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APRESENTAÇÃO 

Este documento apresenta o Diagnóstico Técnico Participativo Preliminar, elaborado a 

partir de levantamento de campo, de registros e séries históricas dos sistemas de saneamento 

básico municipal, em prol de identificar a realidade instalada e propiciar base para o 

planejamento municipal integrado dos quatro componentes do saneamento básico.  

Essa versão tem o objetivo de tornar público o trabalho realizado pelo comitê 

executivo, com capacitação e apoio técnico da UFRN, de modo a possibilitar a contribuição 

da sociedade civil do município com sugestões, críticas, correções e complementações. Foi 

disponibilizado por prazo mínimo de dez dias, com possibilidade de participação social dos 

munícipes através de consulta pública e oficina de mobilização social.   

Após captadas as contribuições da população municipal, as mesmas serão avaliadas 

tecnicamente e incorporadas ao documento, quando pertinente, para então constituir o Produto 

C - Diagnóstico Técnico-Participativo, do Plano Municipal de Saneamento Básico, que 

abrange a realidade da infraestrutura de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo 

das águas pluviais e dos resíduos sólidos, identificadas no município, somada à percepção da 

população sobre as condições e qualidade da prestação desses serviços. 
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1 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, CULTURAIS, AMBIENTAIS E DE 

INFRAESTRUTURA 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

1.1.1 Localização 

O Município de João Câmara (Latitude 5o32'15''S e Longitude 35o49'11''W) está 

localizado na microrregião de Baixa Verde do estado do Rio Grande do Norte e fica a uma 

distância aproximada de 81,3 Km de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Foi criado em 29 

de outubro de 1928 e abrange, atualmente, uma área de aproximadamente 798,3 km2, com 

altitude média de 160 metros em relação ao nível do mar (Figura 1.1). 

Figura 1.1 - Localização do município de João Câmara (RN). 

 
Fonte: Elaboração Pesquisa PMSB, 2017. 
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1.1.2 Evolução do Município 

O município de João Câmara tem forte relação com a linha férrea, pois foi com o 
prolongamento dos trilhos da Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte, ao 
chegar no que hoje é o território do município em 1910, foi que começaram a surgir 
as primeiras casas no local onde hoje está situada a cidade de João Câmara. O 
município foi criado pela Lei estadual nº 697, de 29 de outubro de 1928, com o 
nome de Baixa Verde, ocorrendo sua instalação a 1° de janeiro de 1929, mas 
somente com a Lei nº 852, de 11 de junho de 1935, deu à vila foros de cidade. 
Somente a partir de 19 de novembro de 1953, com a Lei estadual n° 899, foi que 
mudou o nome do município para João Câmara (IBGE, 1960). 

 

1.2 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO: ASPECTOS FÍSICOS 

1.2.1 Geologia 

O conteúdo deste tópico será inserido na versão final do documento. 

1.2.2 Relevo 

Os tipos de relevo identificados no município de João Câmara e as suas principais 

características são: 

Depressão Sertaneja - terrenos baixos situados entre as partes altas do Planalto da 
Borborema e da Chapada do Apodi. Tabuleiros Costeiros - relevos planos de baixa 
altitude, também denominados planaltos rebaixados, formados basicamente por 
argilas (barro), localizam-se próximo ao litoral. Chapada da Serra Verde - formada 
por terrenos planos, ligeiramente elevados, localiza-se entre os Tabuleiros Costeiros 
de geologia sedimentar e o relevo residual chamado "sertão de pedras" de geologia 
cristalina (IDEMA, 2013). 

1.2.3 Solos 

O município de João Câmara é composto de solos com características e possibilidades 

de aplicações específicas, as quais são descritas a seguir: 

Areias Quartzosas Distróficas - fertilidade natural baixa, textura arenosa, 
relevo plano, excessivamente drenado. Podzólico Vermelho Amarelo 
Equivalente Eutrófico - fertilidade natural alta, textura média, relevo plano, 
moderada e imperfeitamente drenados, medianamente profundos. 
Cambissolo Eutrófico - fertilidade natural alta, textura média, relevo plano, 
medianamente profundo. Uso: nas áreas de ocorrência de Areias Quartzosas 
Distróficas, a agricultura é praticamente inexistente, cultivando-se, apenas, 
culturas de subsistência em pequenas áreas. As limitações ao uso agrícola 
decorrem da falta de água, de pouca capacidade de retenção e da baixa 
fertilidade, sendo, portanto, mais indicadas para cultura de ciclo longo, tais 
como, coco, sisal e caju. Apresentam condições favoráveis ao uso de 
implementos agrícolas e seu aproveitamento racional requer adubações 
parceladas e irrigação, no período seco. As áreas de Podzólicos e 
Cambissolos são utilizadas com algodão, feijão, milho e mandioca. Em 
maior extensão são cultivadas com pastagem natural, para criação extensiva 
de bovinos e caprinos. A principal limitação ao uso agrícola relaciona-se 
com a falta d´água, decorrente do longo período de estiagem. Aptidão 
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regular: aptidão regular para lavouras, terras aptas para culturas especiais de 
ciclo longo, tais como algodão arbóreo, sisal, caju e coco. Pequena faixa de 
terra com aptidão restrita para lavouras. Aptidão restrita para pastagem 
natural. Sistema de Manejo: baixo, médio e alto nível tecnológico. As 
práticas agrícolas podem estar condicionadas tanto ao trabalho braçal e a 
tração animal, com implementos agrícolas simples com a motomecanização 
(IDEMA, 2013).  

1.2.4 Clima 

A climatologia do município de João Câmara foi realizada a partir de dados 

reanalisados. Para obter o acumulado de precipitação mensal foram utilizados dados do 

TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) do algoritmo 3B42, que produz alta qualidade 

de estimativa de precipitação, utilizando estimativa de precipitação do radar e imagem no 

canal do micro-ondas do satélite TRMM, a grade do dado, ajustado para fundir precipitação 

estimada pelo infravermelho (mm / h) e as estimativas de correção de erros precipitação do 

raiz quadrado médio (RMS), tem uma resolução temporal diária e resolução espacial de 0,25 

graus com uma cobertura espacial se estendendo de 50 graus sul, até 50 graus de latitude norte 

com disponibilidade de dados de 1998 a 2013. Como dados de temperatura e pressão 

atmosférica média em superfície, foram usados os dados reanalisados utilizados do ERA-

Interim, produto do modelo ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather 

Forecasts), com resolução espacial 0,25º, temporal de 4 vezes ao dia e disponibilidade de 

dados de 1983 a 2102. O uso de estimativas de precipitação e dados reanalisados é uma 

excelente opção por conter uma cobertura espacial global, cobrindo todo o Rio Grande do 

Norte. 

Situado na região nordeste do Rio Grande do Norte, o município de João Câmara é 

representado pelo Climograma da Figura 1.2, onde identifica-se a divisão do período mais 

chuvoso nos meses de março a julho, com os maiores volumes sendo observado no mês de 

abril, devido a dinâmica da atmosfera. As menores temperaturas ocorrem em junho, julho e 

agosto, marcando a estação considerada inverno. Enquanto, as temperaturas mais elevadas se 

observam no final da primavera e verão austral, desde novembro a fevereiro, comportamento 

padrão observado no Estado. 

A Figura 1.3 e Figura 1.4 mostram os diagramas de caixa em relação à média da 

precipitação acumulada e temperatura média, sendo possível observar os meses março a julho 

com os maiores volumes de chuvas, tendo um pico em abril. Em relação à temperatura média, 

os meses com menores registros são junho a agosto. 
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Figura 1.2 - Climograma do município de João Câmara - Temperatura e Pluviosidade Média. 

 
Fonte: Dados baseado no TRMM e ERA-Interim. 

 
 

Figura 1.3 – Dados climatológicos do município de João Câmara - Pluviosidade acumulada média. 

 
Fonte: Dados baseado no TRMM. 
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Figura 1.4 - Dados climatológicos do município de João Câmara - Temperatura média. 

 
Fonte: Dados baseado no ERA-Interim. 

 

1.2.5 Recursos Hídricos 

O município de João Câmara possui 36,18% de seu território inserido nos domínios 
da bacia hidrográfica do Rio Ceará-Mirim, 25,82% nos domínios da bacia 
hidrográfica do Rio Maxaranguape e 38,01% inserido nos domínios da Faixa 
Litorânea Norte de Escoamento Difuso, sendo banhado pela sub-bacia do Rio Ceará-
Mirim, tendo como principais tributários: a N, o riacho do Cabelo; a S, os riachos do 
Canivete, da Fazenda, da Onça, da Negra; a E, os riachos da América e do Cravo; a 
W, o riacho Seco (CPRM, 2005).  Os principais corpos de acumulação de água no 
município, são: os açudes Pedra d’Água (1.500.000m³/público - alimentado pelo 
riacho do Barro), João Câmara (1.375.000m³ /público - alimentado pelo riacho da 
Fazenda), Novo (345.000m³/público), Amarelão (125.000m³ /público) e Torreão 
(100.000m³). O padrão de drenagem é o dendrítico e todos os cursos d’ água no 
município tem regime intermitente (CPRM, 2005).  

1.2.6 Vegetação 

O município de João Câmara apresenta grupos de vegetação que variam em função 
do tipo de solo e drenagem. Em função dessas características foram observados os 
seguintes grupos: Caatinga Hipoxerófila - vegetação de clima semi-árido, apresenta 
arbustos e árvores com espinhos e de aspecto menos agressivo do que a Caatinga 
Hiperxerófila. Entre outras espécies destacam-se a catingueira, angico, braúna, 
juazeiro, marmeleiro, mandacaru e aroeira. Caatinga Hiperxerófila - vegetação de 
caráter mais seco, com abundância de cactácea e plantas de porte mais baixo e 
espalhado. Entre outras espécies destacam-se a jurema-preta, mufumbo, faveleiro, 
marmeleiro, xique-xique e facheiro (IDEMA, 2013). 
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1.3 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO: ASPECTOS SOCIAIS E DEMOGRÁFICOS 

1.3.1 Dados Gerais: População 

Segundo os dados relativos ao Censo Demográfico de 2010, o Brasil possui mais de 

190 milhões habitantes (IBGE, 2010), dos quais 53 milhões se concentram na Região 

Nordeste, a qual corresponde por 27,8% do total da população nacional, cerca de 24% da 

população urbana e nada menos do que 47,7% da população rural brasileira. A importância 

desse efetivo demográfico nordestino pode ser avaliada por ser o Nordeste a segunda região 

mais populosa do País, perdendo apenas para a região Sudeste. O estado do Rio grande do 

Norte possui, segundo Censo Demográfico 2010, 3.168.027 habitantes, concentrando 77,81% 

da sua população em áreas urbanas.  

O município de João Câmara revela um total de 32.227 habitantes em 2010, segundo 

as informações censitárias, sendo que 16.185 são mulheres representando 50,22% e 16.042 

são homens, 49,78%.  

A Tabela 1.1 mostra que, nas últimas décadas, o município de João Câmara teve um 

intenso processo de urbanização, saindo de 68,44% de pessoas residindo em áreas urbanas em 

1991 para 70,30% em 2010. 

Tabela 1.1 - População Residente, Urbana e Rural, Brasil, Nordeste, Rio Grande do Norte e 
João Câmara, 1991-2010. 

Localidade 

1991 2000 2010 

Total 

Urbana Rural 

Total 

Urbana Rural 

Total 

Urbana Rural 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 
Brasil 146.825.475 75,47 24,53 169.799.170 81,23 18,77 190.755.799 84,37 15,63 

Nordeste 42.497.540 60,64 39,36 47.741.711 69,04 30,96 53.081.950 73,14 26,86 
Rio Grande 

do Norte 
2.415.567 69,1 30,9 2.776.782 73,32 26,68 3.168.027 77,81 22,19 

João Câmara 25.854 68,44 31,56 29.248 68,23 31,77 32.227 70,30 29,70 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991-2010. 

 

De acordo com os dados dos últimos censos demográficos, para o Brasil, no período 

1991-2000, a taxa de crescimento populacional foi de 1,63% ao ano, declinando para 1,17% 

ao ano na década seguinte. O Nordeste apresentou uma redução ainda mais significativa. A 

taxa de crescimento populacional do Nordeste que era de 1,30% ao ano entre 1991-2000 

declinou para 1,07% ao ano entre 2000 e 2010, uma das menores do País no período. O Rio 

Grande do Norte também revelou taxas de crescimento populacional numa tendência de 
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declínio para o período de 1991-2000, a taxa de crescimento foi de 1,56% ao ano e na década 

subsequente, a taxa foi de 1,33% ao ano.  

O ritmo de crescimento da população do município de João Câmara também 

desacelerou nos últimos anos, saindo de 1,38% no período 1991-2000, chegando a 0,97% ao 

ano entre 2000 e 2010 (Figura 1.5). 

Figura 1.5 - Taxa média de crescimento da população residente, Brasil, Nordeste, Rio Grande do Norte e João 
Câmara, 1991-2000 e 2000-2010. 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991-2010. 

 

Em que pese o arrefecimento da taxa média de crescimento populacional observado 

nos últimos anos, percebe-se que a densidade populacional no município de João Câmara vem 

crescendo ao longo dos anos em virtude do ainda persistente aumento do volume absoluto 

populacional. Ressalta-se que a densidade demográfica se refere ao resultado da divisão do 

total de habitantes de um determinado local por sua extensão territorial.  Em João Câmara a 

densidade demográfica passou de 36,16 hab/km², em 1991, para 45,08 hab/km², em 2010, 

conforme os resultados apresentados na Figura 1.6. 

Em relação à densidade demográfica quando avaliada em setores censitários, percebe-

se valores mais elevados dessa variável na sede do município, ainda que haja ampla 

diferenciação no núcleo urbano. Ademais, observa-se uma baixa densidade demográfica em 

toda a área rural do município (Figura 1.7). 
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Figura 1.6 – Densidade Demográfica (hab/km²), Brasil, Nordeste, Rio Grande do Norte e 
João Câmara, 1991-2010. 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991-2010. 

 
 

Figura 1.7- Densidade demográfica (hab/km²) por setor censitário do município de João 
Câmara, 2010. 

 
Fonte: Elaboração Pesquisa PMSB, 2017. 
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1.3.2 Composição da População: Estrutura Etária e Razão de Dependência 

A Figura 1.8 apresenta a distribuição relativa da população total por grupos de idade e 

sexo do Brasil, Nordeste, Rio Grande do Norte e João Câmara em 1980, 1991, 2000 e 2010. 

Pode-se evidenciar uma intensa alteração dos padrões etários dessas populações. Na década 

de 80, a estrutura populacional era típica de uma população “jovem”, em todas as áreas 

consideradas no estudo. Observam-se maiores contribuições da população jovem (menor de 

15 anos) e uma incipiente expressão da população idosa (acima de 65 anos). 

Fazendo uma comparação das estruturas etárias relativas aos anos 1980 e 1991, 

percebe-se mudanças ocasionadas, principalmente, devido à “entrada” na pirâmide etária pelo 

grupo entre 0 e 4 anos. Isso provavelmente se deve ao declínio da fecundidade ocorrido nos 

anos 80. Nos últimos anos considerados no estudo, 2000 e 2010, constata-se uma retração 

ainda mais acentuada do grupo etário mais jovem (0 a 4 anos) e uma maior expressão da 

participação relativa da população mais idosa (acima de 65 anos). Já a população entre 15 e 

64 anos de idade constituirá, ainda por um longo período de tempo, uma fração expressiva da 

população (Tabela 1.2).  

O município de João Câmara também vivencia a transição da estrutura etária em anos 

recentes. A Figura 1.8 ilustra que neste município a base da pirâmide vem diminuindo com a 

redução da participação do grupo etário mais jovem, enquanto a porção superior vem se 

alargando com uma participação relativa da população mais idosa (acima de 65 anos) cada 

vez mais elevada. Por outro lado, percebe-se a elevação do peso relativo do grupo etário 

considerado ativo (15 e 64 anos de idade) na população de João Câmara (Tabela 1.2). Tal 

resultado é previsível devido ao denominado fenômeno de “inércia demográfica”, uma vez 

ainda nos anos 90 a população de João Câmara apresentava níveis de fecundidade 

considerados elevados, como se pode observar na Tabela 1.4. 
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Figura 1.8 – Estrutura etária por idade e sexo, Brasil, Nordeste, Rio Grande do Norte  
e João Câmara, 1980-2010. 

Brasil Nordeste 

 

Rio Grande do Norte João Câmara 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991-2010. 
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Tabela 1.2 - Distribuição percentual da população residente, segundo grandes grupos etários, Brasil, Nordeste, 
Rio Grande do Norte e João Câmara, 1991-2010. 

Localidade 

0 a 14 anos  15 a 64 anos 65 anos ou mais  

1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Brasil 34,7 29,6 24,1 60,4 64,5 68,5 4,8 5,9 7,4 

Nordeste 39,4 33,0 26,6 55,5 61,2 66,3 5,1 5,8 7,2 

Rio Grande do Norte 37,3 31,6 24,8 56,8 62,0 67,6 5,9 6,4 7,6 

João Câmara 27,5 24,9 20,4 65,5 67,8 72,2 7,0 7,1 7,4 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991-2010. 

Outro importante indicador que reflete as alterações da estrutura etária e o consequente 

envelhecimento populacional é o índice de envelhecimento, o qual expressa o número de 

idosos (acima de 65 anos) para cada 100 pessoas menores de 15 anos de idade na população 

residente. No município de João Câmara, observa-se na Tabela 1.3 que para cada conjunto de 

100 jovens menores de 15 anos haviam 16,7 pessoas com 65 anos e mais, em 1991. Já no 

último momento considerado (2010), o índice de envelhecimento foi de 24,6 pessoas com 65 

anos e mais para cada 100 jovens (menores de 15 anos), fato que denota um processo de 

envelhecimento populacional em curso no município.  
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Tabela 1.3 - Índice de Envelhecimento, Brasil, Nordeste, Rio Grande do Norte e João Câmara, 
1991-2010. 

Localidade 1991 2000 2010 

Brasil 21,0 28,9 44,8 

Nordeste 18,4 25,5 38,7 

Rio Grande do Norte 18,4 28,6 43,6 

João Câmara 16,7 19,4 24,6 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991-2010. 

 As mudanças da estrutura etária também podem ser visualizadas ao se considerar a 

razão de dependência que é um importante indicador demográfico do ponto de vista da 

formulação de políticas públicas. Este indicador se refere ao quociente entre o segmento 

etário da população definido como dependente (0 a 14 anos e acima de 65 anos) e o segmento 

etário potencialmente produtivo (15 a 64 anos). Sendo que o resultado permite medir a 

participação relativa do contingente populacional potencialmente inativo (0 a 14 anos e acima 

de 65 anos), que deveria ser sustentado pela parcela da população potencialmente produtiva 

(15 a 64 anos), no qual os valores elevados apontam que a população em idade produtiva deve 

sustentar uma grande proporção de dependentes, significando consideráveis encargos 

assistenciais para a sociedade.  

No município de João Câmara, a razão de dependência total apresenta declínio 

acentuado nos anos considerados. Em 1991, para cada 100 pessoas em idade ativa (15 a 64 

anos), havia 92 dependentes (0 a 14 anos e acima de 65 anos). Já em 2010, 59 por 100, tal 

valor equivale a 33 dependentes a menos para um conjunto de 100 pessoas ativas (Figura 1.9). 
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Figura 1.9 – Razão de dependência demográfica, Brasil, Nordeste, Rio Grande do Norte e João 
Câmara, 1991-2010. 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991-2010. 

 

1.3.3 Componentes da Dinâmica Demográfica 

Os dados dos últimos Censos Demográficos referentes ao município de João Câmara 

indicam que a trajetória recente de evolução da fecundidade modifica-se, declinando para um 

patamar no qual, atualmente, a Taxa de Fecundidade Total (TFT) - número médio de filhos 

que teria uma mulher de uma coorte hipotética (15 e 49 anos de idade) ao final de seu período 

reprodutivo situa-se em 2,38 filhos por mulher em 2010, portanto, muito abaixo dos 5,18 

identificados no Censo de 1991, conforme Tabela 1.4.   

Em consonância com as mudanças na estrutura etária provocadas pela redução dos 

níveis de fecundidade, pôde-se observar a ampliação da esperança de vida ao nascer, fato que 

indica uma melhoria das condições de vida e saúde da população. A esperança de vida ao 

nascer representa o número médio de anos que um recém-nascido esperaria viver se estivesse 

sujeito a uma lei de mortalidade. A esperança de vida ao nascer no município de João Câmara 

subiu de 60,49 anos em 1991 para 68,45 anos em 2010, segundo dados do IBGE.  

A taxa de mortalidade infantil é obtida por meio do quociente entre número de 

crianças de um determinado local que morrem antes de completar 1 ano, a cada mil nascidas 

vivas. E considerado um importante indicador tanto na área de situação de saúde como de 

avaliação de condições de vida, devido à grande vulnerabilidade que as crianças menores de 
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um ano apresentam frente às alterações do ambiente social e econômicas e das intervenções 

da saúde. 

No município de João Câmara, observou-se um significativo decréscimo da 

mortalidade infantil, de tal forma que o valor da taxa de mortalidade infantil era de 65,66 

mortes para cada mil nascido vivo, em 1991, chegando a 31,6 mortes para cada mil nascidos 

vivos, em 2010 (Tabela 1.4), valor considerado ainda bastante elevado diante do estipulado 

para as Metas de Desenvolvimento do Milênio, desenvolvidas pela Organização das Nações 

Unidas (ONU). 

Tabela 1.4 - Componente da dinâmica demográfica, João Câmara, 1991-2010. 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991-2010. 
 

1.3.4 Aspectos de Saúde 

Nas últimas décadas o Brasil vem vivenciando o processo de transição demográfica e 

observando avanços expressivos na área da saúde. Evidências empíricas têm mostrado 

incrementos significativos na expectativa de vida dos brasileiros, reduções nas taxas de 

mortalidade, sobretudo a infantil, e mais recentemente nas idades mais avançadas 

(MONTEIRO, 1997). Ressalta-se que as intensas alterações no padrão demográfico, com o 

aumento da longevidade e envelhecimento da população, vêm acompanhadas por mudanças 

no perfil epidemiológico e de morbidade.  

A Tabela 1.5 apresenta as informações referentes ao total de internações e a proporção 

das principais causas de internação por local de residência para 2 períodos definidos (1999-

2000-2001 e 2009-2010-2011), nos quais foi tomada uma média trienal dos casos notificados 

de internações, as datas centrais (em negrito) constituem as datas de referência. 

Os dados utilizados nesse segmento são aqueles provenientes de uma série histórica de 

dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS) que contém registros 

Indicador 1991 2000 2010 

Taxa Bruta de Natalidade - 23,42 17,25 

Taxa de Fecundidade Total 5,18 3,38 2,38 

Esperança de Vida ao Nascer 60,49 66,3 68,45 

Taxa Bruta de Mortalidade 2,24 4,14 5,52 

Taxa de Mortalidade Infantil 65,66 45,14 31,6 
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administrativos das Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) do sistema público de saúde. 

Considera-se que esta é uma importante base de dados sobre Saúde no Brasil. 

Cumpre destacar que, nesse estudo, foram analisados com especificidade as 

proporções de internações por doenças acarretadas por falta ou ineficiência de saneamento 

básico. As demais causas de internações intituladas “Outras causas” foram responsáveis, no 

munícipio de João Câmara, por mais de 50% das internações nos dois períodos considerados 

e, nesse sentido, interessa destacar que o quadro de morbidade do município é principalmente 

composto por internações provenientes do capítulo que se refere à "gravidez, parto e 

puerpério" respondendo por 55,15% das notificações em 2000 e 55,03% em 2010.  

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 1.5, e analisando mais 

detidamente as causas de internações relacionadas ao saneamento básico inadequado, 

observa-se que principal causa de morbidade, nos dois momentos no tempo, se refere às 

doenças infecciosas e parasitárias, que responderam por 19,40% do total de internações no 

primeiro ano e 14,08% no segundo período considerado no estudo. Merece, também, destaque 

as internações relacionadas ao aparelho respiratório ocupando o segundo lugar no ranking das 

principais causas de internação no município nos anos considerados (16,45% e 11,20%, 

respectivamente).  

Tabela 1.5 - Proporção de causas de internação para os triênios 1999-2000-2001, João Câmara, 
2009-2010-2011. 

Principais Causas de internação 
Número de internação por período 

2000 2010 
n % n % 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 521 19,40 225 14,08 
IV. Doenças endócrinas nutricionais e 
metabólicas 

63 2,35 53 3,30 

IX. Doenças do aparelho circulatório 117 4,37 86 5,40 
X. Doenças do aparelho respiratório 442 16,45 179 11,20 
XI. Doenças do aparelho digestivo 144 5,38 117 7,34 
Outros capítulos 1397 52,06 938 58,68 
Total 2684 100,0 1598 100,0 

Fonte: Baseado nos dados do sistema de informações hospitalares do SUS- Ministério da saúde. 

A Tabela 1.6 apresenta as taxas de internações hospitalares na população geral por 

doenças infecciosas e parasitárias, segundo grandes grupos etários. Estudos apontam que 

algumas doenças, tais como: dengue, diarréia, leptospirose, entre outras, podem estar 

relacionadas principalmente com a vulnerabilidade da população à elevados riscos sanitários, 

acarretados por falta ou ineficiência de saneamento básico e podem afetar diferentemente 
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indivíduos com distintas idades (TEIXEIRA e GUILHERMINO, 2006). Assim, analisou-se, 

por grandes grupos etários, as taxas de internações por doenças infecciosas e parasitárias, 

causa detentora de elevados percentuais de internações no município. Os resultados apontam 

que as mais elevadas taxas de internações por doenças infecciosas e parasitárias se 

concentravam entre os indivíduos de 0 a 4 anos. Observa-se que entre as crianças, a taxa de 

internação encontrada foi de 693,66 por 100 mil hab. para o ano de 2000 e de 190,24 por 100 

mil hab. para o ano de 2010. Valores também elevados foram encontrados para população 

acima de 65 anos nos dois períodos considerados (385,25 por 100 mil hab. em 2000 e 170,46 

por 100 mil hab. em 2010). Dessa forma, os resultados mostram que o predomínio das mais 

elevadas taxas de internação por doenças infecciosas e parasitárias encontram-se entre as 

crianças e idosos.  

Tabela 1.6 - Taxa de internação (por 100 mil hab.) por doenças infecciosas e parasitárias 
segundo faixa etária para os triênios 1999-2000-2001 e 2009-2010-2011, João Câmara. 

Grupo etário 
Taxa de internação 

1999-2001 2009-2011 

0-4 anos 693,66 190,24 

5-14anos 48,75 43,28 

15-64 anos 98,46 49,55 

65 e mais 385,25 170,46 

Fonte: Baseado nos dados do sistema de informações hospitalares do SUS- Ministério da saúde. 

