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1.    APRESENTAÇÃO 
 
 
A nova Política Nacional de Saneamento Básico, instituída através da Lei Federal nº 11.445/2007, 
estabeleceu a nova configuração institucional para o Setor, outorgando aos municípios o papel de 
titulares dos serviços de Saneamento Básico, cabendo-lhes, no exercício de sua titularidade, a 
formulação e implementação da Política Municipal de Saneamento, que perpassa pelo 
planejamento, prestação direta ou delegação dos serviços, fiscalização, regulação e controle social. 
 
Em atendimento a essa diretriz legal, a Prefeitura  Municipal de Barreiras apresenta à sociedade o 
Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Barreiras, principal 
instrumento para execução de uma Política Pública de Saneamento Básico eficiente e inclusiva, 
tendo como objetivo estratégico a universalização desses serviços, tanto para a sede municipal 
como para as localidades rurais e para a população rural dispersa, e capaz de produzir efeitos 
altamente positivos sobre as condições sanitárias e ambientais, elementos fundamentais para a 
promoção do desenvolvimento sustentável do município. 
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2.    OBJETIVOS E ESCOPO DO PLANO 
 
 
A Lei Federal no 11.445, de 05/01/2007, que estabeleceu as diretrizes nacionais para o Saneamento 
Básico, instituiu a obrigatoriedade da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico como 
principal instrumento para o planejamento, prestação ou delegação, regulação, fiscalização e 
controle social dos Serviços de Saneamento Básico, que compreendem o Abastecimento de Água, 
Esgotamento Sanitário, Gestão de Resíduos Sólidos e Drenagem Pluvial. A partir da nova Lei, o 
Plano Municipal de Saneamento Básico constitui requisito legal obrigatório para celebração de 
convênios e contratação de financiamentos para obras de saneamento, para delegação de serviços 
de saneamento e para formação de Consórcios Municipais. 
 
De acordo com o disposto no artigo 19 de Lei 11.445, o Plano de Saneamento abrange o seguinte 
conteúdo: 
 
I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de 
indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as causas das 
deficiências detectadas; 

II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, admitidas soluções 
graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos setoriais; 

III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de modo 
compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, 
identificando possíveis fontes de financiamento; 

IV - ações para emergências e contingências; 

V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações 
programadas. 
 
Ainda de acordo com a Lei, o Plano poderá ser elaborado em documento único para o conjunto dos 
quatros setores que compõem o Saneamento Básico ou através de Planos Setoriais de 
Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Gestão de Resíduos Sólidos e Drenagem Pluvial.  
 
Em face da necessidade de viabilizar o financiamento para os altos investimentos pertinentes à 
implantação do novo Sistema de Esgotamento Sanitário de Barreiras, optou-se pela elaboração 
imediata do Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (PSSB Água e 
Esgotos), ficando os Planos de Gestão de Resíduos Sólidos e de Drenagem Pluvial para uma etapa 
subsequente. 
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3.    O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO 
 
 
A metodologia da elaboração do PSSB observou as diretrizes da Lei Federal no 11.445, relativas ao 
conteúdo e aos processos de construção dos Planos de Saneamento, adotando-se, para tanto, as 
orientações do documento: Diretrizes para a Definição da Política e Elaboração de Planos 
Municipais e Regionais de Saneamento Básico, editado em 2009 pela Secretaria Nacional de 
Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. 
 
A partir dessas diretrizes, o processo de elaboração do PSSB foi desenvolvido com base nos 
seguintes pressupostos metodológicos: 
 
• Elaborar um instrumento que consubstancie ações integradas entre saneamento, recursos 

hídricos e meio ambiente, possibilitando a gestão eficaz do Sistema Municipal de Saneamento 
Básico, de forma a assegurar a universalização do acesso aos serviços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário em todo o território municipal, com qualidade e quantidade 
adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente. 

• Considerar, como elemento fundamental de sua metodologia, a participação popular, 
principalmente através dos Conselhos Municipais que tenham interface com Saneamento, 
estabelecendo relação de integração entre a comunidade e a Administração Municipal, 
adequando as linguagens utilizadas à diversidade de representações dos vários segmentos da 
sociedade, sempre observando a forma de interação das comunidades com o seu meio. 

