB)– Paraíba, utilizando a matriz SWOT, como 

ferramenta de planejamento estratégico, observando os pontos fortes, fracos, 

oportunidades e ameaças que o PMSB/Monteiro apresenta. 
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4 METODOLOGIA 

 

A metodologia aplicada na realização deste trabalho consiste de uma 

pesquisa documental, com abordagem de investigação exploratória e descritiva, 

constituindo-se pela busca de conhecimentos sobre o Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Monteiro (PMSB/MONTEIRO) e sua posterior análise. 

Também se classifica como pesquisa quantitativa e qualitativa, pois se fez análise 

organizacional através da aplicação da matriz SWOT, com tratamento dos dados de 

forma gráfica e tabular, além da propositura de ações de intervenção. 

Será apresentada uma caracterização da área de estudo e realizada uma 

análise estratégica do PMSB/MONTEIRO, criado em dezembro de 2015, no que se 

refere às ações voltadas para o saneamento básico, especificamente, as seções: 

Prospectivas e Planejamento Estratégico, Programas, Projetos, Ações, Plano de 

Execução e Indicadores de Desempenho de infraestrutura de abastecimento de 

água, de esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e resíduos 

sólidos e limpeza urbana, Programa de Desenvolvimento Institucional e Controle 

Social e o Sistema de Informação do Saneamento Básico de Monteiro, utilizando a 

matriz SWOT. Posteriormente serão identificados os pontos fortes, fraquezas, 

oportunidades e ameaças do PMSB, para uma posterior propositura de ações que 

possibilitem a transformação de fraquezas em forças, ameaças em oportunidades, 

como também a potencialização das forças e oportunidades identificadas. 

Esta análise do PMSB/ Monteiro utilizando a ferramenta SWOT, será feita da 

seguinte forma: 

1) Inicialmente serão identificados os pontos fortes de cada situação proposta 

pelo PMSB e os benefícios de cada uma.  

2) Em seguida, serão detectados os pontos fracos de cada situação e quais as 

perdas ou consequências de cada uma.  

3) Posteriormente, serão identificadas as oportunidades ou opções existentes, 

além das ameaças ou riscos existentes para cada situação ou cenário.  

4) Por último, serão realizadas comparações entre todos os elementos 

coletados, e geradas conclusões e decisões, escolhendo uma melhor solução, 

através da verificação da congruência interna, externando caso seja 

necessário alguma consideração adicional na reflexão.  
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Vale salientar que para estabelecer se um ponto é considerado forte ou fraco, 

será levado em consideração à legislação vigente sobre Saneamento Básico que 

regulamenta todos os elementos constituintes de um Plano de Saneamento Básico. 

Em seguida, serão observados todos os benefícios, perdas, ameaças ou riscos que 

cada ponto acarreta como consequência, para assim gerar conclusões e escolher 

uma melhor solução.  

Com relação à tabulação das informações, isto será feito através da 

construção de quadros, em que os pontos serão separados em colunas e realizadas 

as comparações. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

5.1 Caracterização da Área de Estudo 

 

O município de Monteiro está localizado na Microrregião do Cariri Ocidental 

Paraibano, pertencente à mesorregião da Borborema, uma das quatro mesorregiões 

do estado da Paraíba (Figura 2), inserido na porção nordeste do Estado, possuindo 

ainda como limites os municípios de Prata-PB, Sumé-PB, Camalaú-PB, São 

Sebastião do Umbuzeiro-PB, Zabelê-PB, Tuparetama-PE, Iguaraci-PE e Sertânia-

PE. Integra a bacia hidrográfica do Rio Paraíba, que drena a região com direção 

para o Oceano Atlântico. 

 
Figura 2 – Localização do Município de Monteiro – PB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: PMSB/Monteiro (2015), adaptada pela autora. 

 

O distrito Alagoa do Monteiro foi criado pela Lei Provincial nº. 194, de 4 de setembro 

de 1865, tornando-se município por meio da Lei nº 457, de 28 de junho de 1872. 

Originalmente o município era uma área de fazendeiros e criadores de gado e no 

final do século XVIII, algumas famílias se estabeleceram, sendo que em 1800, 

Manoel Monteiro do Nascimento desmembrou uma área de sua fazenda, Lagoa do 

Peri-Peri, para construção de uma capela consagrada a Nossa Senhora das Dores, 

distante 300 metros da margem do Rio Paraíba. Local muito belo, que foi atraindo 

muitos habitantes, formando-se em pouco tempo um povoado que, em 1840, passou 
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a se chamar Povoação da Lagoa e pouco tempo depois, passou a se chamar Alagoa 

do Monteiro (PMSB/MONTEIRO, 2015). 

Hoje é conhecida como “Princesa do Cariri” e é famosa por ser a terra natal 

de artistas, como: Flávio José e a banda de forró Magníficos. Segundo o censo do 

IBGE, em 2015, Monteiro possuía área de 986, 356 km² e densidade demográfica de 

31,28 hab./km², e em 2016 têm uma população estimada de 33.039 habitantes, 

sendo que a previsão é que em 2035 esse número chegue a aproximadamente 

41.556 habitantes. Está inserida na unidade geoambiental da Depressão Sertaneja, 

que representa a paisagem típica do semiárido nordestino, caracterizada por uma 

superfície de pediplanação bastante monótona, relevo predominantemente suave-

ondulado, cortada por vales estreitos, com vertentes dissecadas. A vegetação é 

basicamente composta por Caatinga Hiperxerófila com trechos de Floresta 

Caducifólia, com predominância da espécie P. juliflora (algarobas) em cerca de 89% 

dos indivíduos inventariados. O clima é do tipo Tropical Semiárido, com chuvas de 

verão cujo período chuvoso se inicia em novembro e termina em abril, sendo a 

precipitação média anual de 431,8mm (CPRM, 2005). 

O município de Monteiro está inserido na Bacia Hidrográfica do rio Paraíba 

estando localizado a sudeste do Estado da Paraíba, com amplitude térmica variando 

de 17 a 33ºC em média e precipitação média na ordem de 609 mm/ano. Informações 

estas importantes para o Plano de Saneamento, principalmente quanto à aplicação 

de medidas e dimensionamento de infraestruturas de abastecimento de água e o 

manejo e drenagem das águas pluviais, além de ser um fator determinante a recarga 

de aquíferos e perenidade de corpos hídricos, para o fornecimento de água a 

população e manutenção dos ecossistemas (PMSB/MONTEIRO, 2015). 

A ocorrência de períodos secos no Nordeste é influenciado pelo fenômeno El 

Niño, que intensifica o problema da seca e torna a vida difícil a muitas famílias, 

particularmente, no município de Monteiro. O que ocorre se associa ao fato que as 

águas do Oceano Pacífico esquentam devido à ação dos ventos alísios que sopram 

de leste para oeste elevando o nível das águas quentes que normalmente se 

encontram na parte ocidental. Os ventos começam a mudar de direção (sentido 

oeste para leste), levando a massa de água quente para a costa peruana, o que 

ocasiona condições climáticas severas adjuntas a intensa evaporação. No litoral sul-

americano esta ocorrência, impede a subida das águas frias à superfície, enquanto 

os ventos desviam as chuvas e bloqueiam as frentes frias vindas da Antártica, 
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causando inundações no sul e seca prolongada no nordeste brasileiro 

(PMSB/MONTEIRO, 2015). 

Desta forma, é compreensível a seriedade que os cenários de longa estiagem 

provocam, ocasionando prejuízos aos agricultores, como perda de plantações e 

animais, além de perda da qualidade de vida, devido à queda das condições de 

higiene e saneamento, doenças e por fim a fome e sede das famílias afetadas, o que 

favorece o êxodo rural, onde famílias deixam suas propriedades rurais em busca de 

melhores condições de vida em centros urbanos, configurando impacto 

socioeconômico de ampla abrangência. 

O setor de atividade econômica que mais emprega no município é o setor 

terciário, que emprega cerca de 6.665 pessoas (51% do total), sendo representado 

pela prestação de serviços e atividades comerciais ou turísticas, enquanto o setor 

primário absorve 38% da mão de obra (4.981 empregados) e o setor secundário 

1.388 pessoas (11% do total). A taxa de desemprego no ano de 2010 era de 4,5%, 

valor abaixo da média estadual de 8,57%. Possui um PIB per capita de R$ 7.002,36, 

relativamente elevado, ao se comparar com outros municípios da Paraíba. 

(PMSB/MONTEIRO, 2015).  

No manejo pecuário destaca-se a produção de leite, produção de ovos e mel 

de abelha. Entre as atividades agrícolas no município, destacam-se as atividades de 

cultivo do tomate, banana e produção de madeira para lenha e carvão. 

(PMSB/MONTEIRO, 2015). De acordo com o INEP (2014) o município de Monteiro 

conta com 30 estabelecimentos educacionais em atividade, sendo 26 públicos e 4 

privados.  