 

1.3.5 Aspectos Educacionais 

Os resultados apresentados na Figura 1.10 demonstram uma tendência de melhoria dos 

níveis de escolaridade no município de João Câmara, considerando-se a população com 

idades de 25 anos ou mais de idade. De tal sorte que, em 2010, 34,32% dos residentes neste 

município declararam ser analfabetos, 28,11% tinham o ensino fundamental completo, 

16,55% possuíam o ensino médio completo e 3,45%, o superior completo. 
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Figura 1.10 – Escolaridade da população de 25 anos ou mais de idade, João Câmara, 1991-2010. 

 
Fonte: PNUD, 2010. 
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A Tabela 1.7 apresenta as informações referentes a proporção dos níveis de 

escolaridade para os Censos demográficos (2000 e 2010), segundo grupo etário. Os dados 

utilizados nesse segmento são provenientes do Censo demográfico disponibilizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

De acordo com os resultados observa-se que os mais elevados percentuais de 

matriculados por nível de estudo encontra-se no ensino fundamental para o ano de 2000 com 

81,31% e 92,91% para 2010 para as idades de 7 a 9 anos, seguido das idades de 10 a 14 anos 

com 92,08% para 2000 e 21,42 para 2010. Com isso, os resultados mostram que o predomínio 

das mais elevadas proporções por nível de escolaridade encontra-se nas primeiras idades. 

Tabela 1.7 - Percentual de pessoas matriculadas nos níveis de escolaridade por faixa etária João Câmara, 2000-
2010. 

Faixa etária 

Percentual de matriculados por nível de escolaridade (%)* 

Ens. Fundamental Ens. Médio Graduação Mestrado/doutorado 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

5 e 6 anos 33,92 40,56 - - - - - - 

7 a 9 anos 81,31 92,91 - - - - - - 

10 a 14 anos 92,08 21,42 0,60 42,53 - - - - 

15 a 19 anos 9,85 35,48 6,11 25,36 0,24 2,28 - - 

20 a 24 anos 8,74 3,24 9,28 9,69 1,76 8,28 - - 

25 a 29 anos 7,76 0,99 3,19 3,95 - 3,99 - - 

30 a 39 anos 2,92 0,73 0,54 2,52 2,23 1,62 - - 

40 a 49 anos 0,44 - 1,07 0,23 0,44 1,64 - - 

50 anos ou mais 0,32 - 0,11 0,19 0,25 0,37 - - 

Fonte: Baseado nos dados do censo demográfico de 2000 e 2010. 

*Percentual calculado de acordo população do grupo etário. 

Em relação à alfabetização quando avaliada em setores censitários, percebe-se que as 

mais elevadas proporções de responsáveis alfabetizados se encontram na sede do município. 

Entretanto, observam-se amplas diferenciações dessa variável mesmo dentro da área urbana. 

Ademais, em toda área rural nota-se amplas deficiências quanto à escolarização dos 

responsáveis pelo domicílio nesse município (Figura 1.11). 
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Figura 1.11 - Proporção dos responsáveis pelos domicílios alfabetizados, por setor censitário 
do município de João Câmara, 2010. 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

1.3.6 Aspectos de Renda e Ocupação 

O índice de Gini é um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. 

Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos, compara os 

20% mais pobres com os 20% mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 

representa a situação de total igualdade (perfeita igualdade), ou seja, todos têm a mesma 

renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda (desigualdade máxima). 

A Tabela 1.8 mostra a evolução da desigualdade de renda nas últimas décadas (1991, 

2000, 2010) no município de João Câmara, descrita através do Índice de Gini. Observa-se 

uma persistência da desigualdade da distribuição de renda neste município, que passou de 

0,50 em 1991, para 0,59 em 2000, e para 0,56 em 2010. Assim, observa-se uma tendência de 

constância desse indicador, podendo tal resultado indicar que nesta área se evoluiu pouco em 

termos de melhoria da distribuição de renda no município. 
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Os aspectos relacionados ocupação dos habitantes são de grande importância para 

aferições do nível de desenvolvimento social e econômico de uma população, uma vez que 

sua análise permite compreender e inferir não apenas sobre a oferta de trabalho em um 

determinado contexto, mas também sobre como a renda está distribuída entre a população, 

gerando subsídios para políticas públicas no sentido de estimular melhores possibilidades para 

população. 

Considerou-se para a caracterização municipal, a pobreza na sua dimensão particular 

de insuficiência de renda, isto é, a falta de renda nas famílias que atenda o nível mínimo 

necessário para que possam satisfazer suas necessidades mais básicas. No município de João 

Câmara, a proporção de pessoas consideradas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita 

inferior a R$ 140,00 (referência de agosto de 2010), passou de 69,92%, em 1991, para 

58,29%, em 2000, e para 35,99%, em 2010. Entretanto, essa diminuição quantitativa nem 

sempre representa ganhos reais para população, mas pode ser considerada reflexo dos 

programas de distribuição de renda do governo federal, dando oportunidades de ganhos para o 

município (BARTHOLO,2016). 

Tabela 1.8 - Aspectos da Renda da população, João Câmara, 1991 - 2010. 

Indicadores 1991 2000 2010 

Índice de Gini 0,50 0,59 0,56 

Renda média per capita (em R$) 136,35 207,49 335,64 

% de extremamente pobres 40,79 30,56 15,56 

% de pobres 69,92 58,29 35,99 

Fonte: PNUD, IPEA. 

A Tabela 1.9 apresenta as informações referentes ao rendimento médio segundo o 

grupo etário para os Censos demográficos (2000 e 2010). Os dados utilizados nesse segmento 

foram provenientes do Censo demográfico disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. Dessa forma, a Tabela 1.9 ilustra que os maiores rendimentos médios 

foram encontrados na população de 50 a 69 anos. 
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Tabela 1.9 - Rendimento médio segundo faixa etária para os censos de 2000 e 2010, João 
Câmara. 

Faixa etária 2000 2010 

10 a 14 anos - 223,48 

15 a 19 anos - 314,41 

20 a 24 anos - 700,02 

25 a 29 anos - 683,60 

30 a 34 anos - 593,53 

35 a 39 anos - 684,93 

40 a 44 anos - 802,57 

45 a 49 anos - 655,79 

50 a 54 anos - 1.300,88 

55 a 59 anos - 1.113,00 

60 a 69 anos - 943,37 

70 anos ou mais - 471,58 

Fonte: Baseado nos dados do censo demográfico de 2000 e 2010. 

Em relação à distribuição da renda, quando avaliada a condição de sem rendimento do 

responsável do domicilio, em setores censitários, percebe-se que valores mais elevados se 

encontram na zona rural do município, ainda que uma baixa concentração, demonstrando uma 

condição de maior risco dessa população (Figura 1.12). 

Ainda no aspecto renda, a condição do responsável por domicilio com rendimento de 

½ até 1 SM para os setores censitários nota-se que os valores mais elevados se encontram na 

zona rural. Na área urbana do município observa-se diferenciações quanto ao rendimento dos 

responsáveis pelo domicílio nesse município (Figura 1.13). 
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Figura 1.12 - Proporção de responsáveis pelos domicílios sem rendimento por setor 
censitário, segundo Censo 2010, do município de João Câmara. 

 
Fonte: Elaboração Pesquisa PMSB, 2017. 

 

Figura 1.13 -  Proporção de responsáveis pelos domicílios com rendimento de ½ até 1 
SM por setor censitário, segundo Censo 2010, do município de João Câmara. 

 
Fonte: Elaboração Pesquisa PMSB, 2017. 
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A população economicamente ativa (PEA) representa todas as pessoas que trabalham 

ou que estão procurando emprego. Para o IBGE, a PEA é composta pelas pessoas de 10 a 65 

anos de idade que foram classificadas como ocupadas ou desocupadas na semana de 

referência da pesquisa. São essas pessoas que produzem para o país e que integram o sistema 

produtivo, envolvendo os diferentes setores. Conhecer a composição dessa parcela da 

população, de acordo com as diferentes realidades de cada município, serve de base para o 

poder público municipal organizar ações e programar a implementação de políticas públicas. 

Para o município de João Câmara, os dados demonstrados na Figura 1.14, revelam que 60,9% 

de sua população economicamente ativa estava ocupada, 11,1% da PEA encontrava-se 

desocupada e somente 28,1% dessa população declarava-se como inativa em 2010.  

Figura 1.14 - Composição da população de 18 anos ou mais de idade, por condição 
de ocupação, João Câmara, 2010. 

 
Fonte: PNUD, 2010. 

 

1.3.7 Evolução do IDH Municipal 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma importante medida 

concebida pela ONU (Organização das Nações Unidas) para avaliar a qualidade de vida e o 

desenvolvimento econômico de uma população, sendo de grande importância no subsidio de 

políticas públicas, pois fornece, para a população e gestores públicos meios para o fomento e 

direcionamento das políticas públicas nos diferentes setores do município. 

O IDHM 3 dimensões do desenvolvimento humano: a oportunidade de viver uma vida 

longa e saudável; o acesso ao conhecimento e ter um padrão de vida que garanta o 

atendimento das necessidades básicas. Seu valor pode variar de 0 a 1, onde quanto mais 
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próximo de 1, maior o desenvolvimento humano do município. Para captura das dimensões 

foram traduzidas em grandezas denominadas: longevidade, educação e renda. Segundo o 

PNUD (2013) na análise desse indicador pode-se localizar cada município em cinco esferas: 

IDHM muito baixo (0 a 0,499), baixo (até 0,599), médio (até 0,699), alto (até 0,799) e muito 

alto (até 1) – considerando uma escala numérica de 0 a 1. 

O IDHM do município de João Câmara passou de 0,340 - muito baixo, em 1991, para 

0,457 - baixo, em 2000, chegando, em 2010, a 0,595 - baixo. Tais resultados permitem 

identificar uma variação percentual de 75% entre 1991 e 2010, em que pese a melhoria dos 

valores obtidos do indicador em 2010, o município ainda padece de um valor considerado 

baixo. Para este município a dimensão cujo índice mais apresentou uma maior ampliação foi a 

dimensão Educação, seguida por Renda e por Longevidade. 

Figura 1.15 - Distribuição da população segundo IDHM, Município de João Câmara, 2010. 

 

Fonte: PNUD, 2010. 

1.3.8 Condições da Habitação 

Os dados da Tabela 1.10 revelam algumas das principais características as condições 

de moradia relacionadas à prestação de alguns serviços públicos: saneamento (abastecimento 

de água, esgotamento sanitário e destino do lixo) e fornecimento de energia.  

Uma melhoria significativa nas condições do serviço do abastecimento de água foi 

observada para a população residente em João Câmara nas últimas décadas, de tal sorte que, 

em 2010, a maioria dos domicílios do município possuía água canalizada em pelo menos um 

cômodo (77,8%). Quanto ao esgotamento sanitário, nota-se certa ampliação desse serviço no 

município, em que pese o fato de ainda se observar condições ineficientes quanto a oferta 

desse serviço público, uma vez que 75,1% dos domicílios neste município ainda utilizavam de 

fossa rudimentar e apenas 12,1% estavam ligados a rede geral de esgotos em 2010. Já quando 
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se analisa a coleta de lixo, os dados revelam uma significativa melhoria da coleta do lixo em 

João Câmara uma vez que, em 1991, cerca de apenas 28,9% dos domicílios contavam com 

esse serviço de limpeza, enquanto que, em 2010, 69,7% dos domicílios passaram a dispor 

desse serviço público. 

Já quando se analisa o fornecimento de energia elétrica nos domicílios, quase a 

totalidade dos mesmos possuía energia elétrica, 99,4% de acordo com as informações 

censitárias em 2010 em João Câmara.  

Tabela 1.10 - Domicílios particulares permanentes, segundo características de infraestrutura, João 
Câmara, 1991 - 2010. 

Características dos Domicílios 
Domicílios Particulares Permanentes 

1991 2000 2010 

Abastecimento D'água       

Rede Geral 66,7 73,1 77,8 

Poço/Nascente 2,9 6,2 0,8 

Outra Forma 30,4 20,7 21,4 

Destino do Lixo       

Coletado Serviço de Limpeza 28,9 66,4 69,7 

Colocado em Caçamba 0,2 0,1 4,9 

Outro 70,9 33,4 25,4 

Esgotamento Sanitário       

Rede Geral de Esgoto 0,0 0,9 12,1 

Fossa Séptica 0,1 0,3 5,4 

Fossa Rudimentar 70,0 84,9 75,1 

Outra forma ou sem instalação 29,9 13,9 7,4 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991-2010. 

Quanto à análise da situação das condições de moradia do município de João Câmara 

por setores censitários, percebe-se amplos diferenciais no atendimento da população 

considerando as diversas características dos serviços de infraestrutura fornecida pelo serviço 

público em 2010.  
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Considerando o serviço de abastecimento d´água, observa-se que apenas nos setores 

censitários da área central do núcleo urbano é garantido este serviço. Quando se analisa essa 

variável nos setores censitários mais periféricos e nas áreas rurais, a população residente 

dessas localidades contava com esse serviço de forma mais deficiente ou não contavam com o 

abastecimento d'água nos seus domicílios (Figura 1.16). 

Figura 1.16 - Proporção de domicílios com abastecimento da rede geral de água por setor censitário 
por setor censitário, segundo Censo 2010, do município de João Câmara. 

 
Fonte: Elaboração Pesquisa PMSB, 2017. 
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A análise da Figura 1.17 permite concluir que no município de João Câmara havia, em 

2010, uma deficiência do sistema de esgotamento sanitário uma vez que se constatou algumas 

áreas em que havia inexistência de banheiro e fossa séptica mesmo nos setores censitários da 

área central do núcleo urbano do município. Em setores urbanos periféricos e nas áreas rurais 

uma parte importante da população residente nessas localidades também não contava com 

essa infraestrutura domiciliar. 

Figura 1.17 - Proporção de domicílios com banheiro e fossa séptica por setor censitário, 
segundo Censo 2010, do município de João Câmara. 

 

Fonte: Elaboração Pesquisa PMSB, 2017. 
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Quanto ao serviço referente à coleta de lixo, a Figura 1.18 mostra que o serviço estava 

presente somente nos setores censitários da área do núcleo urbano, onde este serviço era 

garantido de forma mais completa nessas áreas. Entretanto, nos setores rurais do município a 

população não contava com o serviço de coleta de lixo. 

Figura 1.18 - Proporção de domicílios com coleta de lixo por setor censitário, segundo 
Censo 2010, do município de João Câmara. 

 

Fonte: Elaboração Pesquisa PMSB, 2017. 
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Quanto ao serviço de fornecimento de energia elétrica, a Figura 1.19 mostra que a 

população residente em João Câmara contava em 2010 com uma maior abrangência na 

cobertura desse serviço, atendendo quase a totalidade dos domicílios nos setores urbanos e 

nos setores rurais desse município. 

Figura 1.19 - Proporção de domicílios com energia elétrica por setor censitário, segundo Censo 
2010, do município de João Câmara. 

 

Fonte: Elaboração Pesquisa PMSB, 2017. 
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2 POLÍTICA DO SETOR DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE JOÃO 

CÂMARA-RN 

2.1 LEVANTAMENTO DA LEGISLAÇÃO E ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS 

LEGAIS QUE DEFINEM AS POLÍTICAS NACIONAL, ESTADUAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO E INDICA AS NORMATIVAS MUNICIPAIS 

PERTINENTES 

Buscando a concretização do objetivo constitucional fundamental de desenvolvimento, 

o Estado precisa superar barreiras referentes a efetivação dos direitos e garantias previstos 

pela Constituição cujo primeiro e último beneficiário é o povo. 

Uma das principais garantias a ter sua efetivação almejada trata-se da garantia a um 

meio ambiente equilibrado, as quais envolvem necessariamente tanto o meio físico quanto o 

social, na perspectiva da sustentabilidade. 

Um dos principais instrumentos na busca pela sustentabilidade ambiental é o 

saneamento básico enquanto conjunto de ações de controle do meio ambiente com o objetivo 

de torná-lo saudável e salutar, para promover, proteger e preservar a saúde pública e a 

salubridade ambiental. 

Assim, o direito ao saneamento básico constitui uma prerrogativa inerente ao direito à 

saúde, e consequentemente uma condição sinequa non para que o cidadão desfrute de uma 

vida com dignidade. A Constituição Federal de 1988 consagra o direito à saúde como um 

direito fundamental de segunda geração, os chamados direitos sociais, ao lado do direito à 

moradia e ao trabalho[1]. 

Visando garantir a efetividade dos direitos e garantias constitucionais, o constituinte 

de 1988 outorgou aos entes da federação (União, Estados e Municípios) uma série de 

prerrogativas de ordem legislativa e administrativa. Dessa forma, os entes dispõem de 

verdadeiros poderes-dever para fazer cumprir os preceitos constitucionais. 

Todavia, como forma de evitar a sobreposição de funções, a Constituição Federal 

disciplinou a divisão administrativa das competências dos entes federativos nos artigos 21, 22, 

23, 24 e 30. 
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No ordenamento jurídico constitucional brasileiro, a previsão da criação de diretrizes 

nacionais para as ações de saneamento foi inserida no texto da Constituição Federal [2] [3] e 

normatizada pelo Congresso Nacional através da Lei Federal nº 11.445 de 2007. 

Tal normativa institui uma Política Nacional de Saneamento Básico que impõe um 

alinhamento aos demais entes autônomos formadores do Estado brasileiro, e, em especial, aos 

Municípios. 

Esta Lei define o Saneamento Básico como sendo o conjunto de serviços, de 

infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, de drenagem 

urbana, de tratamento de esgotos sanitários e de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 

sendo tal definição imprescindível para o desenvolvimento de um planejamento articulado das 

ações a serem previstas pelos entes federados que atendam ao princípio da Universalização do 

acesso. 

Essa normativa ainda possui dois instrumentos normativos infralegais que possibilitam 

uma melhor clareza em sua interpretação, a saber o Decreto nº 7.217/2010 e a Resolução 

Recomendada n° 75/2009 do Ministério das Cidades. 

Ademais, a nível estadual, a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte de 1989, 

consolidada através da Emenda Constitucional nº 013/2014, estabelece e seu art. 19 que: 

“É competência comum do Estado e dos Municípios:  

[...] 

IX – promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 
habitacionais e de saneamento básico, inclusive no meio rural”. 

 

Com base nesta competência, em 20 de fevereiro de 2004 foi sancionada a Lei 

Estadual nº 8.485/2004, que institui a Política Estadual de Saneamento Básico, que traz em 

seu texto os princípios e objetivos, os instrumentos e a criação de um sistema integrado de 

gestão do saneamento básico estadual. 

Ainda que tenha em seu fundamento a formulação de uma política estadual de 

saneamento básico, a mesma só engloba os serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário, deixando a coleta de resíduos sólidos e o serviço de drenagem fora de 

sua previsão, algo justificável uma vez que a definição legal do saneamento básico só seria 

trazida à tona em 2007 com o advento da Lei Federal 11.445/2007. 
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De toda forma, a Política Estadual de Saneamento é de suma importância, na medida 

em que estabelece como objetivos: a ampliação do sistema de esgotamento sanitário, de modo 

que se equipare ao abastecimento de água; a promoção do reuso das águas nas suas múltiplas 

aplicações; a integração dos municípios e os munícipes no acompanhamento do cumprimento 

das metas programadas; a estimulação da regulação e o controle da prestação dos serviços; e, 

a preservação dos recursos hídricos, o meio ambiente e promover a educação sanitária e 

ambiental da população. 

Além disso, a Lei Estadual nº 8.485/2004 destaca e define os instrumentos da Política 

Estadual de Saneamento básico, sendo eles: o Plano Estadual de Saneamento Básico; o Fundo 

Estadual de Saneamento Básico; a compulsoriedade do uso das redes de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário, quando disponíveis; e, a cobrança pelo uso das redes de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 

Ainda que a eficácia dessa Política não tenha sido comprovada, uma vez que alguns de 

seus instrumentos ainda não foram institucionalizados, a existência da mesma traz ao 

ordenamento jurídico estadual as diretrizes e metas previstas para o estado do Rio Grande do 

Norte, permitindo uma melhor visibilidade das normas e ações sobre as quais devem estar 

pautadas o saneamento básico no estado. 

Dentro desse contexto, o Município, por deter competência de atuar sobre assuntos 

locais, é apontado como o ente legitimado para a execução da Política Municipal de 

Saneamento Básico e, consequentemente, responsável pela elaboração do respectivo Plano de 

Saneamento, uma vez que o saneamento básico é considerado uma atividade de interesse 

prioritariamente local. 

A Lei n° 11.445 de janeiro de 2007, no seu art. 19, coloca as exigências para 

elaboração pelo titular dos serviços dos planos municipais de saneamento e a Lei 12.305 de 

2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, coloca as exigências para 

elaboração pelo titular dos serviços dos planos municipais de gestão integrada de resíduos 

sólidos. 

Por fim, cabe ao Município efetivar suas competências previstas no ordenamento 

jurídico nacional. 
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2.1.1 Dos Recursos Hídricos 

No que se refere à interface com os recursos hídricos, a Lei Federal de Saneamento, n. 

11.445/07 contém disposição expressa de que esses recursos não integram o saneamento 

básico (art. 4°). A lei determina que os Planos de Saneamento Básico devem ser compatíveis 

com os Planos de Bacia Hidrográfica, o que impõe a sua absoluta consonância com o setor de 

recursos hídricos e o respeito a toda legislação pertinente à gestão das águas, conforme as 

diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH - Lei n. 9.433/97). 

A legislação referente aos recursos hídricos tem relação direta com as formas de 

controle sobre o uso da água para abastecimento, assim como com a disposição final dos 

esgotos, sem esquecer a necessidade de observância da interação do Município com as bacias 

hidrográficas. 

Em respeito à política de recursos hídricos, o Plano Municipal de Saneamento deve 

atender às diretrizes dos Planos de Recursos Hídricos da esfera Estadual e Federal, 

respeitando, no mínimo as seguintes diretrizes: 

Práticas adequadas de proteção de mananciais e bacias hidrográficas. 
Busca de integração e convergências das políticas setoriais de recursos 
hídricos e Saneamento Básico nos diversos níveis de governo; 

 

Identificação dos usuários das águas no setor, de forma a conhecer as 
demandas, a época destas demandas, o perfil do usuário, tecnologias 
utilizadas, dentre outras características. 

 

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) é 

constituído pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), órgão superior 

deliberativo e normativo; pela Agência Nacional de Águas (ANA), autarquia sob regime 

especial vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), que tem autonomia 

administrativa e financeira para garantir a implementação da PNRH; pelos Conselhos de 

Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal; pelos Comitês de Bacias Hidrográficas 

(CBH), órgão colegiado formado por representantes da sociedade civil organizada e do 

governo, onde são tomadas as decisões referentes à bacia hidrográfica onde atua; pelos órgãos 

dos poderes públicos federal, estadual e municipal, cujas competências se relacionam com a 

Gestão de Recursos Hídricos. 
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O município está inserido no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ceará-Mirim, 

instituído pelo Decreto Estadual Nº 21.779, de 7 de julho de2010. 

A atuação direta dos Comitês de Bacias na elaboração dos Planos de Saneamento 

atende à própria Lei n. 11.445/07, ao mesmo tempo em que possibilita a integração das 

infraestruturas e serviços de saneamento com a gestão eficiente dos recursos hídricos, 

atingindo o cumprimento dos princípios fundamentais e as diretrizes nacionais traçadas para o 

setor. 

2.1.2 Do Plano Diretor 

O Estatuto da Cidade, Lei Federal nº.10.257/01, garante o direito à cidade sustentável 

que deve ser entendida como direito à terra urbana, à moradia e ao Saneamento Básico, entre 

outros, políticas que devem ser expressas no Plano Diretor, que deve servir de diretriz para os 

demais planos municipais, incluindo o de saneamento básico. 

O Plano Diretor é definido no art. 39 do Estatuto das Cidades como instrumento 

básico para orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana do 

município. Nesse sentido, orienta o Poder Público e a iniciativa privada na construção dos 

espaços urbanos e rurais e na oferta dos serviços públicos essenciais, como os de saneamento, 

visando a assegurar melhores condições de vida para a população, adstrita àquele território. 

Sob esse enfoque, é indispensável que o Plano de Saneamento Básico observe e esteja 

integrado ao Plano Diretor do município. Conforme o Estatuto das Cidades, o direito a 

cidades sustentáveis, ou seja, o direito à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 

urbana e aos serviços públicos, é diretriz fundamental da Política Urbana e é assegurada 

mediante o planejamento e a articulação das diversas ações no nível local. 

O município de João Câmara possui Plano Diretor aprovado e sancionado através da 

Lei Municipal nº 241 de 10 de outubro de 2006. 

O Plano Diretor instituído no Município pela referida Lei Municipal foi formulado 

com o objetivo de ser o principal instrumento da política de desenvolvimento e expansão 

urbana, de ordenamento territorial, de desenvolvimento social e econômico, de preservação 

ambiental e da identidade cultural e histórica do Município. 

Para tanto, estabeleceu-se na norma que permitiu seu surgimento no ordenamento 

jurídico brasileiro, além de uma estrutura lógica e sistemática para melhor entendimento, 
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também uma linguagem de fácil acesso informacional para os cidadãos do município e demais 

interessados. 

A norma conta com uma divisão em seis Títulos, a saber: "Título I – Da definição do 

plano" que trata da definição de conteúdo do Plano; "Título II – Das disposições gerais" que 

estabelece as suas Diretrizes Gerais, Objetivos e Princípios Fundamentais; Título III – Da 

política de desenvolvimento humano"; Título IV – “Da política de desenvolvimento urbano e 

rural” que; Título V – “Da política de desenvolvimento rural e ambiental” que; Título VI – 

“Das disposições transitórias. 

Na análise desta norma que traz um grau amplo de visibilidade das nuances do 

município em questões legais e políticas de planejamento, é imprescindível observar em cada 

parte desta norma, aquilo em que ela favorece o Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Em primeiro lugar, é importante observar dentro da Política Urbana Municipal 

instituída no Plano Diretor, os Princípios que são nela elencados como balizares das ações de 

Planejamento Municipal. Estes são aqui descritos para melhor conciliar as ações de 

planejamento urbano municipal com as ações de planejamento do saneamento básico em 

vistas ao desenvolvimento sustentável do Município, respeitando as suas características 

naturais, dando prioridade à função social da cidade e da propriedade. 

Destacam-se dentre os principais princípios: sustentabilidade ambiental; justiça social 

e redução das desigualdades sociais e regionais; inclusão social; função social da cidade; 

função socioambiental da propriedade; participação social; [...] 

Tais princípios são responsáveis por direcionar as ações do planejamento municipal no 

sentido de procurar garantir um território sustentável ambientalmente para todos os 

munícipes, garantindo também uma infraestrutura mínima, especialmente no que se refere ao 

saneamento ambiental. 