• Elaborar, como resultado, uma proposta de construção integrada, com a participação dos atores 
das diferentes localidades municipais, especialmente nas tomadas de decisão, associando aos 
critérios técnicos a ponderação das escolhas políticas, que representem acordos sociais 
resultantes de negociações entre os atores. 

• Estar em consonância com os princípios e as diretrizes da Lei Federal nº 11.445/07, que institui 
a Política Nacional de Saneamento Básico: universalização, integralidade, integração das ações 
de saneamento ambiental, intersetorialidade das políticas públicas relacionadas com o 
saneamento básico, no entendimento do saneamento como serviço público essencial/gestão 
pública, do controle social na gestão dos serviços, transparência, sustentabilidade nas suas 
diversas dimensões (ambiental, social, cultural, institucional, econômica, etc), tecnologias 
apropriadas, segurança, qualidade e regularidade, bem como geração de emprego e renda para a 
população local. 

• Atender às diretrizes do setor de recursos hídricos, principalmente com relação aos Planos 
Nacional e Estadual de Recursos Hídricos e ao Plano Diretor da Bacia do Rio Grande, bem 
como às diretrizes dos planejamentos dos demais setores que influenciam ou são influenciados 
pelo Saneamento Básico. 

• Compatibilizar as políticas e ações municipais envolvendo a ocupação e o uso do solo e 
educação ambiental. 

• Prever, na sua metodologia, instrumentos de avaliação permanente das atividades 
desenvolvidas nas fases de planejamento, execução e monitoramento do Plano. 

 
Em particular, o processo de elaboração do PSSB procurou atender às diretrizes da Política 
Estadual de Saneamento Básico, consubstanciadas na Lei Estadual no 11.172: 
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• universalização do acesso aos serviços públicos de Saneamento Básico; 

• integralidade das atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento, 
propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a 
eficácia das ações e resultados; 

•  controle social, a ser exercido através de mecanismos e procedimentos que garantam à 
sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de 
políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento 
básico; 

• regionalização, consistente no planejamento, regulação, fiscalização e prestação dos serviços 
de saneamento em economia de escala e pela constituição de consórcios públicos integrados 
pelo Estado e por Municípios de determinada região. 

 
Alem de atender aos requisitos legais estabelecidos nas políticas nacional e estadual de Saneamento 
Básico, o processo de elaboração do PSSB atendeu também aos requisitos constantes do Convênio 
de Cooperação celebrado entre o Município e Barreiras e o Estado da Bahia em 09/02/2010, com 
interveniência da SEDUR e da CORESAB. 
 
Para o desenvolvimento do PSSB, foram utilizados estudos de base disponibilizados pela Empresa 
Baiana de Águas e Saneamento SA – EMBASA, conforme faculta a Lei Federal 11.445, em seu 
artigo 19, parágrafo 1o: “Os planos de saneamento básico serão editados pelos titulares, podendo 
ser elaborados com base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço”. 
 
Adotando esta mesma postura, a Lei Estadual no 11.172, de 01/12/2008, que institui a Política 
Estadual de Saneamento Básico, em seu Artigo 9º, estabelece que o Estado da Bahia, por meio da 
sua administração direta ou indireta, cooperará com os municípios na gestão dos serviços públicos 
de saneamento básico, mediante o apoio técnico e financeiro para elaboração dos Planos 
Municipais de Saneamento. 
 
O suporte técnico para os estudos do PSSB foi propiciado pela Fundação Escola Politécnica da 
Bahia – FEP, através de Contrato celebrado com a EMBASA. 
 
Para acompanhamento de todo o processo de elaboração do PSSB, foi instituído, através de 
Decreto Municipal, o Grupo de Trabalho Municipal de Saneamento (GTMS), integrado por 
representantes das Secretarias de Meio Ambiente e Turismo, Infraestrutura e Serviços Públicos, 
Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Lazer e Trabalho e Promoção Social, alem de representantes 
do CONDEMA e da EMBASA. 
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4.    CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS 
 
 
Apresenta-se neste Capítulo uma caracterização geral e introdutória do município de Barreiras, 
com ênfase para os fatores condicionantes dos serviços de Saneamento Básico relacionados ao 
contexto socioeconômico, geologia, geomorfologia e relevo, solos, cobertura vegetal, clima e 
condições ambientais. 
 