Sobre o Ensino Superior, Monteiro possui instalados, campus do Instituto 

Federal da Paraíba que contam com cursos técnicos e superiores, tais como: 

Construção de edifícios, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e a Universidade 

Estadual da Paraíba, com os cursos de Matemática, Ciências Contábeis e Letras. 

Relacionado à saúde existem 58 estabelecimentos de saúde cadastrados no 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), distribuídos entre 

unidades particulares (consultórios, clinicas odontológicas, etc.) e públicas (unidades 

de saúde, Estratégias de Saúde da Família - ESF, etc.). 

De acordo com PMSB/Monteiro (2015) Monteiro possui distribuição de água 

da rede, com uma cobertura de 62% dos domicílios (5.832 domicílios). Quanto ao 

destino do esgoto, dados do SIAB mostram que em 55,4% dos domicílios (5.194 
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domicílios) acontece a coleta de esgotos pela rede municipal. No que se refere aos 

resíduos sólidos, em cerca de 64% dos domicílios acontece a coleta domiciliar, 

entretanto, está restrita a zona urbana. Segundo o IBGE, na zona rural o predomínio 

de destinação é a queima de resíduos feito em 85% dos domicílios rurais, seguido 

do lançamento a céu aberto. 

 

5.2 Diagnóstico e Prospectivas do Saneamento Básico de Monteiro- PB 

  

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Monteiro – PMSB/MONTEIRO 

está em fase de execução e apresenta a situação dos serviços municipais de 

saneamento, que é um serviço público essencial, cujo provimento é de 

responsabilidade do poder público, podendo ser executado por agentes públicos ou 

privado (Ver Tabela 1), e que será relatado no decorrer desta seção. 

 
Tabela 1 - Responsabilidades e Fiscalização dos Serviços de Saneamento no Município de Monteiro 

Serviço Situação do serviço Responsabilidade Fiscalização 

Abastecimento de 
água 

Em operação na área 
urbana. 

CAGEPA - 

Esgotamento 
sanitário 

Não operando. Problemas 
de manutenção. 

CAGEPA - 

Drenagem Pluvial Em operação em algumas 
vias. 

Prefeitura Municipal Prefeitura Municipal 

Resíduos Sólidos Em operação. Prefeitura Municipal Prefeitura Municipal 

Fonte: PMSB/Monteiro, 2015, adaptada pela autora.  

 

O abastecimento de água da cidade de Monteiro é realizado pela 

concessionária CAGEPA, sendo considerado satisfatório e com uma demanda de 

água de 32 litros por segundo. O sistema de captação de água para o abastecimento 

é realizada através do açude Cordeiro, localizado no município de Congo-PB, e do 

Açude de Pocinhos, participando em 51% e 49% no abastecimento do município, 

respectivamente. 

Dados apresentados no PMSB/Monteiro e coletados do censo do IBGE de 

2010 (Ver Gráfico 1) mostram a forma de abastecimento da zona urbana e rural do 

município de Monteiro, informando que o mesmo não acontece em toda a cidade e a 

água se apresenta salobra com frequência, mesmo existindo uma Estação de 

Tratamento de Água (ETA) operante. Já na zona rural apenas cerca de 22% dos 

domicílios possuem poços em suas propriedades para o abastecimento, com grande 
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parte da população rural possuindo dificuldades em obter água potável 

(PMSB/MONTEIRO, 2015). 

 

Gráfico 1 – Abastecimento dos Domicílios em Monteiro 

 

Fonte: PMSB/Monteiro (2015), adaptada pela autora. 
 

Segundo PMSB/Monteiro, o tratamento da água é livre de qualquer tipo de 

contaminação, sendo responsabilidade de 5 (cinco) funcionários a operação e 

manutenção do sistema de abastecimento de água do município, evitando a 

transmissão de doenças. A água a ser tratada é encaminhada a estação de 

tratamento do estilo convencional, onde, inicialmente, são retirados os materiais 

mais grosseiros (sólidos, gorduras e areia), para depois, ser removida a matéria 

orgânica completando-se o tratamento, eventualmente, com a adição de cloro, para 

que ocorra a desinfecção da água. Os efluentes são lançados, então, por um 

emissário, ao seu destino final, com um elevado índice de purificação.  

Em uma estação de tratamento convencional, o processo de tratamento da 

água ocorre nas seguintes etapas (Ver Figura 3): coagulação, floculação, 

decantação, filtração, desinfecção, fluoretação e correção do pH. Após tratada a 

água é encaminhada para a reservação e caixa de água elevada para a distribuição 

(Figura 4). 
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Figura 3 - ETA de Monteiro 

     

Fonte: PMSB/Monteiro (2015), adaptada pela autora. 
 

Figura 4 - Reservatórios de Água Tratada Localizados na Área da ETA 

  

Fonte: PMSB/Monteiro (2015), adaptada pela autora. 
 

Também existem alguns componentes das bombas hidráulicas na ETA que 

apresentam sinais de oxidação com necessidade de substituição (Figura 5). 

 
Figura 5 - Casa de Máquinas, Bombas Hidráulicas de Recalque da Água Tratada 

  

Fonte: PMSB/Monteiro (2015). 

 

O PMSB/Monteiro também aponta a existência de um grande projeto de 

abastecimento de água, a Transposição do Rio São Francisco, que segundo o 

Ministério da Integração (MI) tem o objetivo de garantir a segurança hídrica para 

mais de 390 municípios no Nordeste Setentrional, onde a estiagem ocorre 
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frequentemente. Sobre as águas subterrâneas no município, um levantamento 

realizado pela CPRM (2005) registrou-se a existência de 505 pontos d’água, cuja 

localização e características estão descritas a seguir (Ver Gráfico 2). 

 
Gráfico 2 - Característica do Abastecimento de Água Subterrânea em Monteiro  

 

Fonte: PMSB/Monteiro (2015), adaptada pela autora. 
 

Ademais, apesar da existência da ETA no município, é comum a compra de 

água potável pelos moradores provenientes de outros municípios da região, devido à 

água de Monteiro ter alto teor de salinidade (PMSB/MONTEIRO, 2015).  

Conforme dados coletados do PMSB/Monteiro o Esgotamento Sanitário da 

cidade de Monteiro é realizado pela concessionária CAGEPA, e dados do IBGE 

apontam que cerca de 20% dos domicílios urbanos e 98% dos domicílios rurais não 

possuem um tratamento adequado, sendo a forma mais comum de disposição, a 

fossa rudimentar, seguido de outras destinações, principalmente a céu aberto. Além 

disso, o SNIS no ano de 2012 aponta a existência de 22,46 km de rede coletora de 

esgotos em Monteiro. O Gráfico 3 mostra dados operacionais sobre o Esgotamento 

Sanitário de Monteiro. 

 

 

 

 

 

 

500 

5 

345 

155 
5 

283 
202 

10 10 

283 
211 

11 
0

100
200
300
400
500
600

P
o
ç
o
 t
u

b
u
la

r

P
o
ç
o
 e

s
c
a
v
a
d
o

P
ú
b
lic

o

P
a
rt

ic
u
la

r

In
d
e
fi
n
id

o

D
o

m
é
s
ti
c
o

A
n
im

a
l

A
g
ri
c
u
lt
u
ra

O
u
tr

o
s

S
a
lin

a

S
a
lo

b
ra

D
o

c
e

Tipo de
ponto

de
água

Natureza
dos pontos

Uso da água Qualidade
das águas

N
º 

d
e
 p

o
n

to
s
 d

e
 á

g
u

a
 

Características do abastecimento 
subterrâneo em Monteiro 



42 
 

 

Gráfico 3 – Esgotamento Sanitário em Monteiro 

 

Fonte: PMSB/Monteiro (2015), adaptada pela autora. 
 

A infraestrutura de esgotamento sanitário da área urbana de Monteiro é 

composta essencialmente por rede coletora do efluente, emissários de recalque e 

direcionada a uma Estação de Tratamento de Esgotos – ETE, na porção leste da 

área urbana.  A abrangência atual do sistema coletor está implantada nos Bairros 

Paulo Sérgio, Honoro Lopez, Novo Horizonte e Apolônio Anastácio, o que 

corresponde a aproximadamente 80% da área urbana. Ainda, há a existência de 

Estação Elevatória de Esgotos (EEE) desativada, devido problemas de manutenção 

(Figura 6) (PMSB/MONTEIRO, 2015).  

 
Figura 6 - Caixa de Inspeção da Rede Coletora de Esgotos (esquerda) e Estação Elevatória não 

Operante (direita) 

 

Fonte: PMSB/Monteiro (2015). 
 

De acordo com o PMSB/Monteiro a ETE é composta por quatro lagoas 

(Figura 7), sendo duas menores e duas maiores, onde nas primeiras o esgoto passa 
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por processo de decantação primário e segue para as lagoas facultativas, onde a 

depuração se dá naturalmente, através de degradação biológica, facilitada pelos 

raios ultravioletas do sol e a evaporação de parcela da água do efluente. Após o 

tratamento, o efluente é destinado para o Rio Paraíba (Figura 8). Mas a estação não 

está em operação devido a problemas de manutenção, então o esgoto não atinge a 

estação, sendo lançado em corpos hídricos e no local dos lagos está acumulada 

água da chuva, com presença de peixes e tartarugas. 