Ademais, além dos princípios fundamentais, o Plano Diretor Municipal destaca 

algumas diretrizes básicas que possuem distinta importância às ações de saneamento, em 

especial a de racionalização da ocupação territorial otimizando investimentos e 

aproveitamentos de áreas já equipadas, preservando os recursos naturais e garantindo uma 

adequada qualidade ambiental nas áreas urbanas e rurais do município; e a de definição das 

áreas que deverão ser objetos de tratamento especial. 
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Importante ainda observar que o Município de João Câmara está, segundo o seu Plano 

Diretor, dividido em Zonas, quais sejam: 

ZC – Zona Central; 

ZR1 – Zona residencial1; 

ZR2 – Zona residencial2; 

ZR3 – Zona residencial3; 

ZEIS – Zona Especial de Interesse Social; 

CP – Corredor primário; 

CS – Corredor secundário; 

APA – Área de Proteção Ambiental; 

APH – Área de Patrimônio histórico; 

ZAEI – Zona de atividades econômicas e industriais; 

ZRU – Zona rural; 

ZEIT – Zona especial de interesse jurídico; 

Tal definição por zonas é imprescindível de ser relatada, uma vez que esse 

zoneamento possibilita um melhor diagnóstico do porte do serviço de saneamento básico, que 

deve ser mais evidenciado no momento do planejamento para cada uma das zonas 

identificadas. 

Destaca-se a Área de Proteção Ambiental do Município, cuja importância para o 

mesmo é única, sendo um dos focos da preservação da saúde ambiental do município. 

No que trata de Parcelamento do Solo, o Plano Diretor Municipal determina que os 

loteamentos devem ser realizados de acordo com a Lei de Ocupação, Uso do Solo e 

Zoneamento do Município. 

A informação sobre o Uso do Solo em determinadas localidades do Município é de 

especial importância para o desenvolvimento de um prognóstico mais adequado no que se 
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trata do dimensionamento das capacidades dos serviços de saneamento em um futuro 

específico. 

Por fim, é importante destacar a importância do sistema municipal de planejamento 

urbano do município descrito e estruturado no seu Plano Diretor, para utilizá-lo como modelo 

de estrutura de planejamento a ser desenvolvido na seara do planejamento das ações 

sanitárias. 

Por tais observações, é indispensável que o Plano de Saneamento Básico observe e 

esteja integrado ao Plano Diretor Municipal, pois este traz diversas normas e orientações já 

estabelecidas no município que devem ser levadas em consideração para evitar contradição e 

projetos divergentes, além de possuir estruturas administrativas e de planejamento que podem 

ser tomadas como modelos a serem seguidos, possibilitando uma convergência de ações a 

serem desenvolvidas em uníssono no que se refere aos dois planos. 

2.1.3 Legislação Municipal 

Na elaboração do Plano Municipal de Saneamento, além da observância obrigatória de 

toda a legislação federal e estadual pertinente, deve-se obediência às normas estabelecidas nas 

seguintes legislações municipais: 

2.1.3.1 Lei Orgânica Municipal 

A Lei Orgânica é a norma fundamental de um município e está prevista na 

Constituição Federal em seu art. 29. Segundo a CF, ela é o principal instrumento jurídico de 

um Município, sendo promulgada pela Câmara Municipal e tendo como fundamentos e 

limites apenas os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na do respectivo estado 

onde está inserido. 

Através dela o Município impõe sua autonomia plena como pessoa jurídica de direito 

público interno, seus princípios norteadores e a coesão necessária para o bem-estar social 

daquele que é o ente responsável diretamente pela qualidade de vida de um povo. Afinal, é no 

município onde se vive, onde se transita, onde se trabalha, onde se desenvolve e, 

principalmente para este estudo, onde há significativo e direto impacto sobre os recursos 

naturais necessários para a sobrevivência do corpo social.  

Na busca pela promoção da qualidade de vida da população municipal, o Município de 

João Câmara/RN, assume sob sua competência um rol de atribuições intrínsecas ao 
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planejamento do meio em que essa população se insere guardando especial interesse à 

qualidade do ambiente, conforme pode se observar no seguinte extrato normativo da Lei 

Orgânica Municipal: 

Art. 10 - Ao município de João Câmara compete, em comum com a União e o 
Estado, observadas as normas de cooperação fixadas em lei complementar:  

[...] 

IX - promover programas de construção de moradias e melhoria das condições 
habitacionais e de saneamento básico;  

 

Desta forma, obedecendo a previsão constitucional de competência para legislar sobre 

assuntos de interesse local (art. 30, I, CF) e a competência para prestar os serviços de interesse 

local (art. 30, V, CF), a Lei Orgânica do município de João Câmara fala especificamente 

sobre o saneamento básico no seu art. 115, que assim dizem: 

Art. 115 - Os investimentos do Município, atenderão, em caráter prioritário, às 
necessidades básicas da população, dentre as quais, a questão habitacional e de 
saneamento básico.  

 

Assim, vê-se que há a previsão legal de competência na Lei maior municipal, estando 

plenamente adequado o procedimento de implantação da política e plano municipal de 

saneamento básico aos interesses locais, respeitando assim a autonomia municipal e as 

normas que regem o processo legislativo local. 

2.1.3.2 Lei de Delimitação Urbana ou de Perímetro Urbano 

As normas que delimitam o perímetro urbano são extremamente importantes para essa 

fase do processo de planejamento, pois norteiam os espaços de atuação do município e são 

essenciais para diversos aspectos da localidade: desde a tributação até o saneamento básico, a 

definição do que é urbano é relevante para o planejamento. 

O município de João Câmara conta com a Lei municipal nº 350/2011 - GP, onde se 

encontra a delimitação legal de seu núcleo urbano e áreas de expansão urbana. Na referida lei, 

extrai-se a existência de marcos de nº 01 ao nº 09, bem como a zona de expansão urbana é 

definida por 04 pontos de expansão descritos no corpo da legislação. 
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2.1.3.3 Criação de Distritos 

Da mesma forma que a legislação que delimita a área urbana, os normativos que criam 

e delimitam os distritos municipais também são fundamentais para a identificação adequada 

do território municipal, seus espaços e singularidades.  

No caso do Município de João Câmara/RN a criação de Distritos está inserida no rol 

normativo da Lei Orgânica Municipal que em seus artigos 5º a 8º estabeleceu a possibilidade 

de criação dos mesmos, vejamos:  

Art. 5° - O Município de João Câmara é constituído pela sede e os diversos distritos 

circunscritos em sua área territorial na data da promulgação desta Lei Orgânica ou 

que vierem a ser criados.  

Art. 8°- A criação, a organização e a supressão de distritos depende de lei municipal, 

observada a legislação estadual e os seguintes critérios:  

I - implantação e funcionamento de, no mínimo, um posto policial, um posto de 

saúde, serviço telefônico e uma escola pública;  

II - população superior a 800 habitantes;  

III - existência na povoação-sede de, pelo menos, 200 (duzentas) moradias.  

§ 1o. – O Distrito terá um Administrador Distrital, com nível de Secretário, inclusive 

quanto à remuneração, nomeado pelo Prefeito, e um Conselho Distrital composto 

por 07 (sete) membros, representativos de segmentos diversos da comunidade, os 

quais não serão remunerados.� 

§ 2o. - As normas quanto às atribuições, escolha, nomeação, posse e duração do 

mandato dos Conselheiros Distritais serão definidas em lei municipal.  

Assim, ainda que o Município de João Câmara não possua legislação específica sobre 

a matéria, os requisitos gerais sobre os Distritos encontram-se estabelecidos em Lei Orgânica. 

O Município de João Câmara possui diversos distritos, dentre eles do Distrito de 

Queimadas, Distritos de Brejinho I, II e III, bem como o recente Distrito Industrial 

multissetorial criado pela Lei nº 504/2015. 

Foram criados por lei também diversos loteamentos residenciais.  
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2.1.3.3.1 Distrito de Queimadas 

O distrito de Queimadas foi instituído através da Lei Municipal nº 364/2011 após 

realização de plebiscito, constatação de existência de serviços de educação, saúde, segurança 

e energia elétrica, além da realização de estudos e procedimentos complementares para 

levantamento de dados estatísticos para caracterização do mesmo. 

Há nesse distrito um caráter eminentemente residencial. 
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2.1.3.3.2 Distrito Industrial Multissetorial 

No caso do distrito Industrial, o mesmo foi criado com a destinação específica de 

desenvolver projetos industriais multissetoriais e os serviços prestados por oficinas mecânicas 

de qualquer natureza, havendo sido criado em uma área de aproximadamente 40 hectares, cuja 

desapropriação de terras utilizadas para atividades diversas foi prevista e afirmada como 

obrigatória quando inexistente outra forma de aquisição. 

Dentro dessa destinação, não foi omitida a preocupação a preservação de áreas de 

conservação ambiental que estão fixadas em 20% (vinte por cento) do total da área do Distrito 

(Art.1º, §3º). 

Ademais, restringe o uso e ocupação do solo do distrito pelos empreendedores às 

normas legais previstas sobre a matéria bem como a sujeitarem-se aos índices urbanísticos 

municipais em relação à edificações e usos (Art. 2º). 

Neste Distrito, os empreendedores terão além da doação do imóvel, isenção de 

Imposto sobre Serviço (ISS) e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), por um período 

de 10 anos (art. 3º), devendo ser observados os requisitos para tal concessão, previstos no art. 

4º da referida legislação:  

Art.4º A concessão será outorgada a pessoas jurídicas que se comprometerem a 

instalar no imóvel, objeto da outorga, estabelecimentos industriais, comerciais, 

prestadores de serviço, pelo prazo de 20 (vinte anos), renovável por vontade de 

ambas as partes por igual período, sendo que o imóvel cedido, as construções e as 

benfeitorias levadas a efeito, reverterão ao patrimônio do Município, se o 

concessionário paralisar definitivamente suas atividades ou não cumprir as 

exigências contidas no Termo de Cessão de Uso, ou ao seu término, sem que caiba 

ao Concessionário direito a indenização seja a que título for.  

Destaca-se, por fim a questão da preocupação ambiental no Distrito Industrial, para a 

qual o Município estabeleceu a obrigatoriedade de instalação de sistema de tratamento de 

efluentes, conforme está estabelecido no texto do art.11: 

Art. 11 – Todos as atividades e empreendimentos a serem instalados no Distrito 

Industrial Multissetorial do Município de João Câmara deverão dispor de sistema de 

tratamento de efluentes industriais de acordo com padrões estabelecidos pelo órgão 

ambiental estadual e municipal, e a disposição final dos efluente líquidos e sólidos 

não poderá ser feita em bacia integrante da área de mananciais, observadas, em 

todos os casos, as demais normais legais aplicáveis.  
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2.1.3.4 Lei de Regulação do Uso, da Ocupação e do Parcelamento do solo urbano 

O município de João Câmara não possui Lei de Regulação, Ocupação e Parcelamento 

do Solo Urbano, devendo a Política e o Plano Municipal de Saneamento propor respostas 

compatíveis com as normas gerais ou outras normas locais para sanar as incongruências 

possivelmente encontradas ou sugerir estratégias no caso de dificuldades. 

Contudo, o Município de João Câmara buscará instituir todas as ferramentas 

necessárias à realizar o estudo do uso e ocupação do solo. Isto porque, o objetivo da 

prefeitura, ao elaborar leis dessa natureza, deve ser democratizar o acesso à terra e à qualidade 

de vida da população.  

A legislação de uso e ocupação do solo é fundamental para a vida urbana, por 

normatizar as construções e definir o que pode ser feito em cada terreno particular, 

interferindo na forma da cidade e também em sua economia.  

2.1.3.5 Código de Obras e Edificações 

O Município de João Câmara não possui Código de Obras e Edificações, devendo a 

Política e o Plano Municipal de Saneamento propor respostas compatíveis com as normas 

gerais ou outras normas locais para sanar as incongruências possivelmente encontradas ou 

sugerir estratégias no caso de dificuldades. 

2.1.3.6 Código Sanitário 

O município de João Câmara não possui Código Sanitário, devendo a Política e o 

Plano Municipal de Saneamento propor respostas compatíveis com as normas gerais ou outras 

normas locais para sanar as incongruências possivelmente encontradas ou sugerir estratégias 

no caso de dificuldades. 

2.1.3.7 Código de Meio-Ambiente 

O município de João Câmara/RN não possui Código de Meio Ambiente. Entretanto, 

sua ausência dentro do corpo de normas atinentes ao Plano Municipal de Saneamento Básico 

não impossibilita o prosseguimento e regularidade de nenhuma das fases do planejamento. O 

presente estudo está pautado nas normas e princípios gerais de proteção ao meio ambiente 

previstos na legislação federal, estadual e nas demais normas locais que tratam da matéria. 
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2.1.3.8 Política ambiental, sistema municipal de meio ambiente (SIMMA) e controle 

ambiental. 

O Município de João Câmara possui uma política ambiental, sistema municipal de 

meio ambiente (SIMMA) e controle ambiental instituída pela Lei nº 508/2015, devendo a 

referida Política e o Plano Municipal de Saneamento propor respostas compatíveis com as 

normas gerais ou outras normas locais para sanar as incongruências possivelmente 

encontradas ou sugerir estratégias no caso de dificuldades. 

 Discorrendo acerca da Política Municipal de Meio Ambiente no âmbito de João 

Câmara, podemos inferir que esta é orientada pelos seguintes princípios:  

Art. 2o - A Política Municipal de Meio Ambiente é orientada pelos 

seguintes princípios:  

I – o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e 

a obrigação de defendê-lo e preservá-lo para ás presentes e futuras 

gerações;  

II – a otimização e garantia da continuidade de utilização de recursos 

naturais, qualitativa e quantitativamente, como pressuposto para o 

desenvolvimento auto sustentado;  

III – imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar 

e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela 

utilização de recursos ambientais com fins econômicos  

IV – a promoção do desenvolvimento integral do ser humano; V – a 

racionalização do uso dos recursos ambientais;�VI – a proteção de 

áreas ameaçadas de degradação;�VII – a função sócio ambiental da 

propriedade;  

VIII – a garantia da prestação de informações relativas ao meio 

ambiente e o envolvimento da comunidade;  

IX – a multidisciplinariedade no trato das questões ambientais; X – a 

preservação do patrimônio cultural.  

 E ainda, considera como objetivos dessa Política:  

Art. 3o - São objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente:  
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I – compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com a 

preservação da qualidade do meio ambiente e o equilíbrio ecológico;  

II – articular e integrar as ações e atividades ambientais desenvolvidas 

pelos diversos órgãos e entidades do Município, com aquelas dos 

órgãos federais e estaduais, quando necessário;  

III – articular e integrar ações e atividades ambientais intermunicipais, 

favorecendo consórcios e outros instrumentos de cooperação;  

IV – identificar e caracterizar os ecossistemas do Município, definindo 

as funções específicas de seus componentes, as fragilidades, as 

ameaças, os riscos e os usos compatíveis;  

V – controlar a produção, extração, comercialização, transporte e o 

emprego de materiais, bens e serviços, métodos e técnicas que 

comportem risco para a vida ou comprometam a qualidade de vida e o 

meio ambiente;  

VI – preservar e conservar as áreas protegidas no Município;  

VII – estimular o desenvolvimento de pesquisas e uso adequado dos 

recursos ambientais, naturais ou não;  

VIII – promover a educação ambiental na sociedade e especialmente 

na rede de ensino municipal;  

IX – promover o zoneamento ambiental;  

X – promover a desconcentração fundiária, nas zonas urbana e rural, 

desapropriando áreas de especulação imobiliária, propriedades 

improdutivas ou subutilizadas que não cumprem sua função social. 

 O Município de João Câmara, por intermédio da Lei nº 508/2015 procurou instituir um 

completo e complexo Sistema Municipal de Meio Ambiente – SIMMA, o qual é constituído 

pelos órgãos e entidades públicas e privadas incumbidos direta ou indiretamente do 

planejamento, implementação, controle e fiscalização de políticas públicas, serviços ou obras 

que afetam o meio ambiente, bem como da preservação, conservação, defesa, melhoria, 

recuperação, controle do meio ambiente e uso adequado dos recursos ambientais do 

Município, consoante o disposto neste Código.  

 Conforme art. 7º do referido diploma, integram o SIMMA:  
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Art. 7o - Integram o Sistema Municipal de Meio Ambiente:  

I - Órgão Central – a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, órgão 

de coordenação, controle e execução da política ambiental;  

II - Órgão Deliberativo e Consultivo – o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Ambiental - CMDA, órgão colegiado autônomo de 

caráter consultivo, deliberativo e normativo da política ambiental;  

III - Órgãos Seccionais – Secretarias Municipais e organismos da 

administração municipal direta e indireta, cujas ações, enquanto 

órgãos seccionais, interferirão na conformação da paisagem, nos 

padrões de apropriação e uso, conservação, preservação e pesquisa 

dos recursos ambientais.  

Art. 8o - Os órgãos e entidades que compõem o SIMMA atuarão de 

forma harmônica e integrada, sob a coordenação da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, observada a competência do CMDA.  

 No que tange ao Planejamento Ambiental, instrumento da Política Ambiental, que 

estabelece as diretrizes visando o desenvolvimento sustentável do Município, deve observar 

os seguintes princípios:  

I- a adoção, como unidade básica de planejamento, o recorte territorial 

das bacias hidrográficas, considerando na zona urbana o desenho da 

malha viária e todo o território do Município;  

II - as tecnologias disponíveis e alternativas para preservação e 

conservação do meio ambiente, visando reduzir o uso dos recursos 

naturais, bem como reaproveitamento e a reciclagem dos resíduos 

gerados nos processos produtivos; e ainda o uso econômico da floresta 

sob o regime do manejo sustentável de seus recursos;  

III - os recursos econômicos e a disponibilidade financeira para 

induzir e viabilizar processos gradativos de mudança da forma de uso 

dos recursos naturais através de planos; programas e projetos;  

IV - o inventário dos recursos naturais disponíveis em território 

municipal considerando disponibilidade e qualidade;  
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V - a necessidade de regulamentação específica para cada atividade 

que utiliza os recursos naturais que afetem o interesse da 

municipalidade;  

VI - o controle e a prevenção no uso dos recursos ambientais do 

município.  

 Sendo assim, conforme parágrafo único deste dispositivo legal, o planejamento é um 

processo dinâmico, participativo, descentralizado e lastreado na realidade socioeconômica e 

ambiental local que deve levar em conta as funções da zona rural e da zona urbana.  

 Neste aspecto, adentraremos na questão do zoneamento ambiental, o qual “consiste na 

definição de áreas do território do Município, de modo a regular atividades bem como definir 

ações para a proteção e melhoria da qualidade do ambiente, considerando as características 

ou atributos das áreas e alternativas de sustentabilidade ecológica, social e econômica. (Art. 

27) ”  

 As zonas ambientais do Município de João Câmara são:  

I - Zonas de Unidades de Conservação - ZUC: áreas sob regulamento 

das diversas categorias de manejo;  

II-Zonas de Proteção Ambiental - ZPA: áreas protegidas por 

instrumentos legais diversos devido à existência de suscetibilidade do 

meio a riscos relevantes;  

III-Zonas de Proteção Paisagística - ZPP: áreas de proteção de 

paisagem com características excepcionais de qualidade e fragilidade 

visual;  

IV-Zonas de Recuperação Ambiental - ZRA: áreas em estágio 

significativo de degradação, onde é exercida a proteção temporária e 

desenvolvidas ações visando a recuperação induzida ou natural do 

ambiente, com o objetivo de integrá-la às zonas de proteção;  

V-Zonas de Controle Especial - ZCE: demais áreas do Município 

submetidas a normas próprias de controle e monitoramento ambiental, 

em função de suas características peculiares.  

Parágrafo Único - O zoneamento ambiental será regulado por Lei e 

incorporado ao Plano Diretor Urbano - PDU, definindo a 

caracterização específica e localização de tais zonas, podendo o Poder 



 

 62 

Executivo alterar os seus limites, ouvido o CMDA e o Órgão 

Municipal de Desenvolvimento Urbano.  

 Por outro lado, consideram-se áreas de preservação permanente:  

I - as florestas e demais formas de vegetação natural, definidas como 

de preservação permanente pelo Código Florestal;  

II - a cobertura vegetal que contribui para a estabilidade das encostas 

sujeitas a erosão e ao deslizamento;  

III - as nascentes, as matas ciliares e as faixas marginais de proteção 

das águas superficiais;  

IV - as áreas que abriguem exemplares raros, ameaçados de extinção 

ou insuficientemente conhecidos da flora e da fauna, bem como 

aquelas que servem de pouso, abrigo ou reprodução de espécies 

migratórias;  

V - as demais áreas declaradas por lei.  

Parágrafo Único - A regulamentação, a redução ou a extinção dos 

espaços territoriais especialmente protegidos somente será possível 

mediante o parecer do CMDA.  

 No que tange os padrões de emissão de poluentes e da qualidade ambiental (art. 39), 

temos:  

Art. 39 - Os padrões de qualidade ambiental são os valores 

estabelecidos tecnicamente aos atributos do meio ambiente que 

resguardam a saúde humana, a fauna, a flora, a organização social, as 

atividades econômicas, as manifestações culturais e o meio ambiente 

em geral.  

§ 1o - Os padrões de qualidade ambiental deverão ser expressos, 

quantitativamente, indicando as características intrínsecas aos 

componentes do meio e seus limites máximos e mínimos, devendo ser 

respeitados os indicadores ambientais de condições de autodepuração 

do corpo receptor.  

§ 2o - Os padrões de qualidade ambiental incluirão, entre outros, a 

qualidade do ar, das águas e do solo.  
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Art. 40 - Padrão de emissão é o limite máximo estabelecido, por lei ou 

por normas técnicas para lançamento de poluente por fonte emissora 

que, ultrapassado, poderá afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população, bem como ocasionar danos à fauna, à flora, às atividades 

econômicas e ao meio ambiente em geral.  

Por sua vez, a Política Municipal de Controle de Poluição e Manejo dos Recursos 

Hídricos objetiva (art. 103):  

I - proteger a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população;  

II - proteger e recuperar os ecossistemas aquáticos, com especial 

atenção para as áreas de nascentes, as áreas de várzeas e de igapós e 

outras relevantes para a manutenção dos ciclos biológicos;  

III - reduzir, progressivamente, a toxicidade e as quantidades dos 

poluentes lançados nos corpos d’água;  

IV - compatibilizar e controlar os usos efetivos e potenciais da água, 

tanto qualitativa quanto quantitativamente;  

V - controlar os processos erosivos que resultem no transporte de 

sólidos, no assoreamento dos corpos d’água e da rede pública de 

drenagem;  

VI - assegurar o acesso e o uso público às águas superficiais, exceto 

em áreas de nascentes e outras de preservação permanente, quando 

expressamente disposto em norma específica;  

VII - o adequado tratamento dos efluentes líquidos, visando preservar 

a qualidade dos recursos hídricos.  

As diretrizes deste Código, aplicam-se a lançamento de quaisquer efluentes líquidos 

provenientes de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras instaladas no Município de 

João Câmara, em águas superficiais ou subterrâneas, diretamente ou através de quaisquer 

meios de lançamento, incluindo redes de coleta e emissários (art.104).  

Os critérios e padrões estabelecidos em legislação deverão ser atendidos, também, por 

etapas ou áreas específicas do processo de produção ou geração de efluentes, de forma a 

impedir a sua diluição e assegurar a redução das cargas poluidoras totais (art.105). Os 

lançamentos de efluentes líquidos não poderão conferir aos corpos receptores características 
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em desacordo com os critérios e padrões de qualidade de água em vigor, ou que criem 

obstáculos ao trânsito de espécies migratórias.  

Além disso, todo o material residual doméstico, industrial, hospitalar deverá receber 

tratamento adequado exigidos por normas técnicas, antes de seu lançamento em águas 

superficiais (art. 107) e bem como a captação de água superficial ou subterrânea deverá 

atender aos requisitos estabelecidos pela legislação específica, sem prejuízo às exigências de 

licença e critério técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (art.108).  

No caput do Art. 109, podemos inferir que as atividades efetivas ou potencialmente 

poluidoras ou degradadoras e de captação de água, implementarão programas de 

monitoramento de efluentes e da qualidade ambiental em suas áreas de influência, 

previamente estabelecidos ou aprovados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

integrando tais programas ao SAI, observados os seguintes aspectos:  

§ 1o - A coleta e análise dos efluentes líquidos deverão ser baseadas 

em metodologias específicas aprovadas pela Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente observando normas técnicas já estabelecidas;  

§ 2o - Todas as avaliações relacionadas aos lançamentos de efluentes 

líquidos deverão ser feitas para as condições de dispersão mais 

desfavoráveis, sempre incluída a previsão de margens de segurança.  

§ 3o - Os técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente terão 

acesso a todas as fases do monitoramento que se refere o caput deste 

artigo, incluindo procedimentos laboratoriais.  

Ademais, a critério da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, as atividades efetivas 

ou potencialmente poluidoras deverão implantar lagoas de decantação ou outro sistema com 

capacidade para as águas de drenagem, de forma a assegurar o seu tratamento adequado 

(art.110).  

§ 1o - O disposto no caput deste artigo aplica-se às águas de 

drenagens correspondentes à precipitação de um período inicial de 

chuvas a ser definido em função das concentrações e das cargas de 

poluentes.  

§ 2o - A exigência da implantação de lagoas de decantação poderá 

estender-se às águas eventualmente utilizadas no controle de 

incêndios.  
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Com relação à temática dos resíduos sólidos, o Município está obrigado a implantar 

adequado sistema de coleta, tratamento e destinação dos resíduos sólidos urbanos, incluindo 

coleta seletiva, segregação, reciclagem, compostagem e outras técnicas que promovam a 

redução do volume total dos resíduos sólidos gerados. A disposição de quaisquer resíduos no 

solo, sejam, sólidos, líquidos ou gasosos, só será permitida mediante comprovação de sua 

degradabilidade e da capacidade do solo de autodepurar-se, levando-se em conta os seguintes 

aspectos: I - capacidade de percolação;�II - garantia de não contaminação dos aquíferos 

subterrâneos; III - limitação e controle da área afetada;�IV - reversibilidade dos efeitos 

negativos.  

Somando a isso, não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou 

acumular no solo, resíduos sólidos, não degradáveis ou de difícil degradação, sem a prévia 

autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.  

E ainda, a utilização do solo como destino final de resíduos potencialmente poluentes, 

deverá ser feita de forma adequada, estabelecida em projetos específicos de transporte e 

destino final, aprovados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ficando vedada a 

simples descarga ou depósito, seja em propriedade pública ou privada.  

Quando a disposição final dos resíduos sólidos, domésticos e industriais exigir a 

execução de aterros controlados, deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção das 

águas superficiais e subterrâneas, sendo proibido lançar ao solo, em águas superficiais e 

logradouros públicos, resíduos sólidos ou líquidos de qualquer natureza (art. 115 e art. 116).  