 
4.1    O CONTEXTO SÓCIOECONÔMICO 
 
O município de Barreiras está localizado na região oeste do Estado da Bahia, com a sede municipal 
situada nas coordenadas geográficas 12o08’00” de latitude sul e 44o59’00” de longitude oeste. 
Possui uma área geográfica de 7.895,0 km² e população total de 129.501 habitantes (IBGE, 2007), 
dos quais 90% vivem na sede municipal e apenas 10% na zona rural. Faz limites ao norte com o 
município de Riachão das Neves; a leste, com os municípios de Catolândia e Angical; ao sul, com 
o município de São Desidério e a oeste com o município de Luís Eduardo Magalhães e com o 
estado de Tocantins. 
 
O município está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Grande, afluente da margem esquerda do 
Rio São Francisco na Bahia, integrante da Região de Planejamento e Gestão das Águas RPGA XVI 
– Rio Grande.  
 
Na divisão político administrativa vigente à época da elaboração dos projetos dos sistemas de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, o município de Barreiras se encontrava inserido 
na Microrregião Homogênea de Barreiras (001), Região de Planejamento Oeste (010) e Região 
Econômica Oeste (015), fazendo parte da Região Administrativa (025).  
 
Na atual organização regional do Estado, o Município faz parte do Território de Identidade 11 – 
Oeste Baiano e está inserido na Região de Saneamento XVI – Oeste. O Quadro 4.1.01, a seguir, 
apresenta uma síntese dos principais indicadores socioeconômicos da Região de Saneamento XVI. 
 
Os quatorze municípios da Região de Saneamento XVI ocupam uma área total de 75.327 km2, 
equivalente a 13,3% da área total do Estado, e compreendem uma população total de 373.494 
habitantes, equivalente a apenas 2,7% da população do Estado.  
 
Em seu conjunto, os municípios da RS XVI apresentam uma densidade demográfica média de 4,9 
hab/km2, equivalente a menos de 20% da média geral do estado, que é 24,9 hab/km2. O município 
de Barreiras se destaca no contexto socioeconômico regional, pela sua alta taxa de urbanização, de 
quase 90%, e pelo IDH que se situa 50% acima da média dos municípios que integram a RS. 
 
A Figura 4.1.01 na página seguinte mostra o crescimento demográfico de Barreiras no período 
1970/2009. Verifica-se a ocorrência de dois ciclos de expansão demográfica bem diferenciados: o 
primeiro, a partir da década de 70, com a chegada do 4o BEC para a construção da estrada 
Brasília/Ibotirama, e o  segundo, na década de 80, que representa o principal marco da economia e 
da cultura do município, com a vinda de agricultores do sul do país para implantar a cultura da soja, 
transformando a região Oeste na nova fronteira agrícola do Brasil. Na década de 1990 Barreiras 
assume definitivamente a posição de principal centro urbano e econômico da região.  
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 Quadro 4.1.01 – Indicadores sócioeconômicos dos municípios da RS XVI - Oeste 
 

N Municípios Área 
(km2) 

Pop. Urbana Pop. Rural Pop. total Dens(1) IDH Hab. % Hab. % 
01 Angical 1.638 6.909 47,0 7.791 53,0 14.700 9,0 0,414
02 Baianópolis 3.360 3.024 22,5 10.413 77,5 13.437 4,0 0,370
03 Barreiras 7.895 115.913 89,5 13.588 10,5 129.501 16,4 0,622
04 Buritirama 3.797 7.180 38,5 11.476 61,5 18.656 4,9 0,348
05 Catolândia 659 969 25,7 2.798 74,3 3.767 5,7 0,398
06 Cotegipe 4.018 6.406 46,9 7.257 53,1 13.663 3,4 0,276
07 Cristópolis 896 3.057 22,5 10.538 77,5 13.595 15,2 0,407
08 Formosa do Rio Preto 16.185 11.445 54,9 9.400 45,1 20.845 1,3 0,481
09 Luís Eduardo Magalhães 4.018 40.502 91,5 3.763 8,5 44.265 11,0 0,622
10 Mansidão 3.142 6.596 46,2 7.666 53,8 14.262 4,5 0,397
11 Riachão das Neves 5.840 10.674 47,4 11.854 52,6 22.528 3,9 0,389
12 Santa Rita de Cássia 6.017 13.510 51,7 12.625 48,3 26.135 4,3 0,411
13 São Desidério 14.819 8.236 32,7 16.922 67,3 25.158 1,7 0,410
14 Wanderley 3.043 6.000 46,2 6.982 53,8 12.982 4,3 0,393
 Totais Reg. Saneamento 75.327 240.421 64,3 133.073 35,7 373.494 4,9 0,424(2)