 
Figura 7 - Imagens das Lagoas Facultativas da ETE Existente 

 

Fonte: PMSB/Monteiro (2015), adaptada pela autora. 
 

Figura 8 - Ponto de Lançamento do Efluente Tratado da Estação para o Corpo Receptor 

 

Fonte: PMSB/Monteiro (2015). 

 

O PMSB/Monteiro também aponta que no município existe uma proposta de 

expansão de rede coletora para a periferia da cidade e ampliação da Estação de 

Tratamento. Segundo informações fornecidas pelo PMSB/Monteiro, os maiores 

assentamentos precários da zona urbana de Monteiro são o Alto do São Vicente, a 

Vila Santa Maria, o Mutirão, o Alto da Bela Vista, a Vila Popular e o Cais, cuja 
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localização pode ser visualizada na Figura 9 e as maiores carências de infraestrutura 

detectadas, inclusive, com ausência completa de esgotamento sanitário podem ser 

visualizadas na Tabela 2).  

 
Figura 9 - Principais Assentamentos com Áreas Críticas de Esgotamento Sanitário na Zona Urbana 

 

Fonte: PMSB/Monteiro (2015) 

 
Tabela 2 – Principais Áreas Críticas de Esgotamento Sanitário de Monteiro 

Áreas críticas Principais problemas 

Cais Carência de infraestrutura e inadequação fundiária 

Bairro Mutirão 
Carência de infraestrutura, Inexistência de drenagem e pavimentação, 

com esgoto a céu aberto 

Bairro alto do São 
Vicente Parcialmente pavimentado, parte com rede de esgoto e parte com fossa 

Vila Santa Maria Carência de infraestrutura, casas de taipa e de materiais diversos 

Vila Popular 
Infraestrutura parcial, com fossa e parte de rede de esgoto, parcialmente 

pavimentada 

Novos loteamentos 
Falta de fiscalização quanto ao cumprimento de parâmetros técnicos e 

legais 

Assentamentos e 
Comunidades Rurais Carência de infraestrutura, casas de taipa 

Sítio Pitombeira 
664 casas sem solução de saneamento básico, seja fossa ou rede de 

esgotamento sanitário 

Sítio Santa Catarina 
919 famílias residentes na área, 520 não têm nenhuma solução de 

esgotamento sanitário, com 112 residentes em casa de taipa 

Sítio Mulungú 
Residem 766 famílias, 582 casas sem nenhuma solução de 

esgotamento sanitário e 28 casas de taipa 

Fonte: PMSB/Monteiro (2015), adaptada pela autora. 
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Conforme dados apresentados no PMSB/Monteiro e fornecidos pela 

Fundação João Pinheiro (2007) e pelo censo do IBGE (2010), a inadequação 

fundiária passou de 101 para 2000 habitações, o adensamento excessivo manteve-

se estável, ocorrendo em 205 habilitações, enquanto a carência de infraestrutura 

reduziu bastante, passando de 3043 para 500 habitações, entretanto o número de 

domicílios sem banheiro quase duplicou, passando de 672 para 1197.  

Sobre a Drenagem e Manejo das Águas Pluviais, informações contidas no 

PMSB/Monteiro e coletadas do censo do IBGE (2010), mostram que pouco mais da 

metade dos domicílios urbanos contam com pavimentação e presença de meio-fio 

nas vias ao seu entorno, além de que apenas cerca de 1% dos domicílios contam 

com a presença de bocas de lobo. Existe em apenas algumas vias canal artificial 

(Figura 10), sendo registrados vários pontos de alagamento na cidade (Figura 11), 

causados principalmente devido à inexistência de sistema de drenagem pluvial e 

pela obstrução das saídas de água por resíduos sólidos, além de existir o 

lançamento de grandes volumes de esgotos nas redes pluviais. 

 
Figura 10 – Canal Artificial no Centro de Monteiro 

 

Fonte: PMSB/Monteiro (2015) 

 
Figura 11 – Ausência de Pavimentação e Estruturas de Drenagem 

 

Fonte: PMSB/Monteiro (2015) 
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Tabela 3 – Principais Comunidades com Deficiências no Sistema de Drenagem 

Comunidades Principais problemas 

Bairro Mutirão Inexistência de drenagem e pavimentação. 

Vila Mariz Ruas sem drenagem e pavimentação. 

Vila Santa Maria Ruas sem drenagem e pavimentação. 

Vila Popular 
Infraestrutura parcial, com drenagem deficiente e parte das 

ruas sem pavimentação. 

Fonte: PMSB/Monteiro (2015), adaptada pela autora. 

 

Relacionado aos resíduos sólidos, o município coleta cerca de 25 

toneladas/dia (domiciliar e público), que totaliza cerca 750 toneladas mensais na 

zona urbana, sendo que o órgão responsável pela coleta e destinação final dos 

resíduos sólidos domésticos e pela limpeza urbana na área urbana é a Prefeitura 

Municipal de Monteiro (PMM). Os resíduos sólidos são coletados em 99% dos 

domicílios urbanos, enquanto na zona rural em 85% dos domicílios os resíduos são 

queimados e em 15% lançados a céu aberto (PMSB/MONTEIRO, 2015). 

De acordo com o PMSB/Monteiro os resíduos da construção civil – RCC são 

gerados por construções habitacionais e obras de infraestrutura municipal realizados 

pela prefeitura, sendo coletados aproximadamente 100m³/dia em 20 caçambas 

estacionárias de 5m³ cada, e, encaminhados para o lixão municipal quando não há 

possibilidade de reuso, ou para um equipamento conhecido como metralha, que 

serve para triturar esse material que será então usado para aterramento em 

construções. Os resíduos de serviços da saúde são coletados por empresa 

terceirizada, sendo que o material coletado é encaminhado para o lixão municipal, 

onde é queimado a céu aberto. 

A limpeza urbana conforme o PMSB/Monteiro atualmente se encontra sendo 

realizada pela Prefeitura Municipal (PMM) bem como por empresa terceirizada, em 

determinadas áreas do município, conforme Tabela 4. Vale salientar que ocorre uma 

coleta diferenciada de parte dos resíduos sólidos, sendo realizada a triagem dos 

materiais recicláveis, por catadores no lixão municipal, pois existe no município uma 

Associação de catadores com aproximadamente 25 membros e ainda 10 catadores 

que atuam informalmente. 
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Tabela 4 – Limpeza Urbana no Município de Monteiro 

Serviço Frequência 
 

Acondicionamento 
 

Turno 

Varrição Diária 
 

Lixeiras 
 

Diurno 

Poda e capina não 
mecanizada Diária 

Nas ruas e posteriormente 
caminhão caçamba 

 
Diurno 

Roçagem 
 

Diária 
Nas ruas e posteriormente 

caminhão caçamba 
 

Diurno 

Limpeza das bocas de 
lodo Mensal 

 
Sacolões 

 
Diurno 

Limpeza das feiras Semanal 
 

Sacolões 
 

Diurno e Noturno 

Limpeza de eventos 
comemorativos 

Quatro vezes/ano 
 

Lixeiras, caminhão 
compactador e caminhão 

caçamba 

 
 

Diurno 

Pintura das guias (meio-
fio) Semestral 

 
- 

 
Diurno 

Limpeza de pontos de 
acúmulo 

Conforme 
necessidade 

 

Caminhão caçamba Diurno 

Fonte: PMSB/Monteiro (2015), adaptada pela autora. 

 

A destinação final dada a estes resíduos, segundo o PMSB/Monteiro é o lixão, 

onde são dispostos de forma aleatória sobre o solo, sem impermeabilização ou 

cobertura do material (Figura 12), além de existir o acúmulo em áreas ociosas da 

cidade. 

 
Figura 12 – Lixão de Monteiro 

 

Fonte: Própria, 2017. 

 

O PMSB/Monteiro prevê prazo para as possíveis intervenções conforme as 

demandas (Tabela 5), estimados para um horizonte de 20 anos, com as metas 

divididas em prazos: imediata/ emergencial (até 3 anos), curto prazo (entre 4 e 8 

anos), médio prazo (entre 9 e 12 anos) e longo prazo (entre 13 e 20 anos), prazos 

estes que serão adotados para todos os serviços públicos de saneamento básico. 
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Tabela 5 – Demandas dos Serviços de Abastecimento de água, Esgotamento Sanitário, Drenagem 

Urbana e Resíduos Sólidos, Projetadas para o Município de Monteiro/PB 

Meta/ Ano População 

 
Demandas 

Água (l/s) Esgoto 
(l/s) 

Drenagem 
(km) 

Resíduos 
(t/dia) 

Imediato/Emergencial 
 

2015 32.652 46,4 37,1 151,6 24,2 

2017 33.415 47,5 38,0 183,9 24,8 

Curto prazo 
 

2019 34.204 48,6 38,9 208,5 25,3 

2021 35.022 49,8 39,8 228,0 26,0 

Médio prazo 
 

2023 35.866 51,0 40,8 244,3 26,6 

2025 36.740 52,3 41,8 258,4 27,2 

Longo prazo 
 
 

2027 37.642 53,6 42,9 271,3 27,9 

2029 38.575 54,9 43,9 283,5 28,6 

2031 39.539 56,3 45,0 295,2 29,3 

2033 40.536 57,7 46,2 306,8 30,0 

2035 41.556 59,2 47,4 315,0 30,8 

 Fonte: PMSB/Monteiro (2015), adaptada pela autora. 