Serão obrigatoriamente incinerados ou submetidos a tratamento especial (art.117):  

I - resíduos sólidos declaradamente contaminados, considerados 

contagiosos ou suspeitos de contaminação, provenientes de 

estabelecimentos hospitalares, laboratórios, farmácias, drogarias, 

clínicas, maternidades, ambulatórios, casas de saúde, necrotérios, 

prontos-socorros, sanatórios e congêneres;  

II - materiais biológicos como: restos de tecidos orgânicos, restos de 

órgãos humanos ou animais, restos de laboratórios de análises clínicas 

e de anatomia patológica, animais de experimentação e outros 

materiais similares,  

III - os resíduos sólidos e materiais provenientes de unidades médico-

hospitalares, de isolamento, de áreas infectadas ou com pacientes 

portadores de moléstias infectocontagiosas, inclusive restos de 
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alimentos e os produtos resultantes de lavagem e varredura dessas 

áreas;  

IV - todos os resíduos sólidos ou materiais resultantes de tratamento 

ou processo diagnóstico que tenham entrado em contato direto com 

pacientes, como agulhas, seringas descartáveis, curativos, compressas 

e similares.  

Parágrafo Único - Para cumprimento deste artigo serão observadas 

normas técnicas específicas.  

Por fim, conclui-se que Política Ambiental Municipal é o documento que norteia e 

consolida a forma da gestão ambiental municipal assegurando a preservação do meio 

ambiente e o desenvolvimento sustentável. Ela contempla em seu conteúdo a estrutura 

administrativa, os valores envolvidos, os objetivos e os instrumentos pertinentes de forma a 

permitir que o poder público tenha condições de estabelecer ações ordenadas e práticas para 

atingir os objetivos definidos para os vários aspectos da questão ambiental. 

2.1.3.9 Conselho Municipal de Meio Ambiente 

O Município de João Câmara criou, através da Lei Municipal nº 307/2009, um 

Conselho Municipal de Meio Ambiente, o qual consiste na natureza de um órgão deliberativo, 

consultoria de assessoramento ao Poder executivo e deliberativo no âmbito de sua 

competência. As competências do referido Conselho estão elencadas no art. 2º da Lei 

307/2009. 

2.1.3.10 Lei de criação e atribuições de Autarquias municipais que atuem na área de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário 

O Município de João Câmara/RN não possui Autarquia que atue nas áreas de 

saneamento. Entretanto, sua ausência dentro do corpo de normas atinentes ao Plano Municipal 

de Saneamento Básico não impossibilita o prosseguimento e regularidade de nenhuma das 

fases do planejamento. 

A operação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como 

a prestação dos referidos serviços se dá através de concessão à Companhia de Águas e 

Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN).  
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2.1.3.11 Plano de Contingência (Defesa Civil) 

O município de João Câmara/RN não possui Plano de Contingência (Defesa civil). 

Entretanto, sua ausência dentro do corpo de normas atinentes ao Plano Municipal de 

Saneamento Básico não impossibilita o prosseguimento e regularidade de nenhuma das fases 

do planejamento. 

2.2 NORMAS DE REGULAÇÃO E ENTE RESPONSÁVEL PELA REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OS MEIOS E PROCEDIMENTOS PARA SUA 

ATUAÇÃO 

Ab initio, conforme se depreende do art. 8º da Lei 499/2015, observamos que o 

exercício da titularidade poderá ser delegada, nos termos do art. 241 da CF e da Lei 

11.107/2005, no que tange à organização, a regulação, a fiscalização e a prestação dos 

serviços públicos de saneamento básico. Sendo assim, o Município de João Câmara elegeu 

sua formatação de regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, prevista nos 

arts. 17 a 23 da referida Lei.  

Desta forma, estabelece-se que a regulação deverá atender aos princípios da: 

independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e financeira da 

entidade reguladora; e, da transparência, da tecnicidade, da celeridade e da objetividade das 

decisões. 

Cumpre à entidade reguladora, enquanto sua competência, a definição de normas 

técnicas relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos serviços, a definição de normas 

técnicas econômicas e financeiras relativas às tarifas, a definição dos mecanismos de 

pagamento e a definição do sistema contábil específico. 

A regulação de serviços públicos de saneamento básico poderá ser delegada pelo 

Município a qualquer entidade reguladora já constituída, explicitando, no ato da delegação da 

regulação, a forma de atuação e a abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas 

partes envolvidas.  

Neste cenário, o Município de João Câmara pretende delegar a fiscalização e 

regulação das ações de saneamento, de forma indireta, para o Consórcio Público 

Intermunicipal de saneamento básico da região do mato grande – CISMAG, o qual possui 

autonomia administrativa, técnica e decisória no que diz respeito a sua área de atuação. 
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Através da Lei Municipal nº 563/2017 – GP, o Município de João Câmara ratificou o 

Protocolo de intenções firmado entre o Estado do Rio Grande do Norte e os Municípios de 

Bento Fernandes, Caiçara do Norte, Caiçara do Rio dos Ventos, Galinhos, Jardim de angicos, 

Jandaíra, Parazinho, Pedra Grande, Pureza, Poço Branco, Rio do Fogo, São Bento do Norte, 

São Miguel do Gostoso, Taipu e Touros, com a finalidade de Constituir um Consórcio 

Público Regional de Saneamento da Região de Mato Grande - CISMAG, nos termos da 

Lei Federal n. 11.107 de 06 de abril de 2005, e respectivo regulamento pela Lei Nº 

11.445/2007, visando à promoção de ações para executar as tarefas de planejamento, 

regulação e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água, de esgotamento 

sanitário, de manejo de resíduos sólidos e de manejo de águas pluviais, bem como prestar 

parte desses serviços e delegar sua prestação por meio de contrato de programa ou contrato de 

concessão. 

Cabe esclarecer que, o patrimônio, a estrutura administrativa e as fontes de receita da 

autarquia prevista nesta Lei serão definidos em seus respectivos Contratos de Consórcio, 

programa e/ou Rateio, observado o disposto nos artigos da Lei 11.107 de 06 de abril de 2005, 

regulamentados pelo Decreto Federal no 6.017, de 17 de janeiro de 2007. 

2.3 PROGRAMAS LOCAIS EXISTENTES DE INTERESSE DO SANEAMENTO 

BÁSICO NAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL, 

INDUSTRIAL, TURÍSTICO, HABITACIONAL, ETC 

O Município de João Câmara/RN no ano de 2014 emitiu a Lei Municipal n° 456/2014, 

de sobre a "Limpeza de Terrenos Baldios" sendo a referida legislação responsável por obrigar 

os proprietários ou possuidores a qualquer título de terrenos baldios ou não, a mantê-los 

limpos, roçados e drenados, sob pena de aplicação de multa a ser estipulada pelo Poder 

Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas e, lançado na 

dívida ativa do referido imóvel.  

No que tange à programas ligados a conjuntos habitacionais, oportuno destacar a Lei 

472/2014 e Lei nº 365/2011, as quais versam, respectivamente acerca da obrigatoriedade de 

apresentação de Projeto de Arborização Urbana nos novos empreendimentos habitacionais 

financiados com recursos públicos ou privados, no âmbito do município de João Câmara e 

cria um Fundo Municipal de Segurança da habitação familiar.  
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Nesse pórtico, a Lei municipal nº 229/2005 criou o Fundo Municipal de Habitação e o 

Conselho Municipal de Habitação – FMH com o fim de destinar recursos financeiros para 

implementação da política municipal de habitação. Oportuno destacar que, dentre as 

aplicações dos recursos do FMH serão destinados a ações que contemplem:  

“I – Aquisição, construção, conclusão e melhoria de unidades habitacionais em áreas 

urbanas e rurais; 

II – Produção de lotes urbanizados para fins habitacionais; 

III – Urbanização, regularização fundiária e urbanística de áreas ocupadas por 

população caracterizada como de interesse social; 

IV – Implantação de saneamento básico, infraestrutura urbana e equipamentos urbanos 

complementares aos programas e projetos habitacionais; 

V – Aquisição de matérias para construção e reforma de moradia; 

VI – Intervenção em áreas encortiçadas e outras áreas deterioradas, recuperando ou 

produzindo imóveis para fins habitacionais de interesse social; e  

VII – Outras ações que venham ser aprovadas pelo CMH. ” 

 Sendo assim, com base nessa política, o acesso à moradia deverá ser assegurado aos 

beneficiários do FMH, garantindo-se o atendimento prioritário às famílias de mais baixa renda 

e adotando políticas de subsídios implementadas com recursos do FMH, por meio da 

concessão de financiamento habitacional, arrendamento residencial e de formas de acesso que 

não envolvam a transferência de propriedade.  

 Além disso, conforme já foi afirmado em tópicos anteriores, o Município de João 

Câmara criou, através da a Lei nº 504/2015, o Distrito Industrial Multissetorial, o qual possui 

a destinação específica de desenvolver projetos industriais multissetoriais e os serviços 

prestados pro oficinas mecânicas de qualquer natureza, havendo sido criado em uma área de 

aproximadamente 40 hectares, cuja desapropriação de terras utilizadas para atividades 

diversas foi prevista e afirmada como obrigatória quando inexistente outra forma de 

aquisição. 
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2.4 PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DE EFICÁCIA, 

EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE, DOS SERVIÇOS PRESTADOS, BEM COMO A 

AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS, EM ESPECIAL PARA 

O SANEAMENTO E DOS INSTRUMENTOS E MECANISMOS DE 

PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO POLÍTICA DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

Nos art. 21 a art. 39 da Lei municipal nº 499/2015, podemos detectar algumas medidas 

para proceder com a avaliação dos serviços de saneamento básico prestados, ou mesmo 

mecanismos identificados de participação e controle social na gestão da política de 

saneamento.  

Por exemplo, os prestadores de serviços públicos de saneamento básico deverão 

fornecer à entidade reguladora todos os dados e informações necessários para o desempenho 

de suas atividades, na forma das normas legais, regulamentares e contratuais.  

No art. 22, encontramos como medida a publicidade aos relatórios, estudos, decisões e 

instrumentos equivalente que se refiram à regulação ou à fiscalização dos serviços, bem como 

aos direitos e deveres dos usuários e prestadores, a eles podendo ter acesso qualquer do povo, 

independente da existência de interesse direto.  

Ficará assegurado aos usuários de serviços públicos de saneamento básico: o amplo 

acesso a informações sobre os serviços prestados; prévio conhecimento dos seus direitos e 

deveres e das penalidades a que podem estar sujeitos; acesso à manual de prestação de serviço 

e de atendimento ao usuário, elaborado pelo prestador e aprovado pela respectiva entidade de 

regulação; e, acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços.  

2.5 POLÍTICA TARIFÁRIA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

O Município de João Câmara possui uma política tarifária em razão da prestação de 

serviços de saneamento, uma vez que foi pensada a formatação de prestação do serviço global 

de saneamento, constantes nos arts. 25 a 31 da Lei municipal nº 499/2015. Sendo assim, a 

política tarifária se baseia na sustentabilidade econômico-financeira dos contratos de 

prestação de serviço, atendida através de remuneração pela cobrança dos seguintes serviços 

prestados:  
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I – de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na forma de 

tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou 

para ambos conjuntamente;  

II – de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e outros 

preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas 

atividades;  

III – de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, em 

conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades;  

Sendo assim, com base nos serviços acima descritos, a instituição das tarifas, preços 

públicos e taxas de saneamento básico observará as seguintes diretrizes: I – prioridade para 

atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública; II – ampliação do acesso 

dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços; III – geração dos recursos necessários 

para realização dos investimentos, objetivando o cumprimento das metas e objetivos do 

serviço; IV – inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos; V – recuperação 

dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência; VI – remuneração 

adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços; VIII – incentivo à eficiência dos 

prestadores dos serviços.  

Dessa forma, a lei permite ainda que poderão ser adotados subsídios tarifários e não 

tarifários para os usuários e localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala 

econômica suficiente para cobrir o custo integral dos serviços.  

Noutra senda, a estrutura de remuneração e cobrança dos serviços públicos de 

saneamento básico poderá levar em consideração os seguintes fatores: I – categorias de 

usuários, distribuídas por faixas ou quantidade crescentes de utilização ou de consumo; II – 

padrões de uso ou de qualidade requeridos; III – quantidade mínima de consumo ou de 

utilização do serviço, visando à garantia de objetivos sociais, como a preservação da saúde 

pública, o adequado atendimento dos  usuários de menor renda e a proteção do meio 

ambiente; IV – custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e 

qualidade adequadas; V – ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em 

períodos distintos; VI – capacidade de pagamento dos consumidores.  
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Além disso, as taxas e tarifas decorrentes da prestação de serviço público de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a adequada destinação 

dos resíduos coletados, dentre outros aspectos (art. 27 e incisos I a III).  

Por fim, cabe esclarecer que os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento 

básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com 

as normas legais, regulamentares e contratuais. As revisões tarifárias compreenderão a 

reavaliação das condições da prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser 

periódicas ou extraordinárias, nos termos da lei específica. E ainda, as tarifas serão fixadas de 

forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões serem tornados públicos com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias com relação à sua aplicação. 

 

2.6 SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS, BEM COMO OS 

MECANISMOS DE COOPERAÇÃO COM OUTROS ENTES FEDERADOS PARA 

A IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

O Município de João Câmara não possui um sistema de informações dos serviços de 

saneamento básico prestados, devendo este ser pensado durante o planejamento do Plano de 

Saneamento Básico. 

Cumpre ainda destacar que o Município de João Câmara assinou um protocolo de 

intenção voltado à instalação de um consórcio público intermunicipal de Saneamento 

Básico da Região do Mato Grande - CISMAG, com os municípios de Bento Fernandes, 

Caiçara do Norte, Caiçara do Rio do Vento, Jandaíra, Jardim de Angicos, Pedra Grande, 

Pureza, Rio do Fogo, Parazinho, São Bento do Norte, São Miguel do Gostoso e Touros,  para 

implantação do serviço de coleta de resíduos, incluindo a utilização de aterro sanitário na 

localidade de João Câmara/RN. 

 

[1] Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. 

[2] Art. 21. Compete à União: 

(...) 
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XX - Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 
transportes urbanos; 

[3] Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

(...) 

 IX - Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 
saneamento básico; 
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3 DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO 

DE JOÃO CÂMARA/RN 

3.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O sistema de abastecimento de água do município de João Câmara ocorre através da 

exploração do manancial superficial Olheiro de Pureza/RN (fonte de Pureza), pertencente à 

Bacia Hidrográfica do Ceará-Mirim, sendo a CAERN - Companhia de Águas e Esgotos do 

Rio Grande do Norte - responsável pela operação do referido sistema. 

O SAA de João Câmara é integrado a mais três municípios: Taipu, Poço Branco e 

Bento Fernandes. Na primeira etapa o sistema integrado abrangia os municípios de João 

Câmara, Taipu e Poço Branco. Entrou em operação no ano de 1982 e em 1988 foi feita uma 

derivação na adutora de João Câmara para abastecer o município de Bento Fernandes 

(CAERN, 2017).  

3.1.1 Informações comerciais 

3.1.1.1 Número de ligações e economias 

O município de João Câmara apresenta 10.226 ligações totais (ativas e inativas), 

sendo: 7.863 ativas, e dessas, 6.964 micromedidas (CAERN, 2017), o que representa 88% de 

micromedição.  

Em dezembro de 2015 o município apresentou um total de 8.007 economias ativas, 

sendo 7.542 economias ativas residenciais urbanas e deste montante 2.771 não eram dotadas 

de micromedição (CAERN, 2016), ou seja, déficit de 37%.  

Tal déficit vem sendo reduzido devido a implantação de um programa para a 

instalação e substituição de hidrômetros no município. Após o início do programa houve um 

aumento no percentual de micromedição da ordem de 40%. 

3.1.1.2 Cobertura 

O SAA do município de João Câmara atendeu, em 2015, um total de 25.385 

habitantes, assim distribuídos: 100% de atendimento na área urbana, o que corresponde a 

24.315 habitantes. Avaliando-se o percentual de cobertura geral (zonas urbana e rural) o 

índice reduz para aproximadamente 73% (SNIS, 2016). Muito embora inferior ao desejável 
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(100% de cobertura), tal valor se equipara à média do Nordeste (73%) e encontra-se abaixo da 

média nacional (83%), para o respectivo ano.  

3.1.1.3 Volumes produzidos 

O volume total de água produzida pelo SAA de João Câmara, em 2015, foi de 

2.452.220,00 m³ (SNIS, 2016). 

A Tabela 3.1 apresenta os volumes faturados pela CAERN com o SAA do João 

Câmara em 2015. 

Tabela 3.1 – Volume faturado por categoria de consumo. 

Volumes faturados (m³/ano) 

Total 1.148.364 

Residencial 1.041.135 

Comercial 51.381 

Industrial 3.916 

Pública 51.932 

Rural - 
Fonte: CAERN, 2016. 

 

3.1.1.4 Índice de perdas 

O SAA de João câmara apresentou, para o ano de 2015, um percentual de 

aproximadamente 59% de perdas na distribuição (SNIS, 2016). Comparando-se aos dados 

publicados em 2010 pelo SNIS, quando o índice era de 68%, o SAA obteve, em 5 anos, 

redução de 13% nas perdas. Porém, analisando a evolução das perdas entre 2014 (índice de 

46%) e 2015, houve um aumento de 28% nas perdas em apenas um ano.  

Na Figura 3.1 apresentam-se os valores médios de perdas na distribuição para João 

Câmara, Rio Grande do Norte, Nordeste e o Brasil, em 2015. 
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Figura 3.1 - Índices de Perdas nos sistemas de distribuição de água para João Câmara/RN, RN, 
Nordeste e Brasil. 

 
Fonte: SNIS, 2016. 

 

Apesar da redução no índice de perdas entre 2010 e 2015, observa-se que houve um 

retrocesso visto que, de 2014 para 2015 as perdas aumentaram. Essas ainda são bastante 

significativas e nocivas à sociedade, reduzindo a sustentabilidade do sistema visto que, existe 

um custo com o tratamento da água e é crescente a dificuldade de obtenção de mananciais, 

principalmente superficiais, com água bruta de boa qualidade, o que torna a água um recurso 

cada vez mais escasso. 

Os elementos do SAA de João Câmara dotados de macromedidores são o reservatório 

do entroncamento e a reservatório elevado do município. Não há macromedidores instalados 

no reservatório apoiado, bem como na rede de distribuição (CAERN, 2017). 

É necessária a implantação de um programa de controle de perdas de forma que haja a 

quantificação de vazamentos (perdas reais), fraudes (perdas aparentes) e auditoria da rede, 

ações estas atreladas a uma rotina de macromedição. 

A concessionária está atuando, através de uma empresa terceirizada, na instalação e 

substituição de hidrômetros nas unidades consumidoras residenciais carentes de 

micromedição, desde o segundo semestre de 2017. O objetivo é promover a micromedição em 

100 % das unidades consumidoras da sede municipal até 31 de dezembro de 2017.  
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Já se nota uma melhoria significativa da operação do sistema devido a redução das 

manobras visto que, com o faturamento do consumo, o uso da água na sede do município 

passou a ser mais racional e a demanda vem sendo reduzida. 

3.1.2 Informações financeiras 

3.1.2.1 Despesas totais 

Em 2015 foi dispendido um montante de R$ 6.011.314,75 com os serviços no 

município de João Câmara (SNIS, 2016). 

3.1.2.2 Investimentos 

No ano de 2015, foi investido, pela CAERN, um montante de R$ 615.571,79 no SAA 

de João Câmara (SNIS, 2016). 

3.1.2.3 Receitas 

A arrecadação total líquida de água, no ano de 2015, foi de R$ 3.664.720,00 (CAERN, 

2016), montante que corresponde a uma receita média mensal de R$ 305.393,33. A receita 

operacional em setembro de 2017 foi de R$ 511.971,70. 

3.1.2.4 Estrutura tarifária aplicada 

A Tabela 3.2 ilustra a estrutura tarifária de água adotada pela CAERN, sendo a tabela 

tarifária única parte integrante da resolução nº 01/2017-CA do Conselho de Administração da 

CAERN. Houve reajuste linear de 9,46% (nove vírgula quarenta e seis por cento) na tarifa 

mínima e nos consumos excedentes, com vigência nas contas com vencimento a partir do mês 

de março de 2017. 
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Tabela 3.2 - Estrutura tarifária de água adotada pela CAERN a partir de março/2017. 

Classe de consumo 

Cota 
básica 
(m³) 

Valor da 
tarifa 

mínima 
Consumos excedentes para os medidos (m³) 

(M
ed

id
o/

Ñ
 

M
ed

id
o)

 

(M
ed

id
o/

Ñ
 

M
ed

id
o)

 

11
―

15
m

3  

16
―

20
m

3  

21
―

30
m

3  

31
―

50
m

3  

51
―

10
0m

3  

> 
10

0m
3  

R$/m³ R$/m³ R$/m³ R$/m³ R$/m³ R$/m³ 

Residencial social 10 7,73 4,27 5,05 5,69 6,55 8,48 9,64 

Residencial popular 10 24,34 4,27 5,05 5,69 6,55 8,48 9,64 

Residencial 10 38,32 4,27 5,05 5,69 6,55 8,48 9,64 

Comercial 10 58,96 7,44 7,98 9,64 9,64 9,64 9,64 

Industrial 20 128,58 - - 10,6 10,6 10,6 10,6 

Pública 20 123,22 - - 10,6 10,6 10,6 10,6 
Fonte: CAERN, 2017. 

 

3.1.3 Estrutura operacional e recursos disponíveis 

O Escritório Local de João Câmara conta com o acompanhamento e apoio, quando 

necessário, da Gerência Regional do Mato Grande, que possui em torno de 31 funcionários e 

fica localizada no município de Macaíba/RN. 

O quadro funcional lotado no escritório local é composto por nove colaboradores; 

sendo um chefe de escritório, um chefe da unidade, três atendentes ao público (estagiários) e 

quatro operadores responsáveis por toda a manutenção do sistema de abastecimento de água. 

A unidade é dotada de três computadores, duas impressoras, duas linhas telefônicas, 

um rádio e equipamentos manuais para manutenção do sistema. Como meio de transporte 

para realização dos serviços são utilizados uma moto e três carros. 

Dentre as atividades rotineiras executadas pelos operadores destacam-se a correção de 

vazamentos, atendimento in loco devido às reclamações de falta de água localizada, serviços 

de ligação, leitura e entrega das contas de água. 

Em virtude da equipe subdimensionada, apenas quatro colaboradores alocados na 

operação do SAA do município, para realizar os diversos serviços mencionados acima, o nível 

de serviço ofertado pela concessionária não é adequado, além de serem majoradas as perdas 

de água, bem como as perdas financeiras. 
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O SAA do município não apresenta cadastro comercial atualizado, estando as rotas de 

leitura e entrega de contas desatualizadas, o que dificulta o serviço dos operadores. 

3.1.4 Descrição do sistema de abastecimento de água potável da Sede 

O SAA de João Câmara é composto de tomada de água direta por gravidade, adutora 

de água bruta por recalque, reservatório apoiado intermediário, onde é realizado o tratamento 

por simples desinfecção, recalque até o reservatório apoiado localizado em João Câmara. O 

reservatório apoiado de João Câmara, armazena água tratada para a distribuição direta às 

áreas baixas, bem como supre um reservatório elevado, através de bombeamento, encarregado 

da distribuição nas zonas de cotas mais altas. 

A CAERN obteve, em março de 2014, a renovação da licença de operação de 

abastecimento de água do Sistema Integrado (entroncamento) que abastece os municípios de 

Pureza, Taipu, João Câmara, Bento Fernandes e Poço Branco, cuja vazão é de 144,45 L/s 

(CAERN, 2017). 

A referida licença foi concedida pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 

Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) sendo válida por 4 (quatro) anos, portanto, a 

concessionária tem a licença para operar o referido sistema até 6 de março de 2018. 

A Figura 3.2 apresenta um croqui do Sistema integrado de Abastecimento de Água 

que atende a Sede do município de João Câmara. 

Na  Figura 3.3 são apresentados os pontos notáveis do sistema de abastecimento de 

água da sede de João Câmara.
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Figura 3.2 - Croqui do sistema integrado de abastecimento de água que atende a sede de João Câmara. 

 
Fonte: ANA (2010), adaptado com dados da CAERN, 2017. 

 



 

 
81 

Figura 3.3 - Pontos notáveis do sistema de abastecimento de água da sede de João Câmara/RN. 

 
Fonte: Equipe do PMSB/UFRN, 2017. 
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3.1.4.1 Componentes do sistema da Sede 

3.1.4.1.1 Manancial da Sede 

A fonte Pureza, que supre o sistema, é proveniente de um afloramento superficial 

distante 36 km do centro de João Câmara, localizado no município de Pureza. Não há cerca de 

proteção próximo ao ponto de captação de forma que, a área de captação não é protegida do 

acesso à terceiros. 

A água brota de calcários no fundo de uma zona cárstica, aflorando sob um 

capeamento de sedimentos cenozóicos (Grupos Barreiras e areias eólicas), na região de 

contato com os calcários da Formação Jandaíra. O corpo hídrico não é afetado pelo período de 

estiagem devido a sua privilegiada zona de recarga (CAERN, 2017). 

Além disto, dados do anuário estatístico (2014) do IDEMA, apontam um total de 98 

poços perfurados no município, entre os anos de 1980 e 2013.  

3.1.4.1.2 Captação da Sede 

A água é retirada da nascente do Rio Maxaranguape, localizada no município de 

Pureza (Figura 3.4). A captação é do tipo tomada de água direta por gravidade, através de um 

canal de chegada até o poço de sucção das bombas. 

O direito de outorga do uso da água, foi concedido à CAERN pela Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) em junho de 2012 (CAERN, 

2017). A validade da outorga expirou em junho de 2016. 

De acordo com o termo, a renovação da respectiva outorga está condicionada a 

medição mensal dos volumes consumidos, com envio dos volumes captados à coordenadoria 

da SEMARH. 
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Figura 3.4 – (a) e (b) captação por tomada de água direta na Fonte Pureza – Pureza/RN. 

 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 

 

3.1.4.1.3 Elevatória de água bruta da Sede 

A estação elevatória de água bruta (EEAB1), adjacente ao ponto de captação, é 

composta por dois conjuntos moto-bomba (Figura 3.5). A capacidade instalada de 

bombeamento é de 196 L/s, sendo produzido um volume diário total de 16.525 m³/dia. 

Existem duas bombas que funcionam 24 horas por dia, sendo a potência total instalada de 600 

CV (CAERN, 2017). 