 Totais Estado  564.692 9.635.279 68,4 4.445.375 31,6 14.080.654 24,9  
 % Reg. San. / Estado 13,3 2,5  3,0  2,7 19,7  

Fonte: IBGE – População 2007.  1 -  Densidade demográfica em hab/km2     2 – Média dos 14 municípios da RS XVI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.1.01 – Crescimento demográfico de Barreiras – 1970-2009 
Fonte: IBGE – Censos Demográficos. 

 
As figuras a seguir mostram a localização e a inserção regional do município de Barreiras. 
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Municípios com TAC assinado

Municípios com Ação Civil Pública em andamento

Municípios com Inquérito Civil em andamento

Municípios em Procedimento Preparatório do Inquérito

Municípios com Avaliação Péssima
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4.2    ASPECTOS GEOLÓGICOS 
 
A região do Alto Rio Grande, onde se insere o município de Barreiras, encontra-se sob domínio de 
duas províncias geológicas bem distintas. A de maior predominância, e que ocupa cerca de 80% do 
território municipal, em suas porções central e oeste, é representada pelas coberturas tabulares de 
idade mesocenozóica, caracterizadas pela formação Urucuia, enquanto o restante do município, em 
sua parte leste, onde se situa a sede municipal, encontra-se sob domínio das rochas 
metassedimentares do Proterozóico Superior, onde se inclui o Grupo Bambuí. Com menor 
expressão geográfica, destacam-se também as Coberturas Detríticas e os Aluviões.   
 
A formação Urucuia é a unidade mais espacialmente mais representativa do município, e suas 
exposições se dão em dois setores distintos, um a leste de Catolândia/São Desidério, onde se 
encontra com pouca espessura sobre o Grupo Bambuí e outro bloco a oeste de Barreiras, formando 
um pacote sedimentar bem espesso, que constituem os denominados Chapadões das Gerais. Por 
toda sua extensão, a Formação Urucuia recobre rochas do Grupo Bambuí, estando capeada por 
sedimentos quaternários ao longo das drenagens. 
 
O grupo Bambuí engloba uma sequência pelito-carbonática, com baixíssimo grau de 
metamorfismo, que compreende calcários, dolomitos, margas, siltitos, argilitos, folhelos, e 
arcóseos, sendo representado, no território do municio de Barreiras, pelas Formações Serra da 
Saudade e Três Marias. 
 
A Formação Serra da Saudade compreende uma seqüência pelítica, constituída predominantemente 
por siltitos, folhetos e ardósia de cor origina esverdeada, com lentes de calcário e margas cinza-
escuro. Sua distribuição na área se dá numa faixa entre Sitio Grande e Barreiras, aparecendo 
também na região de confluência entre rios de Rio de Janeiro e Branco, na porção norte do 
município. A disposição cartográfica indica um condicionamento geral aos alinhamentos 
estruturais, com direção SO-NE. 
 
A Formação Três Marias é representada por um conjunto de siltitos e arcósios de cores verdes e 
cinza esverdeados, sendo freqüentes pequenas lentes de margas e calcário. É uma sequencia que se 
caracteriza por ser não metamórfica, em geral encontra-se horizontalizada, adquirindo forte 
inclinação quando afetada por falhamentos. Esta unidade ocorre a oeste de Barreiras, contornando 
o rio de Ondas, em estreita e sinuosa faixa contínua, vindo a contornar mais a norte as margens dos 
rios de Janeiro e Branco. 
 
As Coberturas Detríticas ocorrem na região de Barreiras, estendendo-se pelo vale do rio Grande e 
adentrando o vale do rio Branco, margeando os Aluviões. As características dos sedimentos que 
compõem estas coberturas variam de material quartzo-ferruginoso, síltico-argiloso, areno-argiloso, 
ao arenoso. 
 
Os sedimentos aluvionares distribuem-se preenchendo as calhas das principais drenagens atuais, 
estendendo-se pelas planícies de inundações. Constituem-se essencialmente de areias, cascalhos, 
silte e argila, de coloração cinza escuro e cinza claro com grãos de quartzo em formas 
subarredondadas e subangulosas. 
 