 

O PMSB/Monteiro prevê que para garantir o abastecimento de água é 

possível estimar que para os anos iniciais projetados a capacidade dos 

reservatórios, deve contemplar ao menos 1.389 m³ e se estender a 1.992 m³ nos 

anos finais da projeção, sendo recomendado que o(s) reservatório(s) a serem 

instalados e/ou ampliados durante a etapa de restruturação do sistema de 

abastecimento comportem um total armazenado de 2.000.000 litros, além de que os 

reservatórios devem ser localizados de forma a manter o funcionamento da rede de 

distribuição entre pressões estáticas máximas e pressões dinâmicas mínimas. 

É importante frisar que o PMSB/Monteiro através da análise da situação do 

abastecimento de água por uma equipe técnica prevê que a infraestrutura necessita 

de melhorias, principalmente referente às perdas de água e as vazões de captação, 

necessitando de previsão de novas formas de abastecimento, planejando a curto, 

médio e longo prazo um sistema de abastecimento junto a Transposição do Rio São 

Francisco e monitoramento dos parâmetros de potabilidade. Também se necessita 

de melhoria nas condições de tratamento e desinfecção das águas antes da 

distribuição para os domicílios, além de adoção de medidas que melhorem 

tecnologicamente a ETA, com reforma de sua parte estrutural, reestruturação dos 

reservatórios e das redes de distribuição de água, procurando a manter de forma 

funcional, com pressões hidrostáticas adequadas, parâmetros de potabilidade 

adequados e o fornecimento sem interrupções.  
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Como a região apresenta problemas com disponibilidade hídrica torna-se 

pertinente estabelecer e manter um plano de contingência durante as situações de 

estiagem, a fim de restringir usos não prioritários, planejando medidas para 

atendimento emergencial de água a população, o qual deve ser realizado por equipe 

técnica especializada, sendo necessária a contratação de profissionais 

especializados na área de gestão de recursos hídricos e hidrologia aplicada para 

avaliarem as condições geográficas, o regime de chuvas e as demandas e 

capacidade de recarga dos açudes da região.  

O PMSB/Monteiro destaca também a necessidade de previsão de campanhas 

de conscientização na abordagem preventiva, planejando ações de economia de 

água antes mesmo dos períodos de estiagem, assim como métodos de reservação 

ou alternativas tecnológicas que combatam os problemas associados à 

disponibilidade de água com prioridade e alocação de incentivos e recursos para tal.  

Avalia-se também o desenvolvimento de ações junto a universidades, ou 

quaisquer organizações que promovam projetos, visando à melhoria das condições 

de abastecimento para o município, além da promoção e execução de programas de 

limpeza interna dos reservatórios com periodicidade. Assim, de acordo com o 

PMSB/Monteiro torna-se plausível no momento para a zona rural do município a 

adoção de um sistema compacto de tratamento individual, além da utilização de 

equipamentos dessalinilizadores. 

Sobre o esgotamento sanitário o PMSB/Monteiro (2015) evidencia a 

possibilidade de instalação de sistemas de tratamento coletivos em um núcleo 

urbano de Monteiro, enquanto na zona rural o plano de trabalho deverá abordar 

soluções alternativas individuais para cada domicílio. As soluções técnicas para 

atendimento as demandas da zona urbana, são: o Tratamento por Lagoa Anaeróbica 

+ Lagoa Facultativa (Sistema Australiano), o tratamento por Lodos Ativados – Fluxo 

Contínuo, o tratamento por Filtros Biológicos Percoladores de Baixa Carga, o 

tratamento por Reatores Anaeróbico Convencional, o tratamento por Reator 

Anaeróbio de Fluxo Ascendente – UASB. 

Já para a zona rural os possíveis sistemas a serem utilizados são: sistema 

fossa séptica e filtro anaeróbio, biodigestor anaeróbio e sistema modular com 

separação de água. Mas o PMSB/Monteiro (2015) aponta que o sistema com o 

melhor custo-benefício, em termos de tratamento individual (por domicílio), é o 

sistema de tratamento modular, pois apresenta uma eficiência adequada de 
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remoção de matéria orgânica e coliformes fecais, possibilidade de utilização de 

resíduo como fertilizante e possui um baixo custo de instalação. 

O PMSB/Monteiro para a drenagem e manejo de águas pluviais aponta que 

será estudada a viabilidade das seguintes medidas: pavimentação e implantação de 

rede coletora de drenagem pluvial subterrânea na área urbana e melhorias no 

sistema existente, criação de parques-lineares, revitalização dos açudes urbanos e 

delimitação de espaço para parque ao redor destes corpos de acumulação, 

melhorando a arborização e criando estruturas de lazer para a população, 

fechamento de vala de drenagem aberta que passa pelo centro da cidade, com 

otimização da funcionalidade deste espaço, o revitalizando e criando parque ou área 

verde, ciclovia e/ou passeios para pedestres, além de recomposição de mata ciliar 

de rios e riachos urbanos. 

Conforme o PMSB/Monteiro deverá ser implantado uma coleta seletiva 

eficiente, com separação dos resíduos comuns e recicláveis, além de realização de 

atendimento a área rural, conforme a quantidade de moradores existente na 

comunidade. Também devem ser fixados pontos próprios de conteinerização para 

coleta dos resíduos comuns ou orgânicos, recicláveis e especiais, conforme 

classificação e criada uma Cooperativa de Catadores para os trabalhadores que 

trabalham na coleta, segregação e venda dos resíduos recicláveis, gerando pontos 

de trabalhos e renda extras as famílias, sendo necessário um trabalho de educação 

ambiental com todos os munícipes. 

Os resíduos sólidos orgânicos coletados devem ser encaminhados a um 

aterro sanitário previamente licenciado para tal atividade, que pode ser de 

administração pública ou privada, na área do município ou próxima a esta e na forma 

particular ou de consórcio, conforme cenário mais favorável, sendo depositado na 

área de descarte, onde o solo já foi pré-preparado para recebimento deste material, 

e recebendo por cima uma camada de argila para aterramento do material. 

O plano também destaca a possibilidade da criação e manutenção de áreas 

de compostagem dos resíduos sólidos orgânicos, que consiste em transformar os 

rejeitos, de origem animal ou vegetal, em nutriente para as plantas, processo natural 

realizado pelo ecossistema, sendo gerados adubos essenciais para a agricultura e 

diminuindo o volume do material a ser encaminhado ao aterro sanitário. Já com 

relação à área que abriga o atual lixão deve ser realizado um estudo do solo para 

verificar a atual situação, com posterior limpeza da área e cercamento, adequação 
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da declividade dos taludes, cobertura final dos resíduos expostos e o plantio de 

gramíneas de raízes curtas em toda a sua área. 

O tipo de coleta, a frequência e local de atendimento e a destinação final dos 

resíduos do município de Monteiro podem ser visualizados na tabela 6, a seguir. 

 
Tabela 6 – Compilação da Estrutura de Destinação dos Resíduos Propostas pelo PMSB/Monteiro 

TIPO DE COLETA FREQUÊNCIA LOCAL DE ATENDIMENTO DESTINO 

Resíduos sólidos comum 3x por semana Conforme logística instalada 
seguindo a divisão em área 

norte e sul 

UGIRSU – Valas 
Sépticas 

Resíduos orgânicos 3x por semana Conforme logística instalada 
seguindo a divisão em área 

norte e sul 

UGIRSU - 
Compostagem 

Resíduos Recicláveis 3x por semana Conforme logística instalada 
seguindo a divisão em área 

norte e sul 

UGIRSU - 
Unidade de 

Triagem 

Resíduos da Construção 
Civil 

Conforme 
demanda 

Todo o município UGIRSU - 
Aterro de inertes 

Resíduos dos Serviços 
de Saúde 

Semanal Todo o município Responsabilidade 
do contratante 

Resíduos da Logística 
Reversa 

Voluntária Eco ponto e posterior 
encaminhamento para 

armazenamento na UGIRSU 

Retorno ao 
fabricante e/ou 

fornecedor 

Resíduos de poda e 
desbaste 

5x por semana Vias urbanas de Monteiro UGIRSU - 
Compostagem 

Resíduos de varrição 6x por semana Logradouros da área urbana 
de Monteiro 

UGIRSU – 
Aterro 

Resíduos da feira 
municipal 

3x por semana Feira municipal UGIRSU – 
Compostagem 

 Fonte: PMSB/Monteiro (2015), adaptada pela autora. 