Não existe moto-bomba reserva, instalado em paralelo, que permita o acionamento 

imediato na captação, em caso de pane no sistema principal. As condições de operação e 

manutenção dos dispositivos não oferecem segurança. Existem vazamentos nas bombas, 

sendo as ações de troca e manutenção dessas dificultada (CAERN, 2017). 

 

(a) (b) 
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Figura 3.5 – (a) tubulação de recalque e (b) conjuntos moto-bomba da EEAB. 

 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 

 

   A estação elevatória de água bruta passa por reforma em sua estrutura 

física. A Figura 3.6 ilustra o estágio da obra de reforma em julho de 2017. 

(a) (b) 
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Figura 3.6 - Estação elevatória de água bruta (Pureza/RN), reforma em estrutura física. 

 

       

 

 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 

 

3.1.4.1.4 Adução de água bruta da Sede 

Existem no sistema duas adutoras de água bruta, as quais funcionam 24 horas por dia. 

A AAB1, com extensão de 20 m e diâmetro nominal Φ = 500 mm, em FºFº, que liga a 

captação à estação elevatória de água bruta EEAB1, e a AAB2, com extensão de 17.200 m e 

diâmetro nominal Φ = 400 mm, em FºFº, que encaminha a água bruta recalcada até o 

entroncamento do sistema. 

No ano de 2012, como complemento à adutora AAB2, foi instalada uma outra adutora 

com diâmetro nominal Ø 300 mm, em DeFºFº, fazendo a ligação da estação elevatória 

EEAB1 (manancial de Pureza/RN) à Estação Elevatória do Entroncamento. 
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3.1.4.1.5 Estação de tratamento de água da Sede 

A água captada da Fonte Pureza apresenta boa qualidade carecendo apenas de          

simples desinfecção para atender ao padrão de potabilidade (CAERN, 2017). A desinfecção é 

realizada através da aplicação de uma solução de cloro, com injeção automática no sistema 

(Figura 3.7), logo após a captação. A aferição do cloro residual é realizada por um dispositivo 

instalado na estação local. 

Figura 3.7 – (a) e (b) sistema de dosagem do agente desinfetante. 

 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 

 

Em outro trecho, no entroncamento do sistema integrado, a água é submetida à 

desinfecção por cloro gasoso (Figura 3.8). Nesse processo é utilizado clorador à vácuo para a 

dosagem de cloro liquefeito, o qual é envasado em cilindros de 900 Kg. 

Portanto, o tratamento da água que abastece o município de João Câmara não é o 

convencional (coagulação e mistura rápida, floculação, decantação, filtração e desinfecção) 

sendo feito por um sistema de desinfecção suplementar à base de cloro gasoso, com vista a 

garantia do cloro residual mínimo na rede de distribuição. 
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Figura 3.8 - Cilindros de Cloro gasoso na casa de química. 
 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 
 

3.1.4.1.6 Adução de água tratada da Sede 

A adução de água tratada ocorre por recalque, iniciando no reservatório apoiado do 

Entroncamento até o reservatório apoiado de João Câmara, sendo a extensão de 18.600 m. A 

tubulação é constituída de FºFº, diâmetro de 400 mm. Ao longo do seu encaminhamento, é 

sangrada para atender a Bento Fernandes (CAERN, 2017). 

3.1.4.1.7 Elevatória de água tratada da Sede 

A estação elevatória de água tratada (EEAT1) é composta por três conjuntos moto-

bomba, sendo um dos conjuntos utilizado como reserva (Figura 3.9). A capacidade instalada 

de bombeamento é de 156 L/s, sendo produzido um volume diário total de 10.733 m³/dia. 

Existem duas bombas que funcionam 24 horas por dia, sendo a potência total instalada de 350 

CV. As bombas não se encontram devidamente protegidas por válvula de retenção (CAERN, 

2017). 

A EEAT1, localizada no entroncamento do sistema integrado, encontra-se em bom 

estado de conservação, sendo protegida ao acesso de terceiros. As condições de operação e 

manutenção dos dispositivos oferecem segurança. Existem vazamentos nas bombas, apesar da 

facilidade da realização de trabalhos de manutenção (CAERN, 2017). 
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Figura 3.9 – Vista externa da estação elevatória de água tratada, no 
entroncamento do sistema integrado. 

 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 
 

A EEAT 2, adjacente ao reservatório apoiado da cidade, tem como função o recalque 

da água desse para o reservatório elevado, localizado nas proximidades. Apresenta dois 

conjuntos moto-bomba centrífugas horizontais, modelo IRR-4X3 da KING, com vazão 

unitária de 130 m³/h, AMT 20,1 m.c.a, motor elétrico trifásico, potência 30 CV e 1760 rpm 

(CAERN, 2011). 

3.1.4.1.8 Reservação de água tratada da Sede 

O sistema de reservação é composto por dois reservatórios: um apoiado e outro 

elevado. O reservatório apoiado, de concreto armado, tem capacidade para armazenar 3.200 

m³ de água (Figura 3.10), o que permite a distribuição direta nas áreas baixas do município, 

bem como o abastecimento do reservatório elevado através de bombeamento.  

Esse reservatório atende diretamente os bairros de Morada Nova, Vila Verde e Rosa 

dos Ventos. Não existe macromedidor instalado na saída para a rede de distribuição. 
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Figura 3.10 – (a) vista externa do reservatório apoiado da sede municipal (3.200 m³) e (b) armadura 
aparente na parte interna da estrutura do reservatório. 

 

   

 

                                       

                                                                                     

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 

 

Já o reservatório elevado, também de concreto armado, tem capacidade de armazenar 

150 m³ de água, abastecendo os demais bairros da sede e as comunidades Brejinho I, II e III; 

Assunção, Santa Luzia e Conjunto Novos Tempos (Figura 3.11). Esse reservatório é dotado 

de macromedidor na saída para distribuição na rede (Figura 3.12). 

A Figura 3.11d ilustra o alto grau de corrosão da escada metálica para acesso ao 

reservatório elevado. O risco de desabamento da escada é iminente, de forma que a área foi 

isolada. 

(a) 

(b) 
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Figura 3.11 - (a) e (b) vista externa do reservatório elevado, (c) armadura dos pilares 
aparente e (d) escada marinheiro do reservatório extremamente corroída. 

   

        

    

                  

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 3.12 – (a) macromedidor instalado no reservatório elevado de João Câmara e (b) detalhe do 
aparelho de medição. 

 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 

 

Não existe nos reservatórios locais, sistema de cloração. O cloro é adicionado no 

entroncamento do sistema. 

Os reservatórios do sistema são antigos e apresentam problemas estruturais. Em ambos 

é possível ver o desplacamento do concreto e pontos em que a armadura se encontra aparente. 

Já foram emitidos, pelo gestor do escritório, diversos memorandos solicitando a restauração 

das estruturas, contudo o pedido ainda não foi acatado. 

Esse cenário resulta da falta de manutenção preventiva, que ao comprometer a 

infraestrutura do sistema de reservação afeta a qualidade da água distribuída para a população 

e põe em risco os operadores do sistema, os quais ficam mais susceptíveis a sofrerem 

acidentes. 

3.1.4.1.9 Redes de distribuição de água tratada da Sede 

A rede de distribuição da sede municipal possuía aproximadamente 81,42 km (oitenta 

e um vírgula quarenta e dois quilômetros) de extensão total, em 2009, sendo composta, em 

sua maioria, por material de PVC e FºFº, com diâmetros variando de 32 a 400 mm. Houve 

implantação de alguns ramais, contudo, não há projeto, ou mesmo, registro do quantitativo 

dos ramais expandidos. 

A rede de distribuição de água em João Câmara dispõe de cadastro técnico 

desatualizado.  

(a) (b) 
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Em trechos do município distantes do reservatório e na parte mais elevada o 

abastecimento é prejudicado pela ocorrência de baixas pressões.  

Parte das ventosas existentes no sistema de abastecimento do município foram 

removidas ao invés de substituídas, quando atingida a vida útil. A remoção desses 

dispositivos pode estar favorecendo a ocorrência de baixas pressões. 

3.1.4.1.10 Setores de abastecimento de água da Sede 

A sede municipal é dividida em cinco setores de abastecimento. São realizadas, 

diariamente, quatro manobras para garantir o abastecimento total na cidade. 

Um relatório elaborado pelo escritório da concessionária, bem como a aplicação de 

questionários pelos agentes comunitários de saúde, em 2017, aponta algumas dificuldades 

relacionadas ao abastecimento de água em alguns bairros e loteamentos do município, 

referendados a seguir:  

Os bairros São Francisco, COHAB, parte da Rua Alexandre Câmara, Corte 

Grande e Matão dos Nunes sofrem com a deficiência na distribuição de água na rede de 

abastecimento. São apontadas a vazão insuficiente que é recebida da adutora, bem como a 

pressão insuficiente para o recalque da água até os reservatórios superiores das edificações. 

Tal cenário compromete, muitas vezes, o uso da água nos pontos de utilização (torneiras de 

pia, tanque e lavatório, chuveiro, por exemplo), obrigando os usuários a fazer a coleta da água 

em reservatório inferior ou diretamente na alimentação. 

Nos bairros Cafuringa, IPE, CEAC, Barroso, Vila Nova, e Bela Vista também há 

deficiência no abastecimento, no tocante à pressão, contudo, apesar da pressão algumas vezes 

ser insuficiente a água ainda é recalcada até os reservatórios superiores. 

Já os bairros Novos Tempos e Boa Vista, contam com o abastecimento durante 24 

horas, por serem derivados da adutora de 350 mm. 

Nos loteamentos Planalto, Torreão, 21 de abril, o Crescimento, Novos Tempos e 

em alguns logradouros, existe déficit de implantação de 13.000 m de rede de distribuição, 

sendo necessária a ampliação do diâmetro da rede de distribuição de 60 mm para 150 mm. 
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3.1.4.1.11 Aspectos operacionais relevantes sobre o SAA da Sede 

Todos os equipamentos eletromecânicos se encontram em bom estado de conservação 

e uso, de forma que não há ameaça de colapso no abastecimento pela interrupção da operação 

desses equipamentos.   

Não existe cadastro técnico atualizado das adutoras nem da rede distribuidora, bem 

como não há manutenção preventiva das instalações hidráulicas, a qual só é realizada quando 

ocorrem rompimentos ou outras avarias graves. 

A ausência de cadastro da rede e setorização de macromedição comprometem o 

fornecimento de dados para embasar a análise de perdas e volumes disponibilizados, 

apreciação das condições das redes, dentre outras análises relevantes, que precisam ser feitas 

de forma a viabilizar estudos para planejamento de expansão da rede e programação de 

intervenções para manutenção preventiva e corretiva.  

Os trechos da rede de distribuição com diâmetro inferior a 50 mm carecem de 

substituição. Toda a rede é constituída de PVC e/ou FºFº. 

O sistema conta com manobras diárias nas partes baixas da cidade e bombeamento 

através de boosters para garantir o fornecimento de água à população.  

Além dos macromedidores existentes no entroncamento do sistema integrado e na 

saída do reservatório elevado, existe um terceiro, instalado no ponto de abastecimento dos 

caminhões-pipa, em João Câmara (Figura 3.13). 
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Figura 3.13 – (a) ponto de abastecimento de água por caminhões-pipa – sede de João Câmara e (b) 
macromedidor do respectivo ponto de abastecimento de água. 

 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 

 

Não são realizadas atividades rotineiras de pitometria, sendo a medição de vazão 

realizada somente quando há solicitação do escritório local à equipe de pitometria da Gerência 

Regional.  

3.1.5 Descrição do sistema de abastecimento de água potável na zona rural 

O município de João Câmara possui 37 (trinta e sete) comunidades rurais distribuídas 

num raio de 30 km de sua sede. Os sistemas de abastecimento de água são autônomos, 

diferenciados conforme as localidades, sendo administrados e operados por Associações, 

prefeitura, CAERN ou ainda misto - prefeitura/associação.  

Nos sistemas autônomos as instalações hidráulicas de abastecimento de água, 

manutenção e reparação de vazamentos são feitas pelos próprios moradores, membros de 

associações, comunidades ou Prefeitura. Nas áreas em que o sistema é operado pela CAERN, 

estes serviços são realizados pelos operadores da concessionária, que cobra conforme sua 

estrutura tarifária, pelo serviço de abastecimento de água.  

 

(a) 

(b) 
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Os sistemas isolados destas comunidades são compostos de poços tubulares, carro-

pipa, derivações da adutora de água tratada da CAERN e cisternas para captação de água da 

chuva, havendo um total de 1518 (mil quinhentas e dezoito) destinadas ao armazenamento de 

água para consumo humano. 

Das 37 (trinta e sete) comunidades rurais 9 (nove) são abastecidas pela CAERN, 

compondo um total de 771 ligações de água (CAERN, 2017).  

A Tabela 3.3 apresenta dados essenciais referentes às unidades rurais de planejamento 

do município de João Câmara. 
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Tabela 3.3 – Informações referentes as unidades rurais de planejamento do município de João Câmara. 

Nome da unidade de 
planejamento 

População 
Quantidade 

de 
residências 

Distribuição espacial das 
residências 

Distância para 
a sede do 
município 

(km) 

Número de 
cisternas  

Situação do abastecimento de água 
(CAERN, carro-pipa, açude, poço, etc.) Aglomerada 

(< 50 m) 
Dispersa    
(> 50 m) 

Assucena 80 20 X 15 20 Carro-pipa/Poço tubular 

Lageado 204 51 X 10 48 Poço tubular 

Boa Sorte 272 68 X 9 65 Carro-pipa/Poço tubular 

Santa Luzia III 100 24 X 4 22 CAERN 

Santa Terezinha 352 109 X 21 105 Carro-pipa 

Marajó 208 52 X 18 52 Carro-pipa/Poço tubular 

Modelo I 280 70 X 25 70 Carro-pipa/Poço tubular 

Modelo II 324 100 X 20 100 Carro-pipa/Poço tubular 

B. de Ouro  328 102 X 35 102 Poço tubular 

Xoa 264 66 X 12 65 Poço tubular 

IPE S. Verde 168 42 X 19 42 Carro-pipa 

Chico Santana 172 43 X 12 43 CAERN/Poço tubular 

Ladeira Grande 48 12 X 11 09 CAERN 

Maria da Paz 180 45 X 15 40 Carro-pipa/Poço tubular 

B. de Novilho 240 60 X 31 55 Carro-pipa/Poço tubular 

Vivara 240 60 X 20 54 Carro-pipa/Poço tubular 

Ubaeira NI 05 X 10 05 Carro-pipa 

Matão de Assudinho NI 19  X 7 09 Carro-pipa 

Lagoa de São José NI 13  X 8 13 Carro-pipa/Poço tubular 

Cabeço vermelho NI 03  X 22 0 Carro-pipa/Poço tubular 

Lagoa do Gado 48 13 X 12 5 Carro-pipa/Poço tubular 

Oiticica 100 25 X 20 25 Carro-pipa/Poço tubular 
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Nome da unidade de 
planejamento 

População 
Quantidade 

de 
residências 

Distribuição espacial das 
residências 

Distância para 
a sede do 
município 

(km) 

Número de 
cisternas  

Situação do abastecimento de água 
(CAERN, carro-pipa, açude, poço, etc.) Aglomerada 

(< 50 m) 
Dispersa    
(> 50 m) 

Amarelão 1100 279 X 22 275 Carro-pipa/Poço tubular 

Queimadas 1350 295 X 25 55 Poço tubular 

Tubibas 120 28 X 33 25 Carro-pipa/Poço tubular 

Assunção 1380 291 X 6 15 CAERN 

Valentim 55 14 X 8 7 Carro-pipa 

Morada Nova 31 125 X 5 18 CAERN 

Brejinho I 65 15 X 1,5 8 CAERN 

Brejinho II 60 12 X 2 7 CAERN 

Brejinho III 55 11 X 3,5 6 CAERN 

Cauaçu 78 19 9 15 Carro-pipa/Poço tubular 

Pedra d'água 45 11 4 11 Carro-pipa 

Matão dos Nunes  555 96 1 28 CAERN 

Serrote de São bento 300 81 X 17 75 Cisterna/Poço tubular 

Passagens de caboclo 45 9 X 9 8 Carro-pipa/Poço tubular 

Maria das Graças 75 16 X 7 16 Carro-pipa/Poço tubular 

Fonte: Prefeitura Municipal de João Câmara, 2017. 
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3.1.5.1 Comunidades rurais abastecidas pela CAERN 

Um relatório elaborado pelo escritório da concessionária, bem como o resultado obtido 

após a aplicação de questionários pelos agentes comunitários de saúde, em 2017, aponta 

algumas dificuldades relacionadas ao abastecimento de água em algumas comunidades rurais 

do município, referendadas a seguir:  

As comunidades rurais de Morada Nova, Assunção, Brejinho I, II, III e o 

Assentamento Santa Luzia sofrem com a deficiência no abastecimento referente à baixa 

pressão na rede, contudo, apesar da pressão algumas vezes ser insuficiente, a água ainda é 

recalcada até os reservatórios superiores. 

Existem no sistema duas Estações Elevatórias Repositoras de Pressão (EERP), uma 

locada em Morada Nova e outra em Assunção. Ambas são dotadas de uma bomba, 

encontram-se em bom estado de conservação e são protegidas por válvula de retenção 

(CAERN, 2017). 

3.1.5.1.1 Comunidades Assunção e Santa Luzia III 

A comunidade Assunção está localizada a 3 km da sede do município e possui o 

sistema de abastecimento de água proveniente da CAERN. Este mesmo sistema também 

abastece a comunidade de Santa Luzia III, que dista 4 km da sede do município. A água é 

prospectada através de poço tubular e bombeada diretamente para a rede de distribuição da 

comunidade, a uma vazão média de 25 a 50 m³/h (Figura 3.14). A rede é constituída de PVC, 

DN 60 mm.  

As residências da comunidade Santa Luzia III possuem cisternas de 16 m³ para 

captação da água de chuva para consumo (Figura 3.15). O tratamento da água é feito no 

próprio domicílio, através de aplicação de hipoclorito de sódio, fornecido pelos Agentes de 

Saúde da Prefeitura. 

 

 

 
Figura 3.14 – (a) área do poço tubular da CAERN para abastecimento das comunidades rurais Assunção e Santa 

Luzia III, (b) quadro de comando da bomba, (c) e (d) estrutura do poço tubular. 
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Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 
 

O poço encontra-se em área protegida contra o acesso de terceiros, porém o terreno 

carece de limpeza. Aquele não é dotado de laje de proteção sanitária e as estruturas 

hidráulicas indicam estado de corrosão avançada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 3.15 – cisterna de 16 m³ para armazenamento de água da chuva em Santa Luzia III. 
 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 

 

3.1.5.1.2 Assentamento Lageado 

O assentamento Lageado está à 10 km de distância da sede do município. O 

abastecimento de água ocorre através de poço tubular (Figura 3.16a), o qual bombeia a água 

para um chafariz, onde a população coleta a água e tem o ônus de transportá-la (Figura 3.16b). 

Para essa atividade é utilizado o meio de transporte animal - animais e carroças. 

O poço tem laje de proteção sanitária, componentes em bom estado de conservação, 

contudo, a estrutura de proteção contra o acesso de terceiros é precária (apenas uma cerca). 

Existe um reservatório elevado com capacidade de armazenamento de 20 m³, todavia, 

esse encontra-se desativado devido a problemas estruturais e falta de manutenção (Figura 

3.16b). O tratamento da água é feito nas próprias residências através de aplicação de 

hipoclorito de sódio fornecido pela Prefeitura. Os domicílios desta comunidade também 

possuem cisterna com capacidade de armazenamento de 16 m³, que se destina à captação de 

água da chuva para consumo. 
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Figura 3.16 – (a) poço tubular no assentamento Lageado e (b) chafariz e reservatório elevado desativado. 

 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 
 

3.1.5.1.3 Comunidade Boa Sorte 

A comunidade Boa Sorte está localizada a 15 km da sede do município. É dotada de 

um sistema de abastecimento de água que conta com dois poços tubulares, um desses bombeia 

a água não potável para abastecer um reservatório elevado. Essa água, que chega até as 

residências através de uma rede de distribuição, é utilizada para os serviços domésticos, em 

geral, e dessedentação animal. O abastecimento de água potável se dá através de outro poço 

tubular e dessalinizador (Figura 3.17), que a comunidade recebeu através do programa água 

doce.  

A cada família recebe 50 litros de água tratada a cada dois dias. A despesa inerente ao 

funcionamento e manutenção do sistema é rateada entre comunidade e prefeitura. As 

(a) 

(b) 
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residências dessa comunidade também possuem cisterna com capacidade de armazenamento 

de 16 m³, que se destina à captação de água da chuva para consumo. 

Figura 3.17 - sistema de dessalinização (programa água doce) na comunidade 
Boa sorte. 

 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 
 

3.1.5.1.4 Comunidades Brejinho II e Morada Nova 

A comunidade Brejinho II dista 2 km da sede do município. A localidade é abastecida 

por gravidade através do reservatório elevado da cidade (150 m³), sendo a CAERN operadora 

do sistema. Já na comunidade Morada Nova, que fica localizada a 5 km da sede do município, 

cujo sistema de abastecimento também é operado pela CAERN, a água é bombeada 

diretamente na rede de distribuição.  

O sistema conta com uma Estação Elevatória Repositora de Pressão (EERP), ou 

booster, do tipo MB6 510, 13 CV, 380 V, AMT 95 m.c.a e vazão de 25 a 50 m³/h (Figura 

3.18).  

As residências desta comunidade também possuem cisterna (16 m³), que se destina à 

captação de água da chuva para consumo. 
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Figura 3.18 - Booster da CAERN para o abastecimento das comunidades de Brejinho I, II, III e Morada Nova. 
 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 
 

3.1.5.1.5 Comunidade Queimadas 

A comunidade Queimadas encontra-se localizada a 25 km da sede do município. O 

abastecimento de água se dá através de poço tubular, que bombeia a água para abastecer um 

chafariz e um reservatório elevado (Figura 3.19), cuja capacidade de armazenamento é de 24 

m³. A partir deste a água é distribuída por gravidade. A prefeitura é responsável pela operação 

e manutenção do sistema, contudo, não recolhe taxa. 

 A água extraída do poço é superior à quantidade demandada pela comunidade, com 

isso, parte dessa agua é recolhida por caminhões-pipa.  

(a) 

(b) 
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Está prevista a substituição e expansão da atual rede distribuição, bem como a 

construção de um novo reservatório. Ambas as medidas se tratam de compensações 

ambientais exigidas para o licenciamento de um empreendimento eólico. 

Figura 3.19 - reservatório elevado e ponto de coleta para caminhões pipa em 
Queimadas. 

 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 

 

3.1.5.2 Comunidades rurais que apresentam sistemas autônomos 

No semiárido brasileiro a convivência com a seca por vezes não é tratada pelos órgãos 

governamentais no sentido do uso de tecnologias adaptadas às realidades locais, 

especialmente no meio rural. A disponibilidade hídrica é um dos aspectos que mais interfere 

na qualidade de vida da população rural, pois o uso da água vai além das necessidades de 

consumo humano, uma vez que é fundamental na composição de suas rendas, através da 

agropecuária. 

As comunidades rurais Assucena, Lageado, Santa Terezinha, Marajó,  IPE S. 

Verde, Chico Santana, Ladeira Grande, Maria da Paz, B. de Novilho, Vivara, Ubaeira, 

Matão de Assudinho, Lagoa de São José, Cabeço vermelho, Oiticica, Amarelão, 

Passagem dos Caboclos, Pitombeira, Riacho Fundo, Lagoa São José, Santa Luzia dos 

Paulinos, São Geraldo, Serra do Rodrigues, Serra Verde, Serra Verde do Eucalipto, 

Serra Verde do Joaquim, Tubiba e Ubaeira , sofrem bastante com o abastecimento de 
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água, principalmente pelo fato de serem distantes da sede do município, fazendo com que 

cada uma delas seja abastecida conforme a disponibilidade hídrica local. 

As comunidades possuem infraestrutura precária e as condições de geração de renda 

são bastante limitadas, sendo abastecidas de água através de carro-pipa, açude ou poço 

tubular. Por esse motivo, o Exército brasileiro tem mantido um projeto com finalidade de 

garantir água para as famílias. Esse projeto é de grande relevância pois assegura o 

fornecimento de água, por meio de carros pipas, sem custos aos moradores, todavia, a água 

fornecida é insuficiente para suprir todas as necessidades das famílias. A água é distribuída 

em cada casa, uma vez ao mês. A prefeitura de João Câmara também distribui água através de 

caminhão Pipa e opera, em conjunto com associações de moradores, poços tubulares para o 

uso coletivo. 

A Tabela 3.4 apresenta o resultado de uma pesquisa de avaliação da qualidade da água 

(satisfação dos residentes) fornecida por carros-pipa e poço tubular, formas mais comuns de 

abastecimento nas comunidades rurais que apresentam sistema autônomo de abastecimento de 

água. A pesquisa foi realizada pelo comitê executivo do PMSB, através de aplicação de 

questionário em 08 (oito) comunidades rurais abastecidas por caminhão pipa e poço tubular. 

Tabela 3.4 – Avaliação da qualidade da água fornecida por carro-pipa e poço tubular 
nas comunidades que tem o SAA administrado por associações e/ou Prefeitura. 
Qualidade da água Caminhão pipa% Poço% 
Boa 81 34 
Regular - 25 
Ruim 19 41 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 
 

Quanto à qualidade da água fornecida pelos carros pipas, nota-se que a maior parte da 

população se mostra satisfeita. Várias comunidades enfatizaram que essa água também é 

utilizada para beber, após passar por algum tipo de tratamento, como a filtração ou cloração, 

realizada individualmente em casa residência. Por sua vez, em relação à qualidade da água do 

poço, o percentual de insatisfação é mais que o dobro, quando comparado à água fornecida 

pelos carros-pipa. 

É notória a carência de extensão da rede de abastecimento, bem como da implantação 

de um programa de manutenção preventiva que possa garantir o funcionamento dos 

equipamentos de recalque (bombas) e de armazenamento (reservatórios). 
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A análise do cenário exposto acima, revela a fragilidade do sistema de abastecimento 

que atende a área rural do município, o qual não garante a oferta de água à toda a população 

em quantidade suficiente e qualidade adequada. 

Figura 3.20 – (a) chafarizes na comunidade Ipê Serra Verde, (b) chafariz da comunidade Marajó e (c) chafariz 
na comunidade Boa sorte. 

 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 
 

 

 

(a) 

(c) 

(b) 
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Figura 3.21 – (a) cisterna de dessalinização da comunidade Assucena, (b) detalhe da saída da água potável para 
consumo e (c) tanque de acumulação do concentrado. 

 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017.

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura 3.22 – sistema de dessalinização do Assentamento Modelo e (b) leito de secagem do concentrado. 

 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 
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Figura 3.23 – (a) Poço tubular localizado na comunidade de Tubiba e (b) reservatório elevado localizado na 
comunidade de Tubiba. 