 
 

9 
 



 
 
 
 
 

 
4.3    GEOMORFOLOGIA E RELEVO 
 
A parte superior da bacia do rio Grande, onde se insere o município de Barreiras, está contida na 
região do extremo oeste do Estado da Bahia, abrangendo as áreas drenadas por seus afluentes: rio 
Branco, de Ondas e das Fêmeas na margem esquerda; e rios dos Porcos, São Desidério e Tamanduá 
na margem direita. 
  
Inserida na região do Chapadão Central, essa região é delimitada, a oeste, pela divisa estadual entre 
a Bahia e o Tocantins; a norte, pelo interflúvio da bacia do rio Preto; ao sul, pelo interflúvio da 
bacia do rio Corrente e, a leste, pela borda oriental do Chapadão dos Gerais. Situa-se a níveis 
altimétricos variáveis entre 450 a 500 m na parte central, ocupada pelo vale do rio Grande e cotas 
dos divisores de água entre 700 a 1000 m, das quais as mais altas encontram-se a oeste. 
 
Essa unidade de drenagem compreendendo uma área de aproximadamente 32.000 km2 e se 
caracteriza por uma pronunciada uma assimetria da rede hidrográfica, com os afluentes da margem 
esquerda ocorrendo em maior número, maior extensão e volume de água que os da margem direita. 
 
Com base na consideração das particularidades do relevo tais como as formas de topo, o perfil das 
vertentes, os processos atuantes, além dos padrões e anomalias da drenagem, foram definidas 
quatro unidades geomorfológicas da região, que influenciam o município de Barreiras: Chapadão 
dos Rios Grande/Branco, Chapadão dos Rios São Desidério/Tamanduá, Patamares do Chapadão e 
Depressão do Rio Grande. 
 
Chapadão dos Rios Grande e Branco 
 
Esta Unidade abrange uma grande parte do território municipal, em seus trechos médio e superior, 
caracterizando-se por relevos planos suavemente inclinados para leste, modelados sobre os arenitos 
de Formação Urucuia. Esses relevos posicionam-se em níveis altimétricos entre 700 e 1.000 m, 
onde os setores mais elevados situam-se na borda ocidental e formam o divisor de águas das bacias 
hidrográficas dos rios São Francisco e Tocantins. O caimento geral do relevo para leste direciona a 
drenagem que corre da periferia para o centro, balizada pelo Rio Grande.  
 
Esta drenagem apresenta um padrão predominantemente subparalelo, evidenciando um controle 
estrutural, e se encontra inserida nos planos do topo, formando vales de bordas bem marcadas, com 
fundo plano e amplas várzeas.  
 
Estas unidades de relevo são denominados veredas e são consideradas como um tipo especial de 
vale, com cobertura de gramíneas e estratos arbustivos e arbóreos, incluindo, dentre outros 
caracteres, a existência de material turfoso que margeia os canais fluviais e vem sendo degradado 
por diversas atividades antrópicas. O desmatamento verificado na área tem atingido as nascentes 
dos rios principais, o que ocasiona interferência em sua dinâmica. 
 
Os rios que drenam esta unidade constituem os mais extensos afluentes do rio Grande pela margem 
esquerda e possuem maior volume da água que os da margem direita. 
 
Ligando os planos de topo aos vales dos rios Grande, das Fêmeas, de Ondas e Cabeceira de Pedra, 
ocorrem trechos em rampas, com larguras variadas, apresentando dissecação incipiente resultante 
do entalhe dos canais fluviais e do progressivo recuo lateral das encostas. 
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Chapadão dos Rios São Desidério e Tamanduá 
 
Esta Unidade se apresenta, com pequena expressão geográfica, na porção leste do município e se 
caracteriza por relevos planos talhados sobre os arenitos de Formação Urucuia, que nessa unidade 
apresenta-se menos espessa que na parte ocidental. Acha-se limitada a leste por sistema de 
escarpamentos, situado nos limites da área de interesse dos estudos. Os planos de topo que 
caracterizam a unidade possuem altimetrias com torno de 700 m na parte oeste e de 900 m na leste, 
com caimento em direção ao vale do rio Grande. 
 