 
Também são previstos no PMSB/Monteiro alguns programas e projetos a 

serem desenvolvidos no município, envolvendo o desenvolvimento institucional e 

melhoria na gestão, o abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e 

manejo de águas pluviais e resíduos sólidos e limpeza urbana, conforme as tabelas 

7 e 8 a seguir. 

Estes programas e projetos levam em conta os cenários prospectivos e 

concepção de alternativas, os objetivos e metas de imediato, curto, médio e longo 

prazo para a universalização dos serviços de saneamento, admitidas soluções 

graduais e progressivas, compatibilização com os planos plurianuais e com outros 

planos governamentais correlatos e identificação das possíveis fontes de 

financiamento (PMSB/Monteiro). 
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Tabela 7. Programas e Projetos Propostos para o Desenvolvimento Institucional e o Abastecimento 

de Água 

TEMAS PROGRAMAS PROJETOS OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
Desenvolvimento 
Institucional e 
melhoria da 
gestão 

Programa de 
Desenvolvimento 
Institucional e 
Gestão Pública – 
PDI 

Projeto de melhoria 
na gestão pública 

Melhoria institucional, 
aperfeiçoamento da 
capacidade de gestão da 
PM com relação ao 
Saneamento Básico, 
promoção da Conferência 
Municipal de Saneamento 
Ambiental e Cadastro dos 
domicílios e déficits e 
mapeamento do 
saneamento do município, 
conscientização da 
comunidade e implantação 
de oficina de saneamento 
ambiental. 

Projeto de 
Informação e 
Transparência 

 
 
 
Programa de 
Educação Ambiental 
– PEA 

Projeto de 
Desenvolvimento da 
Comunidade 

Projeto de Oficina 
Municipal de 
Saneamento 

Projeto de Educação 
Ambiental em Coleta 
Seletiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abastecimento 
de água 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de 
Restruturação do 
Sistema de 
Abastecimento de 
Água I (PRSAA – I) 

Formalização, 
Planejamento e 
Execução de 
Procedimentos de 
Contingência em 
Situações 
Emergenciais para o 
Sistema de 
Abastecimento de 
Água do Município 
de Monteiro – PB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universalizar o atendimento 
do sistema de 
abastecimento de água para 
a população da zona urbana 
e rural do município de 
Monteiro-PB, prevendo 
ações que tornem equitativa 
a distribuição de água e com 
qualidade para a população; 
Reestruturação e ampliação 
do sistema de 
captação/adução frente a 
adequada demanda 
preparando o SAA para o 
recebimento das águas 
oriundas da Transposição 
do Rio São Francisco e 
Revitalização do rio 
Monteiro (Paraíba). 

Projeto Água Boa 
São Francisco – 
Reestruturação 
Gerencial e 
Estrutural do 
Sistema de 
Abastecimento no 
Município de 
Monteiro – PB 

Proteção e 
Revitalização do Rio 
Monteiro (Rio 
Paraíba) no 
Trecho Sede 
Municipal – Açude 
Poções 

Programa de 
Restruturação do 
Sistema de 
Abastecimento de 
Água I (PRSAA – II) 

Instalação, 
Readequação e 
Operação de 
Sistemas de 
Abastecimento 
Rurais 

Implantação e 
Manutenção de 
Sistemas de 
Abastecimento 
Individuais Rurais 

 Fonte: PMSB/Monteiro (2015), adaptada pela autora. 
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Tabela 8. Programas e Projetos Propostos para o Esgotamento Sanitário, Drenagem Pluvial e 

Resíduos Sólidos. 

TEMAS PROGRAMAS PROJETOS OBJETIVOS 

 
 
 

Esgotamento 
sanitário 

 
 

Programa de 
Esgotamento 

Sanitário – PES 

Projeto de 
Esgotamento 

Sanitário Urbano – 
PES-URBANO 

Ampliar e melhorar a coleta 
dos esgotos gerados no 
perímetro urbano e rural e o 
seu tratamento adequado, 
além de melhorar a 
infraestrutura sanitária dos 
domicílios rurais. 

Projeto de 
Esgotamento 

Sanitário Rural – 
PES-RURAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drenagem Pluvial 

 
 

Programa de 
melhoria na 

gestão e prestação 
dos serviços de 

drenagem (medidas 
não estruturais) 

Ampliação e 
readequação da rede 
existente de micro 
drenagem pluvial 
urbana 

 
 
 
 
Manutenção e limpeza das 
estruturas, revitalização do 
canal de drenagem, 
implementação de parque 
junto ao açude Monteiro, 
recuperação de APP e 
parque linear no rio 
Monteiro, intervenções de 
micro e macro drenagem e 
implementação de plano 
municipal de arborização. 

Ampliação e 
readequação da rede 
existente de 
macrodrenagem 
pluvial urbano 

 
 
 

Programa de 
drenagem urbana e 
manejo das águas 
pluviais (medidas 

estruturais) 

Limpeza e 
manutenção do 
sistema de 
drenagem existente 

Criação de bacias de 
retenção e parques 
urbanos voltados 
para a reserva de 
áreas permeáveis e 
melhoria a qualidade 
ambiental urbana 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resíduos Sólidos 

 
 
 

Programa de coleta 
segregada – PCS 

Programa de Coleta 
Segregada – 

PCS 

 
 
 
 
 
Atender o disposto na 
Política Nacional dos 
Resíduos Sólidos, fazendo a 
coleta segregada dos 
resíduos e universalizando o 
Serviço, encerrar o lixão 
municipal, concepção do 
aterro sanitário e 
recuperação das áreas 
degradadas, estruturação de 
uma unidade de 
gerenciamento integrado 
dos resíduos sólidos 
urbanos. 

Programa de 
destinação final – 

PDF 

Programa de 
estruturação do 

aterro – PEA 

 
 
 
 
 

Programa de 
Implantação de 

Aterro Sanitário – 
PIAS 

Programa de 
Encerramento do 
Lixão Municipal, 
Concepção de 

Aterro e 
Recuperação de 

Áreas Degradadas 

Programa de 
Estruturação de uma 

Unidade de 
Gerenciamento 

Integrado de 
Resíduos Sólidos 

Urbanos (UGIRSU) 

Programa de 
Limpeza Urbana - 

Pluvial 

 
- 

 Fonte: PMSB/Monteiro (2015), adaptada pela autora. 
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Sobre os Indicadores de Desempenho o PMSB/Monteiro propõe o 

desenvolvimento de um Sistema de Indicadores para cada tipo de serviço, levando 

em consideração o controle social, o saneamento ambiental e saúde pública, as 

questões socioeconômicas e a eficiência e gestão. Dentre os Indicadores, podem 

ser citados alguns dos principais, a saber: índice de atendimento, cobertura, 

tratamento e qualidade das águas, índice de cobertura e tratamento dos esgotos, 

cobertura dos serviços de drenagem urbana e mata ciliar de riachos e mananciais 

recuperadas, cobertura de habitações atendidas, coleta seletiva, cobertura de ruas 

atendidas pela varrição e capina, dentre outros. 

Cabe ressaltar que o Plano de Saneamento Básico fornece diretrizes de 

gestão, buscando a organização e o aperfeiçoamento institucional e tecnológico do 

município, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável e a correta 

aplicação dos recursos financeiros do município, implicando em responsabilidades 

compartilhadas e o comprometimento de todos munícipes.  

Uma boa gestão do Saneamento Básico promove a saúde pública, 

cooperando com o controle das doenças e permitindo mudar a realidade de milhares 

de brasileiros, oferecendo-lhes melhores condições para uma vida digna. 

 

5.3 Análise SWOT  

 

A análise do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de 

Monteiro/PB, através da aplicação da matriz SWOT, com análise do ambiente 

interno (forças e fraquezas) e externo (oportunidades e ameaças) permitiu elencar 

uma sequência de pontos que são estratégicos em sua implantação, em virtude de 

suas características técnicas, potencial social e estruturação político administrativa. 

Partindo destes ambientes, interno e externo, o Quadro 1, citado na página 

seguintes apresenta de forma organizada uma visão da situação do saneamento 

básico do município de Monteiro, com o foco em propostas de melhorias das ações 

citadas no plano. 
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Quadro 1: Matriz SWOT Aplicada ao PMSB/Monteiro 

STRENGTHS (Pontos Fortes) 

 Diagnóstico da situação do Saneamento 

Básico; 

 Programas e ações de capacitação 

técnica; 

 Existência de Estação de Tratamento de 

Água - ETA; 

 Existência de Estação de Tratamento de 

Esgoto – ETE; 

 Ressocialização e realocação de 

catadores; 

 Extinção do lixão e Recuperação de 

áreas degradadas; 

 Implantação do Aterro Sanitário; 

 Sistema de coleta seletiva; 

 Sistema de logística reversa; 

 Contratação de profissional técnico 

específico; 

 Estabelecimento de Indicadores de 

Desempenho. 