 
 
 
 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017.     

 

 

Assentamento 
 

(a) 

(b) 
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Figura 3.24 – (a) reservatório elevado na comunidade Chico Santana e (b) poço tubular na comunidade Chico 
Santana. 

 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 

 

Figura 3.25 - (a) poço tubular Assentamento Brinco de Ouro e (b) reservatório elevado desativado 
assentamento Baixa do macaco. 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 

 

 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 
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Figura 3.26 - (a) chafariz na comunidade Maria das Graças, (b) bebedouro animal no assentamento Lageado e 
(c) tanque de descarte do concentrado do dessalinizador na comunidade de serrote. 

 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 

3.1.6 Qualidade da água 

3.1.6.1 Qualidade da água bruta 

O manancial que abastece a sede de João Câmara (Ponte Pureza) dispõe de água de 

boa qualidade, todavia, nas suas margens existem dois bares e um restaurante que, 

provavelmente, de forma direta ou indireta, devem contribuir com a poluição do manancial 

através dos esgotos e dos resíduos sólidos disponibilizados no meio ambiente de forma 

inadequada. 

(a) 

(b) 

(c) 
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A dureza da água é relativamente elevada, comparada com a concentração de sólidos 

totais, mas os valores se encontram dentro dos padrões recomendados (CAERN, 2011). 

A água fornecida pelo carro-pipa do Exército é a mesma distribuída à sede municipal, 

sendo submetida a desinfecção e rotina de aferição do cloro residual. Contudo, a água 

fornecida pelos demais carros-pipa nem sempre é proveniente de mananciais com água de boa 

qualidade para abastecimento e/ou submetida à desinfecção. Não existem dados referentes à 

confiabilidade das fontes de captação da água fornecida por alguns carros-pipa. 

A análise da qualidade da água prospectada de mananciais subterrâneos é 

indispensável, portanto, é necessária a adoção de uma rotina de amostragem, análise e 

monitoramento da qualidade da água bruta e tratada, de forma que essa última atenda às 

diretrizes da portaria nº 2914 do Ministério da Saúde.  

Outro aspecto de grande relevância a ser observado é a proteção sanitária do poço, que 

envolve a existência de um conjunto de dispositivos de proteção (laje, tampa e 

encamisamento do poço), bem como a adoção de uma distância segura entre o ponto de 

prospecção de água e o ponto de infiltração de efluentes de esgoto, o qual deve estar sempre à 

jusante do ponto de captação, para que não haja a contaminação do lençol freático. 

Além disso é comum a presença de ferro e manganês dissolvidos na água captada de 

poços, elementos que conferem sabor desagradável. Essa circunstância, muitas vezes leva a 

população a buscar uma água de menor confiabilidade, aumentando assim o risco sanitário. A 

remoção daqueles metais pode ser feita através da aeração da água, contudo a água 

proveniente de muitos poços, principalmente os clandestinos, não é submetida ao contato com 

o oxigênio.  

A água da chuva, desprezados os primeiros milímetros, que são contaminados pela 

atmosfera e pela superfície do telhado lavada, apresenta excelente qualidade para 

abastecimento humano. Uma vez submetida ao acondicionamento correto, simples 

desinfecção (feita na própria residência) e manipulação adequada da cisterna (sistema de 

bombeamento simples), o risco sanitário é baixo. 

3.1.6.2 Qualidade da água tratada 

  A água fornecida por carros-pipa, exceto o do Exército, e prospectada de poços 

clandestinos, em geral, não é submetida às rotinas de controle sanitário como a desinfecção e 
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coleta de amostras para análise, o que representa um risco à saúde da população residente, nas 

áreas rurais abastecidas por esses sistemas. É preciso salientar que essa é uma forma de 

abastecimento bastante representativa na zona rural do município de João Câmara e deve ser 

substituída por um sistema de abastecimento de água adequado. 

A Gerência Regional do Mato Grande da CAERN realiza o monitoramento mensal da 

qualidade da água na rede de distribuição no município de João Câmara, através da análise 

dos parâmetros Cloro Residual, Turbidez, Cor Aparente, pH e Coliformes Totais. A coleta de 

amostras vem sendo realizada em quatorze pontos da rede que abastecimento do município de 

João Câmara, a saber: Rua Antônio de França, 150 (Escritório da CAERN); Rua Jerônimo 

Câmara, 1063 (Hospital Regional de João Câmara); Rua 29 de Outubro, 381 (PSF próximo ao 

Hospital Regional); Rua Dr. Antônio Proença, 708 (Escola Estadual Antônio Gomes); Rua 29 

de outubro, 22 (Prefeitura Municipal de João Câmara); BR-406 (Ginásio de esportes José 

Soares “Vavazão”); Rua Antônio França, 382; Rua Rita Ferreira, 111 (Secretaria Municipal 

de Saúde); RN-023, sem número (PSF – Estrada de Assunção); Rn-023, 561 (Colégio 

Municipal de João Câmara); Rua Prof. José Zequinha (Escola Municipal Monsenhor Freitas); 

Rua Matão da Iracema, sem número (Escola Municipal Antônio Gomes); Rua Passagem dos 

Caboclos (Antena Telemar) e Comunidade Ladeira Grande, sem número (entrada da 

comunidade). 

Na Tabela 3.5 verificam-se informações referentes à qualidade da água tratada que 

abastece a sede do município de João Câmara, especificamente para os parâmetros de cloro 

residual livre, turbidez, coliformes totais e cor aparente, tendo sido realizadas as análises 

mensais nos exercícios de 2015, 2016 e 2017.  

Os dados disponíveis e cedidos pela CAERN (2017) indicam que 15 (quinze) amostras 

pontuais não estão em consonância com os padrões estabelecidos pela Portaria n° 2.914/2011 

- MS, a saber: 6 (seis) para turbidez, coletadas em março de 2016 e março de 2017; 2 (duas) 

para cor aparente, coletadas em março de 2016; 3 (três) para cloro residual, coletadas em 

julho e outubro de 2015 e 4 (quatro) para coliformes totais, coletadas em julho de 2015, 

março de 2016 e janeiro de 2017. 
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Tabela 3.5 - Qualidade da água tratada no município de João Câmara, dados de 2015 a 2017. 

Parâmetros 
Cloro residual livre 

(mg/L) 
Turbidez (µT) Cor aparente (µH) Coliformes totais 

Mês/ano 
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Jul/15 25 28 26 25 28 28 5 28 28 25 28 26 

Ago/15 25 14 14 25 14 14 5 14 14 25 14 14 

Set/15 25 25 25 25 25 25 5 25 25 25 25 25 

Out/15 25 13 12 25 13 13 5 13 13 25 13 13 

Nov/15 25 36 36 25 36 36 5 36 36 25 36 36 

Dez/15 25 11 11 25 11 11 5 11 11 25 11 11 

Jan/16 25 12 12 25 12 12 5 12 12 25 12 12 

Fev/16 25 14 14 25 14 14 5 14 14 25 14 14 

Mar/16 25 15 15 25 15 10 5 15 13 25 15 14 

Abr/16 25 15 15 25 15 15 5 15 15 25 15 15 

Mai/16 25 14 14 25 14 14 5 14 14 25 14 14 

Jun/16 25 15 15 25 15 15 5 15 15 25 15 15 

Jul/16 25 15 15 25 15 15 5 15 15 25 15 15 

Ago/16 25 15 15 25 15 15 5 15 15 25 15 15 

Set/16 25 15 15 25 15 15 5 15 15 25 15 15 

Out/16 25 15 15 25 15 15 5 15 15 25 15 15 

Nov/16 25 0 0 25 0 0 5 0 0 25 0 0 

Dez/16 25 14 14 25 14 14 5 14 14 25 14 14 

Jan/17 25 14 14 25 14 14 5 14 14 25 14 13 

Fev/17 25 15 15 25 15 15 5 15 15 25 15 15 

Mar/17 25 14 14 25 14 13 5 14 14 25 - - 

Abr/17 25 13 13 25 13 13 5 13 13 25 13 13 

Mai/17 25 15 15 25 15 15 5 15 15 25 15 15 

Total 575 357 354 575 357 351 115 357 355 575 343 339 

Padrão [0,2 - 5,0] [≤ 5] [≤ 15] 
Ausência em 95% das 

amostras 
Fonte: CAERN, 2017. 

 

3.2 INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

3.2.1 Informações comerciais 

3.2.1.1 Número de ligações e economias 

A CAERN é a responsável por parte do sistema de esgotamento sanitário no 

município. Dos 34.585 habitantes de João Câmara (projeção a partir do último Censo 

Demográfico do IBGE) em 2015, 9.237 eram assistidos com rede geral de esgotamento, o que 

representa aproximadamente 27% de cobertura (SNIS, 2016).  
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Em dezembro de 2015, o sistema era dotado de 2.600 ligações ativas de esgoto e 2.627 

economias ativas (CAERN, 2016). 

Comparando-se o índice de atendimento de esgoto em relação ao de abastecimento de 

água, pode-se concluir que as ligações e economias ativas de esgoto representam somente 

33% das ligações e economias ativas de água, ou seja, existe um déficit de 67% em relação à 

cobertura com o sistema de abastecimento de água.  

Percebe-se que, de 2014 para 2015, houve um aumento de aproximadamente 5% no 

número de ligações e economias ativas de esgoto, entretanto a cobertura com relação ao 

sistema de abastecimento de água permaneceu a mesma. 

O aumento no número de ligações é incipiente, se comparado a extensão da rede de 

esgotamento existente. Diante desse cenário, a Secretaria de Meio Ambiente do município 

está articulando uma parceria com a CAERN para incentivar os residentes da sede municipal 

a realizarem a ligação das instalações de esgoto à rede coletora. 

3.2.1.2 Cobertura 

Apresenta-se na Tabela 3.6 a evolução dos índices de atendimento com os serviços de 

esgotamento sanitário, entre o período de 2011 a 2015.  

Tabela 3.6 - Evolução dos percentuais de atendimento de esgotamento sanitário no Município 
de João Câmara/RN, para o período de 2011 a 2015. 

% de atendimento da população 
com serviços de esgotamento 

sanitário 

Ano de referência 

2011 2012 2013 2014 2015 

Rede de esgotamento sanitário em 
área urbana 

18 27 32 37 38 

Rede de esgotamento sanitário em 
área rural 

0 0 0 0 0 

Rede de esgotamento sanitário em 
área urbana + rural 

13 19 23 26 27 

Tratamento de esgoto 100 100 100 100 100 

Fonte: SNIS, 2011-2016. 
 

Conforme se pode observar na Tabela 3.6, o atendimento com a coleta de esgoto da 

área urbana evoluiu de forma significativa num período de cinco anos (111%). No entanto, a 

população efetivamente assistida com o referido serviço (27%) é inferior às metas 

preconizadas no Plano Nacional de Saneamento Básico que é de 92%, para o Brasil, ou de 

85% para o Nordeste. 
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3.2.2 Informações financeiras 

3.2.2.1 Despesas totais 

Não foi possível a obtenção das informações referentes às despesas totais com o 

sistema de esgotamento sanitário. Ressalta-se a importância de tais informações para a análise 

da sustentabilidade do sistema de esgotamento sanitário. 

3.2.2.2 Investimentos 

Segundo dados do SNIS (2011-2015), os investimentos realizados em esgotamento 

sanitário pela CAERN foram de R$ 963.177,96, durante os anos de 2011 a 2015 (ver Tabela 

3.7). 

Tabela 3.7 – Investimentos realizados no Município de João Câmara/RN com serviços de 
esgotamento sanitário, período de 2011 a 2015. 

Investimentos realizados em 
esgotamento sanitário (R$) 

Ano de referência 

2011 2012 2013 2014 2015 

781.220 4.260 3.024 174.457 216,94 

Fonte: SNIS, 2011-2016. 

 

3.2.2.3 Receitas 

Em decorrência dos maiores investimentos realizados no município de João Câmara 

entre os anos de 2011 a 2015, as receitas com o serviço de esgotamento sanitário aumentaram 

cerca de 1207% no mesmo período.  No entanto, devido ao déficit percentual de cobertura do 

serviço ainda existente, a participação dessa receita operacional é pouco representativa 

quando comparada com a receita advinda do serviço com abastecimento de água, o qual 

atende 100% da área urbana (ver Tabela 3.8).  

Tabela 3.8 – Evolução das receitas no Município de João Câmara/RN com serviços de esgotamento 
sanitário, período de 2011 a 2015. 

Indicadores de receitas operacionais 
Ano de referência 

2011 2012 2013 2014 2015 

Receita operacional direta (R$) 32.529 144.506 210.755 318.565 425.048,04 

Participação da receita operacional direta na 
receita operacional total (água e esgoto) (%) 

1,38 5,76 7,16 8,65 10,21 

Fonte: SNIS, 2011-2016. 
 

De acordo com a CAERN (2016), no ano de 2015, o faturamento geral (direto + 

indireto) de esgoto foi de R$ 428.174,92. 
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3.2.2.4 Estrutura tarifária aplicada 

Conforme a resolução nº 01/2017-CA do Conselho de Administração da CAERN, a 

política tarifária de esgoto é baseada na política tarifária de água e no tipo de rede de esgoto 

instalada (CAERN, 2017).  

Na resolução supracitada destacam-se as seguintes determinações: 

Para o serviço de Esgotamento Sanitário Convencional será cobrado o percentual 

correspondente a 70% (setenta por cento) da tarifa de água para todas as categorias de 

consumidores. 

O serviço de Esgotamento Sanitário Condominial será tarifado no percentual de 35% 

(trinta e cinco por cento) da tarifa de água para todas as categorias de consumo. 

Para os consumidores com outras fontes de abastecimento (ex.: poço tubular, com 

outorga do IGARN) a tarifa de esgoto será no percentual de 100% (cem por cento) da tarifa de 

água, medida ou estimada, para todas as categorias de consumidores, podendo esse percentual 

ser revisto em função de Contratos Especiais, quando se tratar de Grandes Clientes 

3.2.3 Descrições do sistema de esgotamento sanitário da Sede 

A sede municipal de João Câmara não dispunha de sistema público de coleta de 

esgotos sanitários até 2011. O que existia era a destinação de águas servidas às sarjetas 

juntamente com as águas pluviais, na parte central da cidade. As águas residuárias eram 

transportadas pelas sarjetas, correndo a céu aberto, até serem despejadas no “valão” da cidade 

(Figura 3.27). Na maioria das residências o esgoto proveniente dos sanitários era destinado à 

fossa rudimentar ou séptica. O lodo oriundo desses tanques era coletado pelo caminhão limpa-

fossa e encaminhado ao lixão da cidade. Passados seis anos, essa realidade ainda existe. 
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Figura 3.27- Esgoto escoando a céu aberto até o valão da cidade.

 
Fonte: CAERN, 2011. 

 

Em 2011 entrou em operação o sistema coletivo de esgotamento sanitário da sede 

municipal o qual, teve sua construção iniciada em 2006. Houve um investimento de R$ 

6.019.352,36 (seis milhões, dezenove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis 

centavos) para a implantação do sistema (CAERN, 2017). 

Tal sistema é composto de rede coletora (sistema condominial), estação elevatória de 

esgoto bruto e estação de tratamento de esgoto - tratamento preliminar e sistema de lagoas 

facultativas e de maturação. A Figura 3.28 ilustra a localização dos componentes do sistema 

de esgotamento sanitário da sede de João Câmara. 
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Figura 3.28 – Pontos notáveis do esgotamento sanitário na sede de João Câmara /RN. 

 
Fonte: Equipe do PMSB/UFRN, 2017. 
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O sistema não atende toda a sede, entretanto os setores que não são atendidos pelo 

sistema coletivo de esgotamento sanitário, são providos de sistemas individuais - fossas 

sépticas, fossa filtro e outros sistemas individuais. Em assim sendo, continua a existir 

lançamento de água cinza na sarjeta. 

O esgotamento das fossas é, majoritariamente, realizado por 2 (dois) caminhões limpa-

fossa operados por agente privado contratado pela Prefeitura. O atendimento das residências é 

realizado segundo a ordem de solicitação. Os dejetos são dispostos no lixão do município 

(Figura 3.29c). 

Percebe-se que, apesar do grande investimento realizado para a implantação de um 

sistema coletivo de esgotamento sanitário, esse encontra-se subutilizado e a grande maioria da 

população continua a destinar o esgoto de maneira inadequada. 
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Figura 3.29 – (a) e (b) caminhão limpa-fossa realizando a remoção de dejetos de uma fossa e (c) disposição de 
esgoto juntamente com os demais resíduos sólidos no lixão de João Câmara. 

 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 
 

 

(c) 

(a) 

(b) 
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3.2.3.1 Bacias de esgotamento sanitário 

No projeto do sistema, a área urbana da cidade de João Câmara foi dividida em 7 

bacias de esgotamento, de acordo com a conformação topográfica da cidade. As bacias B5 e 

B7 não foram contempladas pelo atendimento do sistema público de coleta de esgoto por 

tratar-se de áreas com pequena densidade demográfica (CAERN, 2017). 

No entanto em vistoria realizada em julho do corrente ano verificou-se que as estações 

elevatórias EEB-2, EEB-3 e EEB-4, concebidas no projeto, não foram construídas. A única 

estação elevatória construída foi a EEB-1, com vazão de 22 L/s, que recalca o efluente para a 

rede da bacia 4, de onde o esgoto é conduzido, por gravidade, até a estação de tratamento de 

esgoto.  

3.2.3.2 Componentes do sistema da Sede 

3.2.3.2.1 Coletor, interceptor, rede de esgotamento sanitário e emissário da Sede 

O projeto implantado na rede coletora foi o sistema condominial. O sistema de esgoto 

do município não dispõe de coletor tronco, pois o diâmetro máximo da rede é de 250 mm, 

passível de receber contribuição de esgoto dos coletores prediais. A rede coletora implantada 

possui 22.492 m (vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e dois metros) de extensão total 

(CAERN, 2017).  

3.2.3.2.2 Elevatória de esgoto bruto da Sede 

A única EEEB (Estação Elevatória de Esgoto Bruto) existente no sistema de 

esgotamento sanitário do município de João Câmara não é equipada com geradores de energia 

(Figura 3.30), o que acarreta o extravasamento de esgoto quando da falta de energia elétrica, 

para o corpo hídrico conhecido como Açude Grande (CAERN, 2017). 
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Figura 3.30 -  Estação elevatória de esgoto de João Câmara e caminhão de desobstrução 
(equipamento de hidrojateamento e alto vácuo). 

 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 

 

3.2.3.2.3 Estação de tratamento de esgoto da Sede 

A ETE projetada tem capacidade de tratar 36 L/s. O corpo receptor do sistema de 

tratamento de esgotos de João Câmara é o Riacho da Fazenda, que passa a cerca de 40 m da 

saída do efluente tratado. Através de uma linha de PVC DEFºFº com diâmetro de 300 mm o 

esgoto efluente da lagoa de maturação é destinado ao corpo receptor.  

A estação de tratamento de esgotos está localizada na margem esquerda do Riacho da 

Fazenda. O tratamento é composto por unidade de tratamento preliminar (Figura 3.31), 2 

(duas) lagoas facultativas seguidas de 4 (quatro) lagoas de maturação (Figura 3.32), devendo 

o esgoto tratado alcançar o nível de 1,0 x 10³ NMP/100 ml de coliformes fecais (CAERN, 

2017). 

A unidade de tratamento preliminar é dotada de canal com gradeamento para retenção 

de sólidos grosseiros; dois desarenadores para remoção de material inerte, pela ação da 

gravidade; e medidor de vazão (Calha Parshall). 

O esgoto efluente da unidade de tratamento preliminar escoa para as lagoas 

facultativas onde ocorre o tratamento secundário, ou seja, a remoção de matéria orgânica. Em 

seguida o esgoto é conduzido à lagoa de maturação, onde ocorre a desinfecção do mesmo. Por 

fim, o efluente tratado é destinado ao Riacho da Fazenda. 
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Figura 3.31 – (a) unidades do tratamento preliminar da ETE João Câmara e (b) ausência de leito de secagem 
adjacente à unidade de tratamento preliminar. 

 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 

 

Na Figura 3.31.a, constata-se a operação inadequada do desarenador, visto que os dois 

canais se encontram em funcionamento, quando a operação deve ser alternada, de forma que 

seja promovida a velocidade adequada para a sedimentação do material inerte. 

 A Figura 3.31.b evidencia a ausência de leito de secagem para os sólidos grosseiros 

retidos no gradeamento e material inerte removido das caixas de areia.  

Já a Figura 3.32a ilustra a carência de manutenção das lagoas de tratamento de esgoto 

(capina dos taludes). Ressalta-se que a ausência de cuidados com a manutenção favorece a 

proliferação de vetores (mosquitos e outros insetos). 

 

(a) 

(b) 
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Figura 3.32 – (a) lagoas de tratamento de esgoto operando e (b) ponto de lançamento de efluente tratado. 

 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 

 

3.2.3.2.4 Elevatória de esgoto tratado da Sede 

O sistema coletivo de coleta e tratamento de esgoto sanitário da sede de João Câmara 

não é dotado de estação elevatória de esgoto tratado, visto que o efluente é conduzido por 

gravidade da ETE ao corpo receptor. 

3.2.3.2.5 Emissário intermediário e final da Sede 

A estação de tratamento de esgotos está localizada na margem esquerda do emissário 

intermediário (Riacho da Fazenda), que desagua no corpo de acumulação de água Açude 

(a) 

(b) 
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Grande ou Açude Novo. O Padrão de drenagem é dendrítico e assim como os demais cursos 

d’água do município tem regime intermitente (IDEMA,2008). 

3.2.4 Descrição do sistema de esgotamento sanitário da zona rural 

Nenhuma comunidade rural do município de João Câmara possui sistema coletivo de 

esgotamento sanitário. As residências, em geral, têm seu sistema individual através de fossas 

rudimentares e/ou fossa séptica, forma adotada para o afastamento dos dejetos da população. 

Contudo, algumas residências são desprovidas das fossas e lançam o esgoto a céu aberto, que 

acaba descendo para o leito dos rios ou infiltrando no solo. 

As fossas sumidouro (Figura 3.33c) são desprovidas de laje de fundo e têm as paredes 

constituídas de tijolos furados, assentados com os furos na horizontal, para permitir a 

infiltração do esgoto no solo. Também são adotadas manilhas de concreto para a construção 

desse tipo de fossa. 

Uma atitude louvável é a reutilização das águas cinzas na irrigação, bem como na 

limpeza dos banheiros (Figura 3.33b). O reuso é uma prática que deve e precisa ser 

estimulada, mas é imprescindível a adoção de medidas que introduzam barreiras sanitárias, de 

forma a reduzir o risco de contaminação da população. 

O cenário relatado acima denota a existência de coleta, transporte e destinação 

inadequados do esgoto doméstico produzido nas comunidades rurais do município (Figura 

3.33d). Tal cenário contribui para a contaminação do solo e do aquífero, degrada a água dos 

corpos hídricos e põe em risco a saúde dos moradores que, ficam expostos aos agentes 

patogênicos, causadores de diversas enfermidades. 
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Figura 3.33 – (a) reuso de água cinza para irrigação, (b) reservação de água cinza para reutilização em irrigação 
e limpeza de banheiro, (c) fossa sumidouro e (d) água residuária disposta no lote da residência. 

 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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3.2.5 Qualidade do esgoto bruto e tratado 

O curso de água Riacho do Fazenda, que recebe o efluente da ETE, não está 

enquadrado na relação do Decreto 9.100 de 22 de outubro de 1984 e possui vazão mínima 

reduzida, ou até mesmo nula (CAERN, 2011). 

Na elaboração do projeto da ETE foram observadas as prescrições da Resolução 

CONAMA nº 20, a qual estabelece que enquanto não forem feitos os enquadramentos, as 

águas doces serão consideradas Classe 2. Isto significa que, uma vez que a vazão mínima do 

rio é nula, e, portanto, não se conta com qualquer diluição, seria necessário tratar os esgotos 

até alcançar os parâmetros estipulados para a Classe 2. Por outro lado, nos casos de rios 

intermitentes não classificados, o parâmetro crítico a considerar-se é o coliforme fecal, cuja 

concentração não deve superar a 1,0 x 10³ NMP/100 ml (CAERN, 2011).   

A Tabela 3.9 apresenta os resultados das últimas análises de monitoramento do 

efluente bruto e tratado, realizadas pela CAERN em 2015, 2016 e 2017. 

Os resultados acima revelam que, no respectivo período, o efluente da ETE João 

Câmara apresentou coliformes termotolerantes acima do limite estabelecido como aceitável 

pela Res nº 20 do CONAMA, que é de 1000 NMP/100 ml. As amostras de setembro/2015 e 

março/2016 revelam os melhores resultados em termos de efeciência de desinfecção. 
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Tabela 3.9 – Resultado das análises semestrais do esgoto afluente e efluente da ETE João Câmara nos anos de 2015, 2016 e 2017. 

ETE João 
Câmara 

Mês da 
amostragem 

Parâmetros analisados 

DBO5              

(mg/L) 
DQO             

(mg/L) 

Fósforo 
total 

(mg/L) 

Nitrogênio 
amoniacal 

(mg/L) 

Óleos e 
graxas 
(mg/L) 

Oxigênio 
dissolvido 
(O2 mg/L) 

pH 
Sólidos 

sedimentáveis 
(mL/L) 

Sólidos 
suspensos 

(mg/L) 

Sulfeto 
(mg/L) 

Temp. 
0C 

Coliformes 
Termotolerantes 
(NMP/100 ML) 

Padrão de 
lançamento de 

efluentes no 
corpo receptor 

(Res. Nº 
357/2005 

CONAMA) 

120 ND* ND* 20 70 ND* 5 a 9 1 ND* 1 <40 ND* 

Esgoto bruto 
Mar/2015 

586,20 1871,00 13,50 83,16 - - 7,10 10,00 378,00 5,02 30 1,6x1012 

Efluente final 83,00 827,00 11,30 21,50 - 5,30 7,70 0,20 963,00 2,19 28 2,4x104 

Esgoto bruto 
Set/2015 

578,00 930,20 18,11 55,38 - - 7,08 8,00 348,00 2,59 32 1,6x1012 

Efluente final 138,40 347,00 14,70 25,59 - 7,60 7,87 0,00 240,00 1,16 28 9,4x103 

Esgoto bruto 
Mar/2016 

438,00 1154,00 9,00 54,38 142,90 - 6,53 6,50 357,00 3,79 32 1,3x109 

Efluente final 77,30 495,00 7,40 20,61 1,10 1,20 7,33 0,20 143,00 1,82 30 3,3x103 

Esgoto bruto 
Set/2016 

499,60 874,00 16,00 103,10 27,80 - 7,28 10,00 604,00 4,32 32 1,3x1010 

Efluente final 68,10 352,00 8,20 26,94 8,70 5,10 7,84 0,10 334,00 1,40 30 1,1x104 

Esgoto bruto 
Mar/2017 

593,10 1059,00 12,10 76,69 - - 7,22 6,00 406,00 3,00 32 1,7x109 

Efluente final 656,00 271,00 8,30 27,83 - 3,80 7,89 0,10 164,00 0,68 29 5,4x104 

Fonte: CAERN, 2017. 
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3.3 INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

3.3.1 Cobertura do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

A taxa de cobertura da coleta estimada no Município de João Câmara foi de 

aproximadamente 67%, para o ano de 2014 (PEGIRS/RN, 2015). 