A drenagem da área é representada principalmente pelo rio São Desidério e seus afluentes, 
apresentando padrão retangular. Os vales desse trecho são conhecidos como marimbus, 
caracterizados por alargamentos onde ocorrem lagoas ou alagados, que se interligam e constituem 
possíveis pontos de exudação do aqüífero, e que representam o estágio inicial da formação das 
veredas. 
 
Patamares do Chapadão 
 
No âmbito do território do município de Barreiras as dissecações da instalação dos vales do rio 
Grande e seus afluentes, rios Branco e São Desidério, ocasionaram um recuo da borda ocidental do 
Chapadão, provocando o aparecimento de patamares modelados sobre as rochas carbonáticas 
falhadas e fraturadas do Grupo Bambuí. Essas características litoestruturais orientaram o 
escavamento da drenagem e conseqüentemente a dissecação do relevo em feições convexas e 
ravinadas, situadas em cotas altimétricas que variam de 500 a 750 m. 
 
A intensidade da dissecação da área, aliada à ocorrência de falhamentos e fraturamentos, 
promoveram um encaixamento dos cursos fluviais, resultando no surgimento de soleiras onde são 
comuns de saltos e cachoeiras. A mais famosa dessas cachoeiras é a do Acaba Vida no rio de 
Janeiro, com um desnível em torno de 80 m. 
 
A forte dissecação dessa unidade, associada aos solos rasos e pedregosos, constitui um indicativo 
da alta predisposição desse relevo à erosão. Os patamares funcionam como um degrau entre 
Chapadão e a superfície aplainada que ocorre ao longo da calha do rio Grande.  
 
 
Depressão do Rio Grande 
 
Essa Unidade corresponde aos relevos planos laterais ao vale do rio Grande à jusante da 
confluência com o rio das Fêmeas, e ao vale do baixo rio Branco. Este relevo apresenta pouca 
expressão em termos de extensão no município e é caracterizada por planos situados em altitudes 
em torno de 450 m, esculpidos sobre depósitos eluvionares e coluvionares, predominantemente 
arenosos, que recobrem as litologias do Grupo Bambuí. 
 
 
4.4     SOLOS 
 
De modo geral, as características pedológicas de uma região não representam condicionantes 
representativos para os processos fisiográficos e ambientais relacionados com o Saneamento 
Básico. No entanto, essa situação se diferencia no contexto do município de Barreiras, onde os 
solos condicionam diretamente a expansão territorial das atividades agropecuárias, as quais, por sua 
vez, condicionam as atividades impactantes sobre os recursos hídricos e a expansão dos 
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assentamentos humanos ao longo do território municipal, fatores determinantes para o 
planejamento dos serviços de Saneamento Básico.  
 
Na área abrangida pelo município de Barreiras foram identificadas seis classes de solos, de 
expressão regional, cujas características são resumidas a seguir. 
 
Latossolo Amarelo 
 
Esta classe de solo é a mais importante por sua extensão territorial no âmbito municipal, onde 
ocupa mais de 75% da área e se distribui por toda a chapada das partes central e oeste do 
Município, sendo entrecortada por outras unidades que se distribuem ao longo dos vales, áreas mais 
deprimidas, ressaltos ou escarpas de relevo. É nela que estão implantados os maiores projetos. 
agrícolas, agroindustriais e de silvicultura. 
 
Estes solos são porosos, permeáveis, com estruturas granular e não apresentam, normalmente, 
camadas ou horizontes adensados, portanto, são de drenagem livre, classificada como fortemente 
ou acentuadamente drenados, ocorrendo em relevo plano e suave ondulado, com declives variando 
entre 0 e 6%. 
 
As áreas do município dominadas pelo Latossolo são ocupadas pelos extensos cultivos de soja, 
milho, algodão e café, com poucos aglomerados urbanos e, consequentemente, poucas demandas 
por serviços de Saneamento Básico. 
 
Podzólicos Vermelho-Amarelo 
 
Esta unidade de solos é muito pouco representativa, sendo encontrada apenas em trechos ao longo 
do vale do rio Grande. São solos profundos, de texturas predominantes média/argilosa, estrutura 
subangular, porosos e de moderadamente a bem drenados. A saturação de bases varia de média a 
alta e a de alumínio é baixa. Ocorrem em relevo ondulado e suavemente ondulado, com declives 
entre 3 a 20%, por vezes associados a residuais com solos pouco profundos e rasos. Do ponto de 
vista agrícola, apresentam limitações devidas ao clima e, em maior grau, ao relevo, além de 
suscetibilidade à erosão. 
 