WEAKNESS (Pontos Fracos) 

 Lixão ativo; 

 Falta de identificação de áreas favoráveis 

para disposição ambientalmente adequada de 

rejeitos; 

 Domicílios com lançamento de esgotos a 

céu aberto; 

 Poluição dos recursos hídricos e do solo; 

 Inexistência de rede de drenagem pluvial 

em grande parte da área urbana; 

 Inexistência de pontos de coleta para 

logística reversa; 

 Inexistência de Banco de dados. 

 

 

OPPORTUNITIES (Oportunidades) 

 Maior geração de emprego e renda para 

a população; 

 Melhor qualidade de vida para a 

população; 

 Criação de parques lineares e 

revitalização dos açudes urbanos; 

 Expansão da rede coletora de esgoto; 

 Ampliação da ETE para receber água da 

Transposição; 

 Implementação de soluções individuais 

para o abastecimento de água da zona rural; 

 Implementação de áreas de 

compostagem de resíduos orgânicos; 

 Implantação da cobrança pelos serviços 

de saneamento básico; 

 Controle das atividades e registros 

quantitativos e qualitativos das ações executadas. 

THREATS (Ameaças) 

 Plano por obrigação; 

 Água tratada salobra; 

 ETE desativada; 

 Acúmulo de resíduos em logradouros; 

 Implantação de aterro controlado (aterro 

em valas sépticas); 

 Ruas não pavimentadas; 

 Presença de vetores de doenças 

infectocontagiosas; 

 Alterações paisagísticas; 

 Fiscalização ineficiente. 

 

 

Fonte: Autor (2017). 
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5.3.1 Strengths (Pontos fortes) 

 

 Diagnóstico da situação do Saneamento Básico: O município, através do 

diagnóstico apresenta a situação dos serviços de Saneamento e os responsáveis 

por sua execução. Conforme prognóstico do Saneamento Básico, o mesmo pode ser 

considerado como uma ferramenta auxiliar para conhecimento da situação do setor 

de saneamento, propiciando a reflexão e o estabelecimento de ações a serem 

desenvolvidas, visando à execução dos serviços de forma eficiente e satisfatória. 

 Programas e ações de capacitação técnica: o plano propõe a realização de 

campanhas de sensibilização e execução de projetos em parceria com as 

Universidades e organizações, visando sensibilizar os gestores e a comunidade em 

geral sobre a importância da economia de água e a adequada disposição e 

tratamento dos efluentes sanitários e resíduos sólidos, pois só assim será possível 

combater os problemas associados à disponibilidade de água e promover a saúde 

pública e o desenvolvimento sustentável, preservando os recursos hídricos e o meio 

ambiente em consonância com os objetivos do PMSB. 

 Existência de Estação de Tratamento de Água – ETA: a ETA existe e está 

em operação, mas necessita de manutenção, pois alguns sistemas construtivos e 

equipamentos precisam ser substituídos, visando recuperar o seu desempenho, 

devido ao desgaste natural com o tempo. Também se faz necessário um 

monitoramento mais criterioso e periódico dos parâmetros de potabilidade da água, 

pois conforme o plano, a mesma se apresenta salobra. 

 Existência de Estação de Tratamento de Esgoto – ETE: a ETE existe, 

porém se encontra inoperante, mas conforme o Plano está sendo reformada para 

posterior recebimento e tratamento dos efluentes. 

 Ressocialização e realocação de catadores: Segundo dados da Prefeitura, 

existe no município uma Associação de catadores com aproximadamente 25 

membros e ainda 10 catadores que atuam informalmente, os quais atuam 

diretamente no lixão e realizam uma coleta diferenciada de parte dos resíduos 

sólidos, sendo que lá existem antigos galpões de triagem que foram abandonados 

há anos e, atualmente estes são utilizados para a armazenagem dos resíduos 

triados, além de serem utilizados como local de refeitório.  

No Programa de Estruturação de uma Unidade de Gerenciamento Integrado 

de Resíduos Sólidos Urbanos (UGIRSU) está previsto que os catadores de materiais 
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recicláveis devem ser integrados em uma cooperativa para que sua fonte de renda 

seja mantida e que as condições de trabalho sejam melhoradas. 

 Extinção do lixão e Recuperação de áreas degradadas: O PMSB prevê o 

soterramento do lixão, com interdição do acesso ao mesmo e contratação de equipe 

para monitoramento. Posteriormente, propõe a recuperação de áreas degradadas, 

com limpeza dos pontos de acúmulo de resíduos que se encontram espalhados por 

todo o município e venda do terreno ou uso conforme interesse municipal. 

 Implantação do Aterro Sanitário: O plano planeja inicialmente a avaliação 

de uma área compatível com as diretrizes ambientais e legais para a implantação de 

um aterro em valas sépticas no município de Monteiro/PB, contratando empresa 

especializada para a realização do projeto do aterro e a respectiva execução e 

aquisição de maquinário para a operacionalização do mesmo. Mas o Aterro em valas 

sépticas caracteriza-se como uma ameaça, pois o material recebido é depositado no 

solo e recebe por cima apenas uma camada de argila para aterramento do material, 

não estando conforme propõe a legislação. 

 Sistema de coleta seletiva: O plano propõe um sistema de coleta seletiva 

eficiente, com separação dos resíduos comuns e recicláveis, além de realização de 

atendimento a área rural de acordo com a quantidade de moradores na comunidade, 

planejando o tipo de coleta, a frequência, o local de atendimento e a destinação final. 

 Sistema de logística reversa: É prevista a instalação de pontos de coleta 

voluntária (PEV), ecopontos, estratégicos para captação de resíduos com logística 

reversa, tanto em áreas rurais quanto urbanas, sendo responsabilidade da PM, 

efetuar manutenções necessárias além de coletar e transportar os resíduos quando 

os recipientes estiverem próximos à lotação máxima. 

 Contratação de profissional técnico específico: O plano propõe a 

contratação de profissionais especializados na área de gestão de recursos hídricos e 

hidrologia aplicada para avaliação das condições geográficas, regime de chuvas e 

as demandas e capacidade de recarga dos açudes da região. Também é 

indispensável à contratação de técnico em informática ou tecnologia para o 

desenvolvimento de banco de dados, com informações sobre o saneamento e 

equipe técnica composta por engenheiro ambiental/sanitarista para coordenar os 

demais profissionais demandados no auxílio das questões de saneamento básico do 

município. 
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 Estabelecimento de Indicadores de desempenho: Permite medir objetivos 

e metas estabelecidas no PMSB, avaliando a melhoria das condições de 

saneamento e salubridade no município assim como a eficiência dos recursos 

empregados. 

 

5.3.2 Weakness (Pontos fracos) 

 

 Lixão ativo: Todos os resíduos sólidos continuam sendo depositados no lixão. 

Mesmo com a previsão de desinstalação e recuperação da área, ainda não foi 

definido local para Instalação do Aterro em Valas Sépticas. 

 Falta de identificação de áreas favoráveis para disposição 

ambientalmente adequada de rejeitos: O plano determina que deve ser definida 

uma área para disposição dos rejeitos, mas não especifica o local nem a distância 

da cidade. 

 Domicílios com lançamento de esgotos a céu aberto: Grande parte dos 

domicílios não possui infraestrutura coletiva de esgotamento sanitário, optando por 

soluções individuais, como fossa séptica, e devido à inexistência de drenagem e 

pavimentação em quase todas as ruas, a água escorre em valas rasas a céu aberto, 

sendo vetores de doenças e trazendo problemas de ordem estética, ambiental e 

financeira. 

 Poluição dos recursos hídricos e do solo: Como a ETE encontra-se 

desativada os efluentes não chegam à estação, sendo lançados diretamente nos 

corpos hídricos, poluindo o solo e o lençol freático, degradando as bacias 

hidrográficas, provocando odores desagradáveis e alterando a paisagem natural da 

área. 

 Inexistência de rede de drenagem pluvial em grande parte da área urbana: 

À falta de drenagem na maioria das ruas ocasiona o aparecimento de pontos de 

alagamento, necessitando conforme o plano, realização de manutenções no sistema 

de drenagem nos âmbitos da macro e microdrenagem, especialmente no que se 

refere à desobstrução de condutos e recuperação de estruturas de drenagem, 

objetivando a melhoria da qualidade de vida da população. 

 Inexistência de pontos de coleta para logística reversa: Para que o sistema 

de logística reversa seja executado de maneira adequada, faz-se necessário o 

estabelecimento de ecopontos, ou seja, locais para a entrega de resíduos, os quais 
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não estão definidos no PMSB/Monteiro. Nesses pontos de coleta podem ser 

recebidas pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, 

lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes, dentre outros. 