Na Tabela 3.10 são apresentadas a população estimada de João Câmara para o ano de 

2017, de acordo com os dados aferidos no Censo Demográfico do IBGE (2010), bem como a 

população estimada atendida pelo serviço de coleta no município, considerando a manutenção 

da taxa de cobertura existente em 2014. 

Tabela 3.10- Informações sobre população atendida pela coleta e frequência em João Câmara/RN. 

População atendida estimada 
Pop. atendida, segundo a 

frequência 

Coleta 
noturna 

Coleta com 
elevação 

de 
contêiner 

Estimativa 
populacional 
IBGE para 
2017 (hab)* 

Número de 
habitantes 
atendidos 

proporcional a 
2017* 

Diária 
2 a 3 

vezes por 
semana 

1 vez por 
semana 

35.087 23.516 15% 25% 60% Não Não 
Fonte: Comitê Executivo PMSB João Câmara, 2017. 

 

* Dados estimados com base na estimativa populacional do IBGE (2010). 

 

3.3.2 Volumes de resíduos produzidos 

O quantitativo de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) gerados, em 2014, foi de 

13.973,14 toneladas. Esse valor foi calculado com base na população estimada pelo IBGE 

para o ano de 2014 (34.324 habitantes) e na geração per capita de RSU também estimada 

(1,12 kg/habitante.dia), para o respectivo ano (PEGIRS/RN, 2015). 

Admitindo a projeção populacional do IBGE para 2017 e considerando que não houve 

alteração significativa no padrão de geração per capita de RSU do município, estima-se uma 

geração de 14.343,57 toneladas para o respectivo ano. 
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3.3.3 Tipos de resíduos produzidos 

No município de João Câmara, em 2017, foram produzidos resíduos domiciliares, 

públicos, de serviços de saúde, da construção civil, industriais, agrossilvopastoris e dos 

serviços de saneamento. 

3.3.4 Composição gravimétrica dos resíduos sólidos 

O Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos da Região do Mato Grande do Estado do 

Rio Grande do Norte (PIRS – Mato Grande/RN), de 2016, fornece a composição gravimétrica 

de RS para João Câmara, indicada na Figura 3.34. 

Figura 3.34 – Composição gravimétrica dos resíduos sólidos coletados no município de João Câmara/RN. 

 
Fonte: PIRS – Mato Grande/RN, 2016. 

 

A soma dos percentuais de resíduos recicláveis (plásticos, papelão, papel, metais, 

alumínio e vidro) é cerca de 36% da amostra, ou seja, um terço dos resíduos analisados tem 

potencial de reciclagem. 

A adoção de medidas voltadas para reciclagem pode gerar uma redução significativa 

na quantidade de rejeitos, que devem ser destinados ao aterro sanitário ou lixão. Como 

consequência tem-se o aumento do tempo de vida do aterro, redução do passivo ambiental e 

benefícios socioeconômicos para a população ligada à cadeia da reciclagem. 

16,56%

2,65%

1,32%
0,66%

1,32%

9,93%

3,97%

27,15%

2,65%

7,95%

25,17%
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Percentual em peso, por tipo de resíduo sólido em relação ao 
total da amostra.
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De acordo com o estudo da composição gravimétrica de resíduos sólidos João Câmara 

é um dos cinco municípios da região do Mato Grande com maiores frações de rejeito, com 

taxa superior a 20%. Esse percentual denota a falta de prática da separação do lixo domiciliar 

em úmido e seco, ação simples que evita a contaminação dos resíduos que tem viabilidade de 

reciclagem ou reuso. 

O peso específico aferido dos resíduos sólidos de João Câmara foi de 150 kg/m³, valor 

acima da média regional e abaixo da média nacional de 230 kg/m³, segundo Monteiro et al 

(2001, apud PIRS – Mato Grande/RN, 2016).  

3.3.5 Cooperativas e associações existentes 

Em 2017 não existem cooperativas ou associações de catadores no município de João 

Câmara. 

3.3.6 Informações financeiras 

3.3.6.1 Despesas totais 

O custo anual com os executores dos serviços de manejo de RSU foi de R$ 908.000,00 

(novecentos e oito mil) em 2014 (PEGIRS/RN, 2015). 

A despesa dos agentes públicos executores de serviços de manejo de RSU foi de R$ 

2.215.000,00 (dois milhões, duzentos e quinze mil reais) em 2015 (SNIS, 2016). 

A despesa per capita com manejo de RSU em relação à população urbana foi de R$ 

91,10 (noventa e um reais e dez centavos) em 2015 (SNIS, 2016). Essa despesa representou 

cerca de 4% do gasto corrente da Prefeitura de João Câmara, em 2015, com todos os serviços 

públicos ofertados pelo município (SNIS, 2016).  

3.3.6.2 Investimentos 

Não foram obtidas informações sobre investimentos do município no manejo de 

resíduos sólidos. Destaca-se a importância da obtenção desses dados para os estudos de 

Prospectiva e Planejamento Estratégico. 

3.3.6.3 Receitas 

O município de João Câmara não cobra diretamente pelos serviços de limpeza pública, 

seja ele domiciliar, de serviços de saúde ou de construção civil. Logo, não se verifica receita 
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gerada pelos serviços prestados. Como também, não recebe recursos federais para manejo de 

resíduos sólidos. 

3.3.6.4 Taxa de Limpeza Pública 

Não existe cobrança de taxa de limpeza ou coleta de resíduos pela prefeitura. 

3.3.7 Descrições do sistema de sistema de limpeza urbana e manejo de RS 

No município de João Câmara os serviços de limpeza pública e manejo dos resíduos 

sólidos são gerenciados pela Prefeitura (Administração Pública Direta), sendo a Secretaria de 

Obras e Urbanismo o órgão responsável. 

Toda a mão-de-obra envolvida nos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos pertence ao quadro do município. Logo, a incidência percentual de empregados 

próprios (dada pela razão entre o número de funcionários da prefeitura envolvidos nos 

serviços de limpeza urbana e o total de funcionários, vezes 100), é de 100%. 

A Tabela 3.11 ilustra o quantitativo de empregados próprios e de empresa privada, 

verificados nos anos de 2016 e 2017, no município de João Câmara. 

Tabela 3.11 - Quantidade de trabalhadores alocados no manejo de 
resíduos sólidos, segundo agente executor. 

Agente executor 
Quantidade de trabalhadores 

alocados 

Ano 2016 2017 

Público 116 103 

Privado 0 0 

Total 116 103 
Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 

 

Na Tabela 3.12 é apresentada a distribuição dos trabalhadores públicos atuantes na 

limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos, segundo natureza da atividade, do município 

de João Câmara, em 2016 e 2017. 
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Tabela 3.12 - Quantidade de trabalhadores remunerados alocados no manejo de RS e incidência percentual, 
segundo natureza da atividade. 

Atividade 
Quant. de 

trabalhadores 
alocados 

Incidência 
percentual de 
empregados 

Quant. de 
trabalhadores 

alocados 

Incidência 
percentual de 
empregados 

Ano 2016 2017 
Coleta 35 30% 37 36% 

Motoristas 09 8% 08 8% 

Varrição 33 28% 23 22% 

Capina 09 8% 15 15% 

Unidades 0%  0% 

Gerenciamento 0%  0% 

Outros 20 17% 08 8% 

Não informada 10 9% 12 12% 

Total 116 100% 103 100% 
Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 

 

Os colaboradores utilizam Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), a saber: 

máscaras, luvas, fardamento e botas. 

3.3.7.1 Componentes do sistema 

O sistema de limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos engloba as atividades de 

varrição, serviços congêneres (capinação e roçagem, pintura de meio fio, limpeza das praias, 

limpeza e lavagem de feiras e mercados, lavagem de vias, limpeza de bueiros e galerias de 

drenagem, poda de árvores, limpeza de cemitérios, remoção de animais mortos, remoção de 

entulho e materiais inservíveis, limpeza de eventos, manutenção de parques e jardins), 

acondicionamento, coleta, transporte, transferência e disposição final dos resíduos.  

3.3.7.1.1 Varrição 

No município de João Câmara é adotada a varrição manual dos logradouros públicos 

(Figura 3.35), a qual é realizada pelo SLU (Prefeitura). A incidência de varredores no total de 

empregados no manejo foi de 28% em 2016, sendo 22% em 2017. 
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Figura 3.35 – Varredor executando a limpeza da sarjeta na sede 
municipal de João Câmara. 

 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 

 

Não foram encontradas, informações sobre a extensão de sarjeta varrida e índice de 

produtividade dos varredores. Ressalta-se que o conhecimento da extensão da sarjeta e suas 

características (tipo de pavimentação), bem como do índice de produtividade dos varredores 

são fundamentais para o correto dimensionamento das equipes de varrição.  

A taxa de terceirização de varredores, em 2016 e 2017, foi nula visto que todos os 

varredores são empregados da própria prefeitura.  

Os resíduos públicos provenientes da varrição ou limpeza de logradouros públicos não 

são recolhidos junto com os resíduos domiciliares. 

A despesa dos agentes públicos com o serviço de varrição foi de R$ 160.000,00 (cento 

e sessenta mil reais) em 2015. O custo dessa atividade representou 7,22% do custo total com 

manejo de RSU, no respectivo ano (SNIS, 2016). 
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3.3.7.1.2 Capinação e roçagem 

Em João Câmara é adotada a capinação manual, roçagem manual (Figura 3.36) e 

mecanizada, sendo utilizado trator para este fim. A incidência de capinadores no total de 

empregados no manejo foi de 8% em 2016, sendo de 15% em 2017. 

Figura 3.36 – Capinadores fazendo a remoção de vegetação da 
sarjeta na sede municipal de João Câmara. 

 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 

3.3.7.1.3 Outros serviços congêneres 

São executados pela SLU de João Câmara os seguintes serviços congêneres: limpeza 

de feiras e mercados públicos, poda de árvores, limpeza de bocas de lobo, pintura de meio-fio, 

limpeza de lotes vagos, remoção de animais mortos e coleta de volumosos (Figura 3.37). 

A coleta de resíduos de poda e resíduos volumosos é realizada uma vez por semana. 

Para tal atividade é utilizado um caminhão com caçamba.  
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Figura 3.37 – (a) coleta de resíduos de poda e (b) caminhão com caçamba na coleta dos resíduos de poda. 
 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 

 

Em 2017 existiu uma frente temporária de serviço, com duração de 3 três meses, que 

alocou 25 trabalhadores na limpeza do cemitério, área de lazer e estádio de futebol. 

A despesa dos agentes públicos executores com serviços não especificados foi de R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais) em 2015 (SNIS, 2016). 

3.3.7.1.4 Coleta e transporte de resíduos sólidos 

3.3.7.1.4.1 Resíduo Sólido Urbano 

O Resíduo Sólido Urbano (RSU) é composto pelo Resíduo Sólido Domiciliar (RDO) e 

Resíduo Sólido Público (RPU), sendo o RDO composto pelo Resíduo Sólido Doméstico 

(gerado nas residências) e pelo Resíduo Sólido Comercial (gerado em estabelecimentos 

comerciais). 

A coleta dos resíduos sólidos urbanos, no município de João Câmara é realizada 

durante o dia, sendo a coleta de RPU feita separadamente da coleta de RDO. Neste serviço 

estão alocados 45 funcionários da prefeitura, que executaram a atividade de coleta e condução 

dos veículos de coleta. 

A incidência de garis no total de empregados no manejo é de 36%, enquanto a 

incidência de motoristas no total de empregados no manejo é de 8%, em 2017. 

(a) (b) 
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Da população de João Câmara atendida pelo serviço de coleta, em 2017, 15% é 

atendida com frequência diária, 25% entre duas a três vezes por semana e 60% uma vez por 

semana. 

A despesa dos agentes públicos com o serviço de coleta de RDO e RPU foi de R$ 

1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) em 2015. O custo dessa atividade 

representou 81,26% do custo total com manejo de RSU, no respectivo ano (SNIS, 2016). 

O custo unitário médio do serviço de coleta (RDO + RPU) foi de R$ 51,11 (cinquenta 

e um reais e onze centavos) por tonelada, em 2015 (SNIS, 2016). 

A Tabela 3.13 ilustra o quantitativo de resíduos sólidos coletados pela prefeitura de 

João Câmara, por fonte geradora (RPU e RDO), nos anos de 2014 e 2015. 

Tabela 3.13 - Quantidade de resíduos sólidos domiciliares e públicos coletados. 

Tipo de resíduo 
Quantidade coletada (toneladas) 

2014 2015 
RDO 18.120 24.120 

RPU 7.224 11.100 

Total 25.344 35.220 
Fonte: SNIS, 2015-2016. 

 

Observa-se um aumento percentual na geração de resíduo domiciliar da ordem de 33% 

em apenas um ano, já para os resíduos públicos o aumento foi de 54%, sendo o aumento do 

total de resíduos coletados [RDO+RPU] de 39%. Constata-se também que a 

representatividade dos resíduos públicos aumentou de 2014 para 2015. Em 2015 essa 

categoria de resíduo representou 32% do total gerado ante 29% do total gerado em 2014. 

O município de João Câmara não envia remessa de resíduos domiciliares ou públicos 

para outros municípios, bem como não realiza pesagem rotineira dos resíduos sólidos. 

O transporte dos resíduos sólidos coletados no município de João Câmara é realizado 

por veículos pertencentes aos agentes público e privado. A Tabela 3.14 ilustra a frota 

utilizada, bem como a idade dos veículos e meios de transporte utilizados. 
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Tabela 3.14 - Quantidade de veículos utilizados na coleta por tipo de agente e por idade. 

Meio de transporte 
utilizado 

Idade da frota (anos) 

Público Privado Cooperativa 
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 1
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Caminhão compactador 1 

Caminhão basculante 3 2 

Caminhão carroceria 

Caminhão Poliguindaste 

Trator agrícola com reboque 

Tração animal 

Outro veículo 

Total 
Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 

 

A distância média percorrida até a unidade de transbordo ou destinação final é de 

aproximadamente 16 km (SNIS, 2016). 

A produtividade média de coletadores e motorista, em 2014, foi de 2.530,35 

kg/empregado.dia (SNIS, 2015). 

A taxa anual de motoristas e coletadores por habitante urbano foi de 1,33 

empregados/1000hab em 2014 (SNIS, 2015). Este indicador é obtido através da razão entre o 

número de motoristas somado ao de coletadores e a população urbana do respectivo ano, 

vezes 1000.  

Segundo o SNIS (2015), a massa [RDO+RPU] coletada per capita em relação à 

população urbana, em 2014, foi de 2,88 kg/habitante.dia. Em 2015 a massa coletada foi ainda 

maior, 3,97 kg/habitante.dia (SNIS, 2016). Este indicador é obtido através da razão entre a 

massa de [RDO+RPU, em toneladas] e a população urbana, vezes a fração 1000/365dias). 

Percebe-se que a massa [RDO+RPU] coletada per capita em relação à população 

urbana, no município de João Câmara, em 2014, superou a média nacional e a média regional, 

que foram respectivamente, de 1,05 kg/habitante.dia e 1,21 kg/habitante.dia (vide Figura 

3.38). 



 

 140 

Figura 3.38 – Média da massa coletada (RDO+RPU) per capita dos municípios participantes 
do SNIS-RS 2014, em relação à população urbana, segundo região demográfica. 

 
Fonte: SNIS, 2015. 

 

Já a massa de RDO coletada per capita, no ano de 2014, em relação à população total 

atendida, foi de 2,06 kg/habitante.dia (SNIS, 2015). Em 2015 a massa coletada foi 2,74 

kg/habitante.dia (SNIS, 2016). Este indicador é obtido através da razão entre a massa de 

RDO, em toneladas, coletados e a população total atendida pela coleta, vezes a fração 

1000/365dias. 

A relação entre a quantidade de RPU e RDO coletada, em 2014, foi de 39,87% (SNIS, 

2015).  Em 2015, a taxa foi de 46,02% (SNIS, 2016). Esse percentual é dado pela quantidade 

coletada de RPU dividida pela quantidade coletada de RDO, vezes 100).  

3.3.7.1.4.2 Resíduos Sólidos do Serviço de Saúde 

Os resíduos dos serviços de saúde ganharam destaque legal no início da década de 90, 

quando foi aprovada a Resolução CONAMA no 006 de 19/09/1991 que desobrigou a 

incineração ou qualquer outro tratamento de queima dos resíduos sólidos provenientes dos 

estabelecimentos de saúde e de terminais de transporte dando competência aos órgãos 

estaduais de meio ambiente para estabelecerem normas e procedimentos ao licenciamento 

ambiental do sistema de coleta, transporte, acondicionamento e disposição final dos resíduos, 

nos estados e municípios que optaram pela não incineração. Posteriormente a ANVISA, 

cumprindo sua missão de "regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que 

envolvam riscos à saúde pública" (Lei no 9.782/99, capítulo II, art. 8º).  
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Atualmente um processo de mudança de paradigma no trato dos RSS, fundamentada 

na análise dos riscos envolvidos, em que a prevenção passa a ser eixo principal e o 

Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde o tratamento é visto como uma alternativa 

para dar destinação adequada aos resíduos com potencial de contaminação. Com isso, exigem 

que os resíduos recebam manejo específico, desde a sua geração até a disposição final, 

definindo competências e responsabilidades para tal.  

A Resolução CONAMA no 358/05 trata do gerenciamento sob o prisma da 

preservação dos recursos naturais e do meio ambiente. Promove a competência aos órgãos 

ambientais estaduais e municipais para estabelecerem critérios para o licenciamento ambiental 

dos sistemas de tratamento e destinação final dos RSS. Por outro lado, a RDC ANVISA no 

306/04 concentra sua regulação no controle dos processos de segregação, acondicionamento, 

armazenamento, transporte, tratamento e disposição final. Estabelece procedimentos 

operacionais em função dos riscos envolvidos e concentra seu controle na inspeção dos 

serviços de saúde. 

3.3.7.1.4.2.1 RSS – Rede Pública do município de João Câmara 

A coleta, transporte e destino final de Resíduos Sólidos do Serviço de Saúde (RSS) da 

rede de saúde pública no município de João Câmara, é realizada por empresa privada 

(SERQUIP/ STERCYCLE), contratada pela prefeitura. O veículo utilizado na coleta do RSS é 

exclusivo para este fim. 

Os Resíduos Sólidos do Serviço de Saúde são transportados para o Município de São 

Gonçalo do Amarante, onde são submetidos ao tratamento de autoclavagem e incineração. 

Em 2014 foram coletados 4,6 (quatro vírgulas seis) toneladas de RSS, sendo 2,3 (dois 

vírgulas três) toneladas coletadas pelo SLU (Prefeitura) e 2,3 (dois vírgulas três) toneladas 

coletadas por empresa contratada (PEGIRS/RN, 2015). Já em 2015 foram coletadas 28 (vinte 

e oito) toneladas de RSS em João Câmara (SNIS, 2016). 

Foi pago o valor de R$ 180,00 por tonelada de RSS coletado, transportado e tratado, 

em 2014 (SNIS, 2015). 

A despesa dos agentes públicos com a coleta de RSS foi de R$ 175.000,00 (cento e 

setenta e cinco mil reais) em 2015 (SNIS, 2016). 
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A taxa de RSS sobre (RDO e RPU), em 2014, foi de 0,09% (SNIS, 2015). Essa taxa 

pode ser obtida pela razão entre a massa de RSS coletada durante o ano e a massa de RDO 

acrescida da massa de RPU coletada anualmente, vezes 100. A taxa utilizada não incluiu os 

resíduos de serviços de saúde da rede privada. 

A massa de RSS coletada per capita em relação à população urbana, em 2015, foi de 

3,15 kg/1000hab.dia (SNIS, 2016). Este indicador é obtido pela razão entre a quantidade de 

RSS coletada durante o ano, em toneladas, e a população urbana do município, vezes a razão 

1.000/365 dias. Os dados de massa coletados referem-se exclusivamente aos de resíduos de 

serviços de saúde da rede pública. 

A Prefeitura realiza controle diário sobre os agentes responsáveis pela coleta e 

destinação do RSS (SNIS, 2016). 

3.3.7.1.4.2.2 RSS – Rede Privada do município de João Câmara 

A rede privada de prestação de serviço de saúde do município de João Câmara é 

composta por 13 (treze) clínicas, sendo 6 (seis) odontológicas, 5 (cinco) de múltiplas 

especialidades medicas /laboratoriais e 2 (duas) cínicas veterinárias. 

Das 13 (treze) clínicas instaladas na cidade, 11 (onze) possuem contrato para coleta, 

transporte e destino final dos Resíduos Sólidos do Serviço de Saúde (RSS) gerados por elas 

com a empresa (SERQUIP / STERCYCLE). O veículo utilizado na coleta do RSS é exclusivo 

para este fim e a coleta é realizada uma vez por semana. 

Quatro clinicas apresentaram seus respectivos certificados de tratamento do RSS, 

emitidos pela empresa contratada. Nas demais clínicas visitadas os profissionais não 

souberam informar se há alguma certificação da empresa contratada que assegure o correto 

tratamento do RSS por ela coletado e tratado. 

As 2 (duas) clinicas veterinárias em funcionamento não apresentaram contrato para a 

coleta e tratamento do RSS gerado, bem como não possuem local específico para o 

acondicionamento adequado do RSS. 

 Nenhuma das clínicas visitadas apresentou plano de gerenciamento de resíduos de 

serviços de saúde. 
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Das clinicas visitadas todas possuem caixas exclusivas para perfuro-cortante, em 4 

(quatro) delas não existe abrigo para o armazenamento temporário de resíduos de serviço de 

saúde, as demais possuem abrigo com acesso restrito, contudo, esse abrigo também serve para 

o acondicionamento dos resíduos comuns. 

Figura 3.39 – (a) bombona de RSS na Clínica Linhares (b) bombona de RSS na Clínica Casado Alves 
(c) armazenamento de perfuro-cortante na Clínica Linhares (d) armazenamento de perfuro-cortante na 

Clínica Lapac (e) clínica Lapac – abrigo para armazenamento do RSS com acesso restrito. 
 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 
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Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 
 
 

As clínicas Linhares e Casado Alves não dispõem de abrigo para acondicionamento 

das bombonas de RSS (Figura 3.39a e Figura 3.39b). 

3.3.7.1.4.3 Resíduos sólidos da Construção Civil 

De acordo com o artigo 2º da resolução nº 307 de 2002, estabelecida pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), resíduos da construção civil são os provenientes de 

construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da 

preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em 

geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, 

gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., 

comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. 

Considerando a necessidade de reduzir os impactos ambientais gerados pelos Resíduos 

da Construção Civil (RCC), o elevado volume desse tipo de resíduo que é gerado e a 

viabilidade técnica e econômica de produção e uso de materiais provenientes da reciclagem de 

resíduos da construção civil, o artigo 3º da resolução nº 307 de 2002 (CONAMA), juntamente 

com a resolução nº 348 de 2004 (CONAMA) classificam o RCC da seguinte forma: 

I - Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: a) 

de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de 

infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; b) de construção, 

demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, 

telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; c) de processo de fabricação 

e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meio-fio etc.) 

produzidas nos canteiros de obras;  

II - Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, 

papel/papelão, metais, vidros, madeiras, gesso e outros; 

III - Classe C:  são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação;  

IV - Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como 

tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde 
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oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações 

industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham 

amianto ou outros produtos nocivos à saúde. 

A disposição final inadequada de RCC é um sério problema visto que, pode viabilizar 

a proliferação de vetores de doenças. Deve-se considerar também que, dentre os resíduos 

sólidos gerados pela atividade da construção civil existem resíduos que são classificados 

como perigosos (NBR 10004/2004, Resíduos Sólidos – Classificação), ou seja, oferecem risco 

à saúde pública e podem degradar a qualidade do meio ambiente (ex.: tintas e solventes).  

A coleta e transporte dos Resíduos Sólidos da Construção Civil (RCC), em João 

Câmara, foi realizada pela prefeitura sem cobrança pelo serviço. O montante de RCC coletado 

pela Prefeitura foi de 840 (oitocentos e quarenta) toneladas, em 2014 (PEGIRS/RN, 2015).  

Não há informação sobre o tipo de veículo utilizado.  

Em 2015, foram coletadas, pela prefeitura, 480 (quatrocentas e oitenta) toneladas de 

RCC e 15 (quinze) toneladas de RCC pelos próprios geradores (SNIS, 2016).  

Em 2017, não existe área exclusiva para a deposição do RCC, sendo parte deste 

resíduo reaproveitado na melhoria do arruamento. 

A Prefeitura executa, usualmente, a coleta diferenciada de RCC no município. Essa é 

feita através de caminhões caçambas e retroescavadeira. Os geradores dos resíduos entram em 

contato com a Prefeitura para que seja feito o recolhimento. Existe uma empresa que realiza 

coleta especializada, através de caçamba estacionária, mas não possui licença ambiental para 

transporte e descarte do RCC em terreno do município.  A Figura 3.40 ilustra o transporte de 

uma caçamba estacionária operada por empresa não licenciada. 
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Figura 3.40 – caminhão Poliguindaste com caçamba estacionária para coleta 
de RCC. 

 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 
 

3.3.7.1.5 Demais atividades geradoras de resíduos sólidos 

Segundo o IDEMA (2014) existiam em João Câmara 14 (quatorze) empreendimentos 

licenciados operando.  

O quadro abaixo, extraído do produto 2 do PEGIRS/RN (2015), elenca as atividades 

identificadas no município de João Câmara e os respectivos resíduos gerados. 
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Figura 3.41 – Principais atividades industriais e respectivos resíduos de João Câmara. 

Atividade Resíduo gerado 

Beneficiamento de mel. Resíduo do mel. 

Beneficiamento e moagem de café, cereais 
e produtos afins. 

Resíduos orgânicos (cascas de grãos quebrados). 

Beneficiamento e preparação de conservas 
de frutas, legumes e condimentos. 

Resíduos orgânicos (restos de alimentos). 

Fabricação de produtos de padaria, 
confeitaria e pastelaria, massas alimentícias 
e biscoitos. 

Resíduos de embalagens plásticas, de papel e 
metálicas; resíduos orgânicos (restos de 
alimentos) e efluente de alta carga orgânica. 

Fabricação de produtos alimentícios 
diversos, inclusive rações balanceadas para 
animais. 