Devido à sua predominância ao longo dos vales, esta unidade abriga a maioria dos aglomerados 
rurais do município, onde se localizam as maiores demandas por Saneamento Básico, com seus 
conseqüentes impactos ambientais sobre os recursos hídricos. 
 
Cambissolo 
 
Nesta área, os Cambissolos ocorrem tanto nas bordas dissecados proveniente do recuo das 
chapadas e, neste caso, são desenvolvidos de arenitos, portanto distróficos (baixa saturação de 
bases) e álicos (alta saturação com alumínio), enquanto nos vales, tendo como material de origem 
rochas calcárias e por isto, são eutróficos (alta saturação de bases). 
 
São solos pouco profundos, por vezes pedregosos e rochosos, que ocupam relevos desde suave 
ondulados (3% a 8% de declives) a forte ondulados (20% a 45% de declives), com sérias limitações 
ao uso agrícola, devido a topografia, erosão, impedimentos à mecanização, 
pedregosidade/rochosidade, fertilidade (no caso distróficos e álicos) e pequena capacidade de 
armazenamento de água nos períodos secos. 
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Solos Hidromórficos 
 
Esta Unidade engloba diversas classes de solos, que ocorrem em forma de uma intricada e 
complexa rede de manchas, ocupando os fundo de vales, próximo  aos canais naturais de 
drenagens, em relevo plano e sob vegetação de gramíneas e floresta ciliar de buritis (veredas). Os 
principais solos aqui encontrados são: Solos Gleizados (húmico e pouco húmico), e Solos 
Orgânicos, Areias Quartzozas Hidromórficas e Hidromórfico Cinzento. 
 
A textura de todas as unidades é, predominantemente, arenosa e o ambiente é formado por 
deposições de natureza colúvio-aluvionar, de materiais transportados das encostas. As condições 
são de saturação hídrica, onde há um acúmulo de matéria orgânica proveniente da lenta deposição 
dos resíduos vegetais em meio aquoso. Devido ao relevo e posição topográfica, os solos são mal 
drenados. 
 
São áreas de grande vulnerabilidade ambienta, com alto risco de degradação pelas atividades 
entrópicas. Constituem áreas de especial beleza cênica e mananciais de água cristalina que podem 
ser alterados ou ate mesmo destruídos, se não houver cuidados especiais.  
 
Areias Quartzosas  
 
Esses solos São derivados de arenitos de Formação Urucuia, constituídos, predominantemente, por 
quartzo, portanto, sem reserva mineralógica capaz de fornecer nutrientes às plantas cultivadas. 
Ocupam áreas planas ligeiramente rebaixadas da chapada em geral próximas às drenagens. 
 
Pela sua textura, porosidade, permeabilidade, baixa retenção hídrica, são solos excessivamente 
drenados. Formam importantes áreas de recargas de aqüíferos que vão abastecer os rios e veredas e, 
por isto, merecem atenção especial quanto ao uso de agrotóxicos. 
 
Solos Aluviais  
 
São solos pouco desenvolvidos, constituídos por deposição de sedimentos fluviais recentes não 
consolidados e de composição granulométrica muito variada. São solos profundos a muito 
profundos, de textura indiscriminada, devido à alternância de camadas que variam de 
média/arenosa, média e outras, na seqüência, além de apresentar caráter eutrófico ( altas saturação 
de bases) e distróficos (baixa saturação de bases).  
 
Solos Litólicos  
 
Compreendem solos poucos desenvolvidos e rasos, por vezes pedregosos e cascalhentos, 
freqüentemente associado a afloramentos rochosos. Ocorrem nos bordos dissecados das chapadas 
em áreas de relevo ondulado, forte ondulado e escarpado. Tem como substrato os arenitos de 
Formação Urucuia, que, como fonte de nutrientes são limitados. 
 
São áreas de grande instabilidade morfodinâmica e do ponto de vista agrícola inaptas para cultivo, 
devido à soma de fatores restritivos, como o relevo, a suscetibilidade à erosão, os impedimentos à 
mecanização, a deficiência de fertilidade, a baixa tenção hídrica. Em geral devem ser conservadas 
como áreas de preservação. 
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4.5      COBERTURA VEGETAL 
 
Diretamente associada às características dos solos, as características da cobertura vegetal do 
município condicionam diretamente a expansão geográfica das atividades agropecuárias, as quais, 
por sua vez, estão diretamente ligadas às atividades impactantes sobre os recursos hídricos e à 
expansão dos assentamentos humanos ao longo do território municipal, fatores determinantes para 
o planejamento dos serviços de Saneamento Básico.  
 