 Inexistência de Banco de dados: A não existência de um sistema de 

informações dificulta a construção de indicadores de desempenho, que permite 

monitorar os objetivos estabelecidos e alcançados e produzir relatórios, que podem 

subsidiar as ações de gestão, como: planejamento, prestação, regulação, 

fiscalização e controle social. O Banco de dados também possibilita o levantamento 

das demandas por infraestruturas de saneamento, através de cadastro dos 

domicílios existentes no município. 

 

5.3.3 Opportunities (Oportunidades) 

 

 Maior geração de emprego e renda para a população: No 

dimensionamento dos recursos humanos, o PMSB estima a necessidade de 

contratação de profissionais especializados na área de gestão de recursos hídricos e 

hidrologia aplicada, técnico em informática ou tecnologia e equipe técnica composta 

por engenheiro ambiental/sanitarista para coordenar os demais profissionais 

demandados no auxílio das questões de saneamento básico do município, ficando 

evidente o surgimento de novas vagas de emprego nas diversas áreas do 

conhecimento. 

 Melhor qualidade de vida para a população: Com a maior oferta de 

emprego, a renda de algumas famílias aumenta, combatendo a pobreza e, 

consequentemente melhorando as suas condições de vida, além de que com a 

universalização do acesso aos serviços de Saneamento Básico e adequação ao 

proposto na legislação, se promove a saúde, a preservação ambiental e o 

desenvolvimento sustentável, contribuindo para uma qualidade de vida melhor para 

toda a comunidade. 

 Criação de parques lineares e revitalização dos açudes urbanos: 

Segundo o plano a situação dos corpos hídricos do município de Monteiro é 

alarmante, seja no aspecto oferta hídrica quanto qualidade/ proteção, devido a 

inexistência de Saneamento Básico eficiente, sendo proposta a revitalização do Rio 

Paraíba até o açude Poções, além da delimitação de espaço para parque ao redor 
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do corpo de acumulação situado dentro da cidade, melhorando a arborização e 

criando estruturas de lazer para a população, e fechando a vala de drenagem aberta 

que passa pelo centro da cidade, otimizando a funcionalidade deste espaço, o 

revitalizando e criando parque ou área verde, ciclovia e/ou passeios para pedestres, 

e recompondo a mata ciliar de rios e riachos urbanos. 

 Expansão da rede coletora de esgoto: O plano propõe a expansão da 

coleta de esgoto para as periferias, pois existem assentamentos com carência de 

infraestrutura, além de ampliação da ETE, para que assim possa receber todos os 

efluentes e tratá-los de forma eficiente e correta. 

 Ampliação da ETE para receber água da Transposição: Há a necessidade 

de ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao 

abastecimento de água, em quantidade suficiente, qualidade e regularidade para 

atender as necessidades da população, sendo assim indispensável à ampliação da 

ETE. 

 Implementação de soluções individuais para o abastecimento de água da 

zona rural: Segundo PMSB/Monteiro torna-se plausível no momento para a zona 

rural do município a adoção de um sistema compacto de tratamento individual, além 

da utilização de equipamentos dessalinilizadores. 

 Implementação de áreas de compostagem de resíduos orgânicos: O 

plano destaca a possibilidade de criação e manutenção de áreas de compostagem 

dos resíduos sólidos orgânicos, onde serão transformados os rejeitos, de origem 

animal ou vegetal, em nutrientes para as plantas, sendo gerados adubos essenciais 

para a agricultura e diminuindo o volume do material a ser encaminhado ao aterro 

sanitário.  

 Implantação da cobrança pelos serviços de saneamento básico: O plano 

propõe remuneração pela prestação dos serviços públicos de abastecimento de 

água, fixada com base no volume consumido de água, por meio de medição 

individualizada, o qual já existe no município, além da cobrança pela prestação do 

serviço público de manejo de águas pluviais urbanas, levando em conta, em cada 

lote urbano, o percentual de área impermeabilizada e a existência de dispositivos de 

amortecimento ou de retenção da água pluvial, incentivando o uso racional e visando 

o equilíbrio do ciclo hidrológico. Por outro lado, é proposta a cobrança pela 

prestação dos serviços públicos de coleta dos resíduos, sendo responsabilizados os 
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pequenos e grandes geradores pelo valor dos custos operacionais para a destinação 

dos seus resíduos produzidos. 

 Controle das atividades e registros quantitativos e qualitativos das 

ações executadas: Com o estabelecimento de sistema de indicadores é possível 

controlar as atividades desenvolvidas e os objetivos atingidos, podendo assim prever 

ações a serem desenvolvidas a curto, médio e a longo prazo, visando a otimização 

dos serviços. 

 

5.3.4 Threats (Ameaças) 

 

 Plano por obrigação: O Plano Municipal de Saneamento Básico foi 

elaborado visando à adequação ao instituído pela Lei 11.445/2007, temendo sofrer 

cortes nos recursos públicos recebidos, tendo assim seu potencial de efetividade 

limitado, ficando muitas vezes apenas no papel, sem serem executadas as ações 

propostas, sendo considerado como uma ameaça. 

 Água tratada salobra: O sistema de abastecimento de água é 

responsabilidade da CAGEPA, que realiza o processo de tratamento e distribuição, 

com desinfecção da água através da adição de cloro, mas este tratamento não está 

sendo o ideal, pois a água ainda se apresenta salobra, considerando-se como uma 

ameaça. O PMSB propõe o monitoramento dos padrões de potabilidade da água, 

mas não especifica quais, a fim de garantir a distribuição de água doce à 

comunidade. 

 ETE desativada: A ETE desativada é considerada uma ameaça, pois 

aumenta o potencial de poluição dos recursos hídricos e do solo, pois os efluentes 

são lançados diretamente nos corpos hídricos e atingem o lençol freático, sem 

nenhum tratamento preliminar. 

 Acúmulo de resíduos em logradouros: Como apresentado no plano existe 

acúmulo em diversas áreas da cidade de resíduos sólidos, tido como ameaça, pois 

pode causar poluição ambiental e visual e causar entupimento dos sistemas de 

drenagem, além de contribuir com o surgimento de vetores de doenças. 

 Implantação de aterro controlado (aterro em valas sépticas): É tido como 

uma ameaça, pois o correto seria a Implantação do Aterro Sanitário, que é um 

método que utiliza os princípios de engenharia (impermeabilização do solo, 

cercamento, ausência de catadores, sistema de drenagem de gases, águas pluviais 
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e lixiviado) para confinar os resíduos e rejeitos à menor área possível e reduzi-los ao 

menor volume permissível, cobrindo-o com uma camada de terra na conclusão de 

cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se necessário (NBR 8419, 1992), 

enquanto o aterro controlado consiste apenas no recobrimento da massa de 

resíduos e rejeitos com terra, sendo uma forma inadequada de disposição final de 

resíduos. 

Os aterros sanitários são considerados como melhor alternativa para 

disposição final de resíduos urbanos e industriais, mas se o mesmo não for 

impermeabilizado e operado corretamente constitui-se em um fator de poluição 

ambiental e contaminação do solo, das aguas subterrâneas e do ar. 

 Ruas não pavimentadas: Considera-se uma ameaça, pois ocasiona no 

carreamento de partículas de solo para cursos de água, causando assoreamento, 

além de problemas de erosão e desconformidade nas estradas urbanas. 

 Presença de vetores de doenças infectocontagiosas: Conforme o plano, o 

sistema de esgotamento sanitário e a disposição dos resíduos sólidos do município 

não são realizados de forma adequada e eficiente, causando potenciais impactos 

negativos, tal qual o percolado e os efluentes sanitários que infiltram no solo e, 

consequentemente, contamina o lençol freático, os recursos hídricos superficiais e o 

solo, além de provocar odores desagradáveis e desenvolvimento de doenças por 

meio de animais e insetos.  

 Alterações paisagísticas: A paisagem natural da área ocupada pelo lixão é 

alterada, devido à geração de gases metanos e sulfídricos pela decomposição dos 

resíduos, bem como os corpos hídricos que recebem diretamente os efluentes sem 

tratamento, acarretando impactos nas questões sociais e tornando suscetível o 

aparecimento de problemas de saúde. 

 Fiscalização ineficiente: Embora o PMSB/Monteiro apresente a 

quantificação dos serviços de saneamento do município, através de dados coletados 

do IBGE (2010) e do SNIS (2012), verifica-se que a prefeitura do município não 

apresenta controle do cadastro dos domicílios existentes, informação esta importante 

para o levantamento das demandas por infraestrutura de saneamento e um dos 

integrantes primordiais da fiscalização.  
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Monteiro 

(PMSB/MONTEIRO) foi objeto de estudo, com análise estratégica através da matriz 

SWOT e, a partir daí, propõe-se soluções e alternativas objetivando a adequação 

das ações ao encontrado na legislação vigente sobre Saneamento Básico.  