Resíduos orgânicos (restos de alimentos) e 
efluentes de alta carga orgânica. 

Abate de animais e preparação de pescado, 
inclusive conservas, banha de porco e 
outros. 

Resíduos orgânicos (carcaças de animais) e 
efluentes de alta carga orgânica. 

Madeiras. Resíduos de madeira. 

Fabricação de carvão vegetal. Resíduos de madeira e carvão. 

Fabricação de matérias plásticas e sucatas. Resíduos plásticos e metálicos. 

Sistema de esgotos sanitários. 
Lodo das unidades de tratamento, restos de 
produtos químicos e embalagens plásticas. 

Sistema de abastecimento de água. 
Lodo proveniente de decantadores e outras 
unidades de tratamento, restos de produtos 
químicos e embalagens plásticas. 

Fabricação de produtos diversos e 
preparação de minerais não metálicos. 

Resíduos de embalagens plásticas, de papel e 
metálicas; resíduos orgânicos (restos de 
alimentos) e efluente de alta carga orgânica. 

Fonte: Adaptado do Produto 2 – Panorama dos Resíduos sólidos do estado do Rio Grande do Norte, 
PEGIRS/RN, 2015. 

 

3.3.7.1.5.1 Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico 

Os resíduos gerados pelos serviços de saneamento são oriundos da Estação de 

Tratamento de Esgoto (sólidos grosseiros, areia e sedimentos), bem como do esgotamento das 

fossas.  Não existe controle do volume produzido por parte do gerador, nem por parte do 

serviço de coleta, o que dificulta a mensuração dos mesmos. Sabe-se apenas que o destino 

final desses resíduos é o lixão municipal. 
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3.3.7.1.5.2 Resíduos agrossilvopastoris 

No município de João Câmara, existem galeterias e um matadouro público, os quais 

são geradores de resíduos. 

Os resíduos gerados pelas atividades agrossilvopastoris não são controlados pela 

prefeitura, o que dificulta a mensuração dos mesmos. O destino final desses resíduos é o lixão 

municipal, ou ainda, áreas órfãs. 

3.3.7.1.5.3 Resíduos industriais 

Existem no município de João Câmara indústrias, a saber: eólica (seguimento 

energético), sendo a maior geração de resíduos na etapa da construção (geração de resíduos da 

construção civil); fábrica de sacolas plásticas e indústria têxtil, sendo os resíduos gerados 

nessa atividade, absorvidos na própria cadeia produtiva. 

3.3.7.1.5.4 Resíduos de serviços de transportes 

Não existe no município coleta de resíduos sólidos de aeronaves ou embarcações. 

3.3.7.1.5.5 Resíduos de mineração 

Não existe coleta de resíduos sólidos de mineração, uma vez que os resíduos gerados 

pela empresa de mineração (pedreira), instalada no município, são reaproveitados pela própria 

geradora ou vendidos. 

3.3.7.1.6 Coleta seletiva 

O artigo 3º do capítulo II, da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, define coleta seletiva como sendo a coleta de resíduos 

sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição. 

Não existe coleta seletiva no município de João Câmara, em 2017.  

Apesar da inexistência de coleta seletiva formalizada no município, em 2014, foi 

informada a recuperação de 24 (vinte e quatro) toneladas de materiais recicláveis (SNIS, 

2015), e em 2015, foram recuperadas 29 toneladas (SNIS, 2016). A coleta desses resíduos foi 

realizada por catadores de materiais recicláveis que trabalham dispersos na cidade ou 

sucateiros que realizam coleta porta a porta, contudo, não existe registro de como foi 

levantada essa informação. 



 

 149 

A Tabela 3.15 apresenta a quantidade de toneladas de materiais recicláveis 

recuperados (exceto matéria orgânica e rejeitos) coletados de forma seletiva ou não, bem 

como a incidência de cada tipo de resíduo reciclável em relação ao total recuperado, 

decorrente da ação dos agentes executores, em 2014 e 2015. 

Tabela 3.15 - Massa de material recuperado por tipo e incidência percentual em 
relação ao montante recuperado. 

Material 
Massa 

recuperada 
(toneladas) 

Incidência 
percentual 
em relação 

ao total 
recuperado 

Massa 
recuperada 
(toneladas) 

Incidência 
percentual 
em relação 

ao total 
recuperado 

Ano 2014 2015 
Papel/papelão 8 33,30% 10 34,48% 
Plásticos 3 12,50% 4 13,79% 
Metais 6 25,00% 6 20,69% 

Vidros 2 8,30% 2 6,90% 
Outros 5 20,80% 7 24,14% 
Total 24 100,00% 29 100,00% 

Fonte: SNIS, 2015 - 2016. 
 

A taxa de recuperação de recicláveis em relação à quantidade de RDO e RPU, em 

2014, foi de 0,09% - dada pela razão entre a massa de material reciclável e a massa de 

[RDO+RPU], vezes 100 (SNIS, 2015). 

Já a massa de recicláveis recuperada per capita, em 2014, foi de 0,99 kg/habitante.ano 

(SNIS, 2015). Esse indicador é obtido através da divisão da quantidade total de material 

recuperado, em toneladas, pela população urbana do município, vezes 1000, no respectivo 

ano.  

Esses dados explicitam a necessidade de planejamento municipal para viabilização de 

segregação, coleta e destinação adequada dos resíduos recicláveis, em atendimento ao que 

preconiza a Lei 12.305/2010. 

3.3.7.2 Ecopontos ou pontos de entrega voluntária 

A ACAPORD - Associação Camarense de Apoio à Pessoa com Deficiência é o único 

ponto de entrega voluntária no município, sendo exclusivo para entrega de PET (Poli 

Tereftalato de Etileno) e óleo de cozinha usado. A Figura 3.42 ilustra o material reutilizado 

(PET) e reciclado (óleo de cozinha) para a obtenção de produtos e utensílios de limpeza. 
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Figura 3.42 – (a) reunião de membros da associação que reutilizam e/ou reciclam o PET e óleo de cozinha para 
a confecção de produtos e utensílios de limpeza (b) produtos obtidos. 

 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 

 

3.3.7.3 Logística reversa 

O artigo 3º do capítulo II, da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, define logística reversa como instrumento de 

desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos 

e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 

empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 

destinação final ambientalmente adequada.  

Segundo a artigo 33, dessa lei, são obrigados a estruturar e implementar sistemas de 

logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 

independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:  

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 

gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas;  

(a) 

(b) 
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II - pilhas e baterias;  

III - pneus;  

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  

Não existe coleta diferenciada para pilhas e baterias, bem como lâmpadas 

fluorescentes, mas existe para pneus um local de armazenamento temporário onde, de acordo 

com a demanda, uma empresa realiza coleta. Não existe guia de remessa desses resíduos o 

que impossibilita a mensuração e comprovação de que se trata de empresa licenciada para esta 

finalidade.  

O município não dispõe de legislação municipal que institua mecanismos de comando 

e controle para exigir dos agentes responsáveis, segundo a Lei 12.305/2010, pela 

implementação da logística reversa. 

3.3.7.4 Galpões de triagem 

Conforme estabelecido pela ABNT NBR 15112/2004, Resíduos da construção civil e 

resíduos volumosos - Áreas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e 

operação; os resíduos da construção civil e resíduos volumosos (móveis, utensílios 

domésticos, grandes embalagens, poda) devem ser destinados a áreas de transbordo e triagem 

para que, seja dada a esses resíduos destinação final adequada, considerando o potencial de 

aproveitamento e tratamento de cada material. Essas áreas também podem ser utilizadas para 

separação dos RSU com o intuito de reduzir os resíduos destinados para os aterros sanitários 

como rejeitos, destinando corretamente aqueles passíveis de reutilização, reciclagem ou outro 

tratamento.  

O município de João Câmara não dispõe de área para triagem de resíduos. 

3.3.7.5 Destino final dos resíduos sólidos 

A unidade de processamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos gerados no 

município é o lixão de João Câmara, localizado à margem direita da RN-023 no sentido João 

Câmara - Bento Fernandes (Lagoa vermelha), coordenadas Latitude S 5°35'8.72", Longitude 



 

 152 

W 35°49'19.66" e altitude 120 m (Figura 3.43a). O lixão dista 3 km do núcleo urbano e ocupa 

uma área de 6 hectares. Não há informação sobre a distância desse equipamento em relação a 

corpos hídricos (PEGIRS/RN, 2015).  

A operação do lixão foi iniciada em 1986, sendo a titularidade Área Pública 

Municipal.  A unidade não apresenta licença prévia e recebeu remessa do município de Taipu, 

em 2014 (PEGIRS/RN, 2015). 

A operação é realizada pela Prefeitura, sendo o recobrimento dos resíduos realizado 

eventualmente. Existe cercamento na área. Foi declarada a existência de animais no lixão, 

bem como a queima de resíduos sólidos. 

Não existe impermeabilização da base de solo, sobre a qual são depositados os 

resíduos sólidos. 

A unidade recebeu 41.602 toneladas de resíduos sólidos, no respectivo ano (SNIS, 

2015). Na Tabela 3.16 é apresentada a descrição dos tipos de resíduos sólidos recebidos na 

unidade. 

Tabela 3.16 - Massa de resíduos sólidos destinada ao lixão de 
João Câmara, por tipo de fonte geradora. 

Resíduo sólido (fonte geradora) 
Quantidade recebida 

(toneladas) 

Domiciliar e Público 35.220 

Saúde 2.124 

Indústria 0 

Entulho 1.895 

Podas 2.363 

Outros 0 

Total 41.602 

Fonte: SNIS, 2015. 
 

Os equipamentos e máquinas utilizados nos processos de espalhamento dos resíduos 

sólidos e cobrimento desses com solo, são um trator de esteiras, uma pá-carregadeira e uma 

retroescavadeira, que pertencem ao agente público - Prefeitura de João Câmara. 

Existem catadores atuando no lixão. Esses não fazem uso de EPI’s. Também existem 

catadores dispersos atuando. 

O lixão recebe misturado ao resíduo doméstico e da construção civil, resíduos 

perigosos (derivados de petróleo, embalagens de produtos químicos) e resíduos de fossas, 
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capazes de causar risco à saúde pública, bem como riscos ao meio ambiente, se forem 

gerenciados de maneira inadequada (Figura 3.43b e Figura 3.43c). 

Figura 3.43 - veículo deixando o lixão após despejo de resíduos, (b) lixão de João Câmara e (c) mistura de 
resíduos de saneamento com RSU e solo do lixão não impermeabilizado. 

 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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3.3.7.6 Tratamento dos RS 

Não existe tratamento de resíduos sólidos no município de João Câmara. 

3.3.7.7 Tratamento do chorume 

Não existe drenagem, tratamento e recirculação de chorume, bem como sistema de 

drenagem das águas pluviais, no lixão de João Câmara. 

Não é possível mensurar a dimensão da interferência do lixão instalado na qualidade 

da água dos mananciais do Município. 

A ausência de um sistema de drenagem das águas da chuva contribui para o aumento 

da produção de chorume (líquido proveniente da decomposição da matéria orgânica contida 

nos resíduos sólidos) visto que, aumenta a lavagem dos resíduos. 

O chorume produzido infiltra no solo, já que não existe no lixão sistema de 

impermeabilização, contaminando o solo, as águas subterrâneas e superficiais. Além deste 

aspecto, o chorume exala um odor extremamente desagradável e pode conter organismos 

patogênicos (organismos que podem causar doenças). Desta forma, a ausência de uma 

unidade de destinação adequada para os resíduos sólidos, gerados pelo município de João 

Câmara, coloca em risco a saúde pública e a qualidade do meio ambiente. 

3.3.7.8 Tratamento dos gases 

O lixão não é dotado de sistema de drenagem e aproveitamento de gases. 

3.3.8 O município no Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Rio 

Grande do Norte (PEGIRS/RN) 

A implementação do Plano de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos do Estado do Rio Grande do Norte e Elaboração do Plano Estadual de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos fundamentou-se na construção das ações de forma participativa 

com os municípios e no compartilhamento das soluções, a partir da formação de consórcios 

intermunicipais que se integram um a um, de forma a cobrir todo o RN (PEGIRS/RN, 2012). 

O Plano foi desenvolvido de acordo com as diretrizes da Lei nº 11.107, de 6 de abril 

de 2005, que dispõe sobre a gestão associada de Serviços Públicos, Consórcios Públicos, 

Convênios de Cooperação e Contratos de Programa; a Lei nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007, 
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que trata do Marco Regulatório para o Saneamento Ambiental e estabelece diretrizes 

nacionais para o setor e do então, Projeto de Lei nº 1991/2007, atual Lei nº12.305 de 12 de 

agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

O Plano de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Estado do Rio 

Grande do Norte e o Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ordenaram 

procedimentos que contribuem para uma melhoria no gerenciamento da limpeza urbana, 

implementação de mecanismos financeiramente compensatórios, compartilhamento de ações 

entre municípios, construção de consórcios intermunicipais, inserção social dos atuais 

catadores,  proposição de incentivos tributários em atividades voltadas para reciclagem e 

produção mais limpa e para os municípios que implementem políticas ambientalmente 

adequadas. 

Cada agrupamento será dotado de unidade adequada para a disposição final de 

resíduos sólidos (aterro sanitário), estação de transferência ou transbordo (estrutura criada 

para receber a contribuição de resíduos da coleta de vários municípios e viabilizar o transporte 

de uma maior quantidade de resíduos ao aterro sanitário), veículos operacionais e transporte 

de grandes volumes de resíduos sólidos. Além dessas estruturas estão previstas outras, como 

centrais de triagem de materiais recicláveis, central de armazenamento e comercialização, 

centrais locais (instaladas nos municípios). 

A Figura 3.44 apresenta o agrupamento territorial proposto na atualização do cenário 

de referência do PEGIRS/RN (2016). 
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Figura 3.44 – Agrupamento territorial proposto no PEGIRS/RN. 
Agrupamento 
Territorial 

Quant.  Municípios 

1º - SERIDÓ 25 

Acari, Bodó, Caicó, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Cruzeta, 
Currais Novos, Equador, Florânia, Ipueira, Jardim de Piranhas, 
Jardim do Seridó, Jucurutu, Lagoa Nova, Ouro Branco, Parelhas, 
Santana do Seridó, São Fernando, São João do Sabugi, São José do 
Seridó, São Vicente, Serra Negra do Norte, Tenente Laurentino 
Cruz, Timbaúba dos Batistas e Triunfo Potiguar. 

2º - ALTO OESTE 44 

Água Nova, Alexandria, Almino Afonso, Antônio Martins, Apodi, 
Campo Grande, Caraúbas, Coronel João Pessoa, Doutor Severiano, 
Encanto, Felipe Guerra, Francisco Dantas, Frutuoso Gomes, 
Governador Dix-Sept Rosado, Itaú, Janduís, João Dias, José da 
Penha, Lucrécia, Luis Gomes, Major Sales, Marcelino Vieira, 
Martins, Messias Targino, Olho-d'água do Borges, Paraná, Patu, Pau 
dos Ferros, Pilões, Portalegre, Rafael Fernandes, Rafael Godeiro, 
Riacho da Cruz, Riacho de Santana, Rodolfo Fernandes, São 
Francisco do Oeste, São Miguel, Serrinha dos Pintos, Severiano 
Melo, Taboleiro Grande, Tenente Ananias, Umarizal, Venha Ver e 
Viçosa. 

3º - VALE DO 
ASSÚ 

24 

Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues, Angicos, Areia Branca, Assú, 
Baraúna, Carnaubais, Espírito Santo do Oeste (Paraú), Fernando 
Pedroza, Grossos, Guamaré, Ipanguaçu, Itajá, Lajes, Macau, Pedra 
Preta, Pedro Avelino, Pendências, Porto do Mangue, Santana do 
Matos, São Rafael, Serra do Mel, Tibau e Upanema. 

1 Mossoró 

4º - MATO 
GRANDE 

15 

Bento Fernandes, Caiçara do Norte, Galinhos, Jandaíra, Jardim de 
Angicos, João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, Poço Branco, 
Pureza, Rio do Fogo, São Bento do Norte, São Miguel do Gostoso, 
Taipu e Touros 

5º - AGRESTE 40 

Arês, Baia Formosa, Barcelona, Boa Saúde, Bom Jesus, Brejinho, 
Caiçara do Rio dos Ventos, Canguaretama, Espírito Santo, 
Goianinha, Jundiá, Lagoa d'Anta, Lagoa de Pedras, Lagoa dos 
Velhos, Lagoa Salgada, Montanhas, Monte Alegre, Monte das 
Gameleiras, Nísia Floresta, Nova Cruz, Passa e Fica, Passagem, 
Pedro Velho, Riachuelo, Ruy Barbosa, Santa Maria, São Paulo do 
Potengi, São Pedro, São Tomé, Santo Antônio, São José do Mipibu, 
São José do Campestre, Senador Elói de Souza , Senador Georgino 
Avelino, Serra de São Bento, Serrinha, Tibau do Sul, Várzea, Vera 
Cruz e Vila Flor 

6º - TRAIRI 10 
Campo Redondo, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Japi, Lajes Pintadas, 
Santa Cruz, São Bento do Trairí, Sítio Novo, Tangará, Serra Caiada 

7º - REGIÃO 
METROPOLITANA 

8 
Ceará-Mirim, Extremoz, Ielmo Marinho, Macaíba, Maxaranguape, 
Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante. 

Fonte: Produto 3 – Estudo da Prospecção e Escolha do Cenário de Referência, PEGIRS/RN, 2016. 
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O município de João Câmara está inserido no agrupamento Mato Grande, que contém 

15 municípios do RN, formando o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Mato 

Grande (CISMAG) – vide Figura 3.45.  

Atualmente apenas 8 (oito) dos 15 (quinze) municípios participam ativamente do 

CISMAG, são eles: João Câmara, Touros, São Miguel do Gostoso, Parazinho, Pedra Grande, 

Jandaíra, Caiçara do Norte e Bento Fernandes. 

Figura 3.45 – Agrupamento dos municípios integrantes da Regional Mato Grande. 

 
Fonte: Adaptado do Produto 3 – Estudo da Prospecção e Escolha do Cenário de Referência - 

PEGIRS/RN, 2016. 
 

De acordo com o Estudo da Prospecção e Escolha dos Cenários de Referência do 

PEGIRS/RN (2016), o custo estimado de pré-implantação e implantação do aterro sanitário do 

Consórcio Mato grande é de R$ 13.348.453,98 (treze milhões, trezentos e quarenta e oito mil, 

quatrocentos e cinquenta e três reais).  
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3.4 INFRAESTRUTURA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

3.4.1 Identificação de bacias e sub bacias hidrográficas 

O município de João Câmara encontra-se inserido nos domínios de três bacias 

hidrográficas, sendo:  38,01% na bacia hidrográfica Faixa Litorânea Norte de Escoamento 

Difuso, 36,18% na bacia hidrográfica do rio Ceará-Mirim e 25,82% na bacia hidrográfica do 

Rio Maxaranguape (SEMARH 2008). 

A Faixa Litorânea Norte de Escoamento Difuso, ocupa uma superfície de 5.736,4 km², 

correspondendo a cerca de 10,8% do território estadual. A Bacia do Ceará-Mirim tem uma 

superfície de 2.635,7 km², equivalente a aproximadamente 4,9% do território do RN. Na 

mesma estão cadastrados 147 açudes, totalizando um volume de acumulação de 170.819.000 

m³ de água. Isto corresponde, respectivamente, a 6,5% e 3,9% dos totais de açudes e volumes 

acumulados do Estado.  A Bacia do Maxaranguape corresponde a uma superfície de 1.010,2 

km² e 1,9% do território estadual (SEMARH, 2008). 

O município de João Câmara é banhado pelas sub-bacias do rio Ceará-Mirim, tendo 

como principais tributários: a Norte, o riacho do Cabelo; a Sul, os riachos do Canivete, da 

Fazenda, da Onça e da Negra; a Leste, os riachos da América e do Cravo; a Oeste, o riacho 

Seco. Os principais corpos de acumulação de água no município, são os açudes: Pedra d’Água 

(1.500.000 m³/público - alimentado pelo riacho do Barro), João Câmara (1.375.000 m³ 

/público - alimentado pelo riacho da Fazenda), Novo (345.000 m³/público), Amarelão 

(125.000 m³/público) e Torreão (100.000 m³). O padrão de drenagem é o dendrítico e todos os 

cursos d’água no município tem regime intermitente (CPRM, 2005). 

3.4.1.1 Bacia hidrográfica Faixa Litorânea Norte de Escoamento Difuso 

Na  

Figura 3.46 apresenta-se mapa com delimitação superficial da Bacia Hidrográfica 

Faixa Litorânea Norte de Escoamento Difuso. 

 



 

 159 

 

Figura 3.46 – Mapa da bacia hidrográfica da Faixa Litorânea Norte de Escoamento Difuso/RN. 

 
Fonte: SEMARH, 2008. 

 

A Bacia Hidrográfica Faixa Litorânea Norte de Escoamento Difuso encontra-se 

dividida em quatro sub-bacias independentes intituladas por 15-1, 15-2,15-3 e 15-4. Na 

Tabela 3.17 apresentam-se informações sobre a área superficial e equivalência percentual de 

cada sub-bacia (SEMARH, 2008). 

Tabela 3.17 – Superfície das sub-bacias que compõem a Bacia 15 - Faixa 
Litorânea Norte de Escoamento Difuso. 

Sub-bacias 
Área 

Km² % 
Sub-bacia 15-1 649,50 11,32 
Sub-bacia 15-2 514,20 8,96 
Sub-bacia 15-3 515,10 8,98 
Sub-bacia 15-4 4.057,60 70,73 

Fonte: SEMARH, 2008. 
 

3.4.1.2 Bacia hidrográfica do Rio Ceará-Mirim 

Na Figura 3.47 apresenta-se mapa com delimitação superficial da Bacia Hidrográfica 

do Rio Ceará-Mirim. 
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Figura 3.47 – Mapa da bacia hidrográfica do Rio Ceará-Mirim/RN. 

 
Fonte: SEMARH, 2008. 

 

A bacia do Rio Ceará-Mirim possui uma vazão média anual de 67.481 x 10³ m³ 

(IDEMA, 1985, 1992). Ela se desenvolve no sentido oeste-leste do Estado, com um 

comprimento de aproximadamente 120 km. A foz no atlântico está situada 10 km ao norte da 

Cidade de Natal. A bacia possui um padrão de drenagem indefinido nos baixo e médio cursos, 

com rios esparsos e drenagem pouco densa. No alto curso, os rios são mais numerosos. No 

baixo curso, a maioria dos rios se mostra perene, porém nos alto e médio cursos são 

intermitentes, passando boa parte do ano sem fluir (INGUNZA; SILVA, 2001). 

3.4.1.3 Bacia Hidrográfica do Rio Maxaranguape 

Na Figura 3.48 apresenta-se mapa com delimitação superficial da Bacia Hidrográfica 

do Rio Maxaranguape. 
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Figura 3.48 - Mapa da bacia hidrográfica do Rio Maxaranguape/RN. 

 
Fonte: SEMARH, 2008. 

 

Os recursos hídricos superficiais da bacia do rio Maxaranguape são representados por 

cursos d’água permanentes e intermitentes, fonte de Pureza e lagoas interdunares na parte 

litorânea. Os cursos d’água intermitentes estão localizados mais a montante da bacia, sendo o 

Riacho Seco, com 65 km de comprimento, e Riacho da América, com 33,81 km de 

comprimento, os principais. Os fatores atribuídos à intermitência devem-se tanto à baixa 

pluviosidade aliada à alta insolação e à taxa elevada de infiltração. Alguns rios perenes são 

alimentados pelas águas dos aquíferos, evitando que sequem nos períodos de estiagem, como 

é o caso do rio que dá nome à bacia (47,78 km de extensão). Esse rio recebe alimentação 

constante, segundo SERIHD (2006, apud DOMINGOS, 2011) da fonte de Pureza, fato que, 

aliado a outros fatores não o deixa secar. Além desse rio, o Riachão é um dos principais 

cursos perenes, com 16,41 km de extensão (DOMINGOS, 2011). 
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3.4.2 Precipitações e deflúvio superficial 

Na  Tabela 3.18 apresenta-se a série histórica (1992 a 2015), dos índices 

pluviométricos medidos no município de João Câmara/RN, pela EMPARN.  

Tabela 3.18 – Série histórica de índices pluviométricos do município de João 
Câmara/RN. 

Ano 
Observado (mm) 

Centro saúde Prefeitura Assent. Santa Terezinha 
2015 577,2 - - 

2014 492,2 - - 

2013 545,1 - - 

2012 347,7 - - 

2011 - 921,3 - 

2010 - 221,7 - 

2009 - 1231,4 - 

2008 - 938,2 - 

2007 - 431,8 - 

2006 - 436,8 - 

2005 - 622,1 - 

2004 - 1026,5 - 

2003 - 562,5 - 

2002 - 649,8 - 

2001 - 390,9 - 

2000 - 1188,7 349,4 

1999 - 534,9 - 

1998 - 625,5 - 

1997 - 429,2 - 

1996 - 633,7 - 

1995 - 1143,3 - 

1994 - 998 - 

1993 - 310,2 - 

1992 - 753,6 - 
Fonte: EMPARN, 2016. 

 

3.4.3 Estrutura de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e rural 

A sede municipal de João Câmara dispõe de sistema superficial de drenagem urbana. 

O mesmo é dotado de pavimentação de ruas, sarjetas, bueiros, bem como dispositivo de 

amortecimento de vazão (bacia de detenção). Estima-se que o índice de pavimentação da sede 

do município é superior a 75%.  
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O lançamento das águas pluviais é realizado no curso d’água intermitente denominado 

Açude Grande ou Açude Novo (Figura 3.49).  

Figura 3.49 – (a) vista aérea do Açude grande ou Açude Novo e (b) Açude Novo. 
 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 

 

3.4.4 Identificação de áreas de risco 

No município foram detectadas áreas de riscos relevantes para o manejo de águas 

pluviais, isto é, pontos de inundações e proliferação de vetores. As áreas identificadas são 

apresentadas na Figura 3.50 e Figura 3.51. 

 

(a) 

(b) 
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Figura 3.50 – (a) acúmulo de água da chuva na Rua Pedro Torquato e (b) inundação na Rua Antônio Severiano 
da Câmara - próximo a Caixa Econômica Federal (Sede). 

 

Fonte: Comitê executivo PMSB João Câmara, 2017. 

 

Há relatos da ocorrência de pontos de alagamento nas ruas Almínio Afonso (Bairro 

Bela Vista) vizinho ao Agualife e Rua Geraldo Câmara (Bairro São Francisco). 

 

(a) 

(b) 
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Figura 3.51 – Inundação ocorrida no Cemitério Público Municipal - Alexandre Câmara, 
em 2009. 

 

Fonte: Blog do Assis, 2009. 
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