Primeiramente propõe-se a reativação da Estação de Tratamento de Esgoto, 

pois o seu funcionamento é indispensável para a redução da poluição dos recursos 

hídricos e do solo, visto que os efluentes estão sendo lançados diretamente nos 

corpos hídricos sem nenhum tratamento. Além disso, faz-se necessária a expansão 

da rede coletora de esgoto, porque existem domicílios que lançam os esgotos a céu 

aberto. E, conforme O Decreto 7.217/2010 faz parte do serviço público de 

esgotamento sanitário a coleta, transporte, tratamento e disposição final dos esgotos 

sanitário, e a NBR 9.648/86 reforça a necessidade de tratamento prévio do esgoto 

antes de ser lançado. 

Também é urgente a necessidade de desativação do lixão e instalação do 

Aterro Sanitário, com no mínimo cercamento da área, impermeabilização do solo, 

cobertura com solo e cobertura vegetal, sistema de drenagem de gases, águas 

pluviais e lixiviado e sistema de segurança. Uma vez que o Aterro Controlado ou 

Aterro em valas sépticas é tido como ameaça, pois consiste apenas no recobrimento 

da massa de resíduos e rejeitos com terra, que no caso específico do município de 

Monteiro o aterramento do material é feito com argila, podendo constituir-se como 

um fator de poluição ambiental e contaminação do solo, das águas subterrâneas e 

do ar.   

Vale destacar que o simples aterramento do lixão não é uma medida 

adequada, devendo ser realizado estudos visando definir ações adequadas para a 

recuperação do local, planejando limpeza do local e tratamento do solo, procurando 

recuperar sua fertilidade. Além de que deve se ter a preocupação com as pessoas 

que sobrevivem do lixão e vivem no seu entorno, procurando fazer a realocação 

dessas pessoas e as integrar a cooperativa dos catadores (AMAS), mantendo a sua 

fonte de renda e melhorando as suas condições de trabalho. 

É necessária a identificação de áreas favoráveis para disposição 

ambientalmente adequada de rejeitos, além de realização de fiscalização, 

procurando acabar com a disposição de resíduos em logradouros e áreas ociosas da 



64 
 

 

cidade, pois provoca alteração da paisagem do ambiente e acarreta diversos 

problemas de saúde e ambientais.  E, conforme a Resolução 307/2002 do CONAMA 

deve ser realizado o cadastramento de áreas aptas para o recebimento, triagem e 

armazenamento temporário de pequenos volumes, assim como a proibição de 

disposição dos resíduos de construção em áreas não licenciadas.  

Em um segundo momento, propõe-se a realização de monitoramento dos 

parâmetros de potabilidade da água de forma contínua e eficiente, procurando 

extinguir a distribuição de água salobra, oferecendo água de qualidade à 

comunidade. Também é necessária a ampliação da ETA, visando atender a um 

maior número de famílias, universalizando o acesso à água de qualidade, de forma 

contínua e eficiente, adequando-se para o recebimento das águas da Transposição 

do Rio São Francisco. Por outro lado, é preciso implementar soluções individuais 

para o abastecimento de água na zona rural, pois ainda existe famílias sem acesso, 

podendo inclusive serem instalados dessalinilizadores. 

A rede de drenagem urbana pluvial precisa ser construída, pois a não 

existência da mesma acarreta problemas nos períodos de chuvas, causando 

prejuízos financeiros e ambientais a comunidade e, principalmente aumentando o 

número de pessoas doentes. Por outro lado, carece de pavimentação das vias, cuja 

inexistência acarreta alagamentos, erosão do solo, dentre outros problemas.  

O estabelecimento de pontos de coleta para logística reversa também é 

indispensável, assim como a instalação de áreas de compostagem de resíduos 

orgânicos, uma ótima oportunidade para transformação dos rejeitos, de origem 

animal ou vegetal, em nutrientes para as plantas. A revitalização do leito do Rio 

Paraíba, do açude Poções e a construção de parques lineares também são ações 

importantíssimas, que contribuem com a recuperação das condições ambientais 

favoráveis e o desenvolvimento sustentável. 

Outra proposta relevante é que o PMSB/Monteiro seja visto como uma 

vontade de exercer a gestão de maneira planejada, elaborado por convicção, cuja 

motivação é um aspecto chave para definir sua efetividade e potencial, pois o plano 

que objetiva apenas atender a legislação, na maioria das vezes fica só no papel, por 

temer cortes dos recursos financeiros recebidos, e um planejamento sem execução 

é perca de tempo, pois não apresenta nenhum potencial de contribuição com o 

desenvolvimento sustentável, a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida 

das pessoas. 
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Sob outra perspectiva sugere-se a elaboração de um sistema de informações 

(banco de dados), com atualização periódica, para que assim seja possível 

monitorar, controlar as ações planejadas, executadas, as demandas existentes, 

estabelecendo um sistema de indicadores, contribuindo assim para o 

aperfeiçoamento e universalização da prestação dos serviços de saneamento, de 

forma eficiente e contínua. 

Também é importante a cobrança pela prestação dos serviços públicos de 

manejo de águas pluviais urbanas, como forma de incentivo ao uso racional da água 

e preservação dos recursos hídricos, além da cobrança pela coleta dos resíduos 

sólidos, mas como sugestão é necessário destacar a necessidade do 

desenvolvimento de técnicas e procedimentos para a responsabilização dos 

pequenos e grandes geradores sobre os valores dos custos operacionais para a 

destinação dos seus resíduos produzidos, sendo importante a realização da triagem 

e criação de uma rotina de reaproveitamento, reduzindo os gastos com materiais e 

gerando menos resíduos, pois a simples cobrança de taxas aos donos de obras não 

é eficiente, pois corre o risco de ficar apenas no papel, sem ser cumprida pela 

população. 

Outra proposta é o estabelecimento de um setor de fiscalização, delegando 

uma equipe responsável pelo controle dos registros, que proporcione a quantificação 

dos serviços de saneamento executados e as demandas existentes, assim como, 

controle do cadastro de domicílios existentes no município, monitorando o 

atendimento as famílias, visando à produção de relatórios a ser apresentado aos 

gestores e a comunidade, demonstrando a situação do Saneamento do município 

com a intenção de fornecer um serviço eficiente, contínuo e sustentável. 

É evidente que os municípios e empresas encontram dificuldade na 

incorporação em seus processos, da gestão dos serviços de Saneamento Básico, 

mas se ocorrer à participação conjunta entre Cagepa, Prefeitura Municipal, 

recicladoras, órgãos públicos, entidades de pesquisa e a comunidade os objetivos 

serão alcançados de forma mais rápida, eficiente e viável para ambas as partes. 

Assim, é essencial um bom gerenciamento do PMSB/Monteiro, assim como 

das atividades previstas, evidenciando preocupação com o meio ambiente, o bem 

estar social e o desenvolvimento econômico sustentável, pois além do mais pode ser 

uma fonte de economia significativa dos recursos públicos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nota-se que as práticas de gestão do Saneamento Básico no município de 

Monteiro ainda estão em fase de planejamento, sendo que conforme citado no 

PMSB/Monteiro o lixão ainda continua ativo e a ETE desativada, sendo necessária a 

tomada de decisões urgentemente, ficando evidente que o PMSB/Monteiro atende 

em parte ao proposto pela legislação vigente sobre Saneamento, necessitando de 

algumas adaptações. 

No que se refere à distribuição de água potável a população, conforme 

disposto no PMSB/Monteiro à água se apresenta salobra, sendo estas condições 

não compatíveis com os padrões de potabilidade normatizados pela resolução 

CONAMA nº 357/2005. Mas, verifica-se que no plano não consta a realização de 

ensaios de potabilidade da água, pois segundo a resolução CONAMA nº 357/2005, a 

água é considerada salobra se apresentar salinidade superior a 0,5% e inferior a 

30%. Se esta informação for confirmada, pode-se realizar a dessalinização da água 

antes de sua distribuição a população. 

Verifica-se no plano a existência de informações contraditórias em algumas 

passagens, o que dificulta a tomada de decisões, mas é indispensável que as ações 

e metas expostas no plano sejam postas em prática, realizando as devidas 

adaptações, conforme apresentado na proposta de intervenção: reativação da ETE, 

desativação do lixão e instalação do Aterro Sanitário, expansão da rede de esgoto, 

monitoramento dos parâmetros de potabilidade da água e elaboração de um sistema 

de informações.  

Vale destacar que no momento a ETE está sendo limpa, para em seguida 

retomar o tratamento dos efluentes em conjunto com as outras duas lagoas 

facultativas construídas. Já sobre o monitoramento dos parâmetros de potabilidade 

de água, inicialmente faz-se necessário à análise de alguns parâmetros físicos e 

químicos da água, como a condutividade elétrica, presença de cloretos e sulfatos, 

dentre outros, para assim decidir sobre possíveis processos de tratamento da água, 

como por exemplo, a dessalinização. 

Diante do exposto, conclui-se que o PMSB de Monteiro apresenta pontos 

fortes e fragilidades, sendo importante a conscientização dos gestores e da 

comunidade para ser possível maximizar as forças identificadas, bem como 

transformar as fraquezas em forças e oportunidades. 
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