Alem disso, as condições da cobertura vegetal são determinantes para a sustentabilidade dos 
recursos hídricos superficiais, que representam os principais mananciais para o abastecimento das 
localidades rurais ao longo do município. 
 
No âmbito do território de Barreiras, e condicionadas pelo substrato pedológico, ocorrem três 
regiões fitoecológicas de interesse para os estudos de Saneamento Básico: Cerrado, Floresta de 
Galeria/Veredas/Campo Úmido, e Ecótono Caatinga Arbórea/Cerrado. 
 
Cerrado 
 
É a maior região fitoecológica do município, ocorrendo basicamente em áreas de Latossolo, sob 
clima do tipo Aw (Koppen), com precipitação média entre 900 a 1.500 mm/ano, tendo uma estação 
seca de aproximadamente 5 (cinco) meses, iniciando-se nos meados de maio até o mês de outubro. 
Relaciona-se normalmente com os solos de baixa fertilidade, com elevada acidez e toxidez pela alta 
concentração de alumínio, sendo estes solos, em sua maioria, profundos e bem drenados. 
 
O cerrado da área em estudo apresenta-se como a área de predomínio dos extensos cultivos de soja, 
milho, algodão e café, com poucos aglomerados urbanos e, consequentemente, poucas demandas 
por serviços de Saneamento. 
 
Floresta de Galeria/Veredas/Campo Úmido 
 
São formações de grande valor ecológico, ocorrendo associadas aos cursos d’água. A exemplo das 
florestas de galeria existentes nos rios dos Cachorros, rio Branco, riacho Jatobá, sendo a área mais 
significativa a localizada a jusante da Cachoeira do Acaba Vida, no rio de Janeiro, com árvores 
atingindo 25 m de altura, dorsel superior bem fechado, com predominância do pau d’óleo 
(Copaifera grandiflora), ingá (Ingá sp.), pau d’água (Vochysia acuminata), gameleira (Ficus 
sp.) e samambaiçu (Cyathea sp.). 
 
As veredas são comuns ao longo dos fundos dos vales e margens de rios, riachos e nascentes, e 
ocorrem onde o solo é permanentemente brejoso. Considerando-se as suas variações, observa-se 
que descendo uma encosta do vale, o cerrado muda para um campo graminoso úmido estacional, 
que é o Campo Úmido. São representantes desta região fitoecológica os buritis (Mauritia vinifera) 
e as buritiranas (Mauritia aculeata). 
 
Ecotóno Caatinga Arbórea/Cerrado 
 
Abrangendo uma área que vai do município de Barreiras em direção ao município de Riachão das 
Neves, na sub bacia do rio Branco, essa Unidade forma uma vegetação bem característica das 
zonas de tensão ecológica, composta por espécies decíduas, porte elevado, com dois extratos 
distintos – a mata com o seu dorsel superior em torno de 15 a 18 metros de altura, regularmente 
denso, onde predominam a baraúna (Schinopsis brasilienses), barriguda (Cavanillesia arbórea), 
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pau d’óleo (Copaifera sp.), e aroeira (Astronium urundeuva) e gonçalo Alves (Astronium 
fraxinifolium) e a sub-mata composta por arbustos e indivíduos jovens de arbóreas, os quais 
entrelaçam formando um emaranhado denso onde há uma predominância de espécies com espinhos 
a exemplo da jurema (Mimosa spp.) e mandacaru (Cereus jamacuru), alem de outras folhosas 
como a jacarandá (Machaerium sp.) e a gitirana (Evolvolus sp.).  
 
 
4.6      CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 
 
O município de Barreiras encontra-se inserido um uma região sob domínio de clima sub-úmido a 
seco (Thornthwaite&Mather). A temperatura média anual é de 24,3oC, situando-se na média de 
temperatura para o Estado da Bahia. A temperatura média mensal dos meses mais quentes é de 
25,9oC (setembro e outubro), enquanto que o mês de julho apresenta-se como o mês mais frio (22,2 

oC) com uma diferença de 14,3% para o mês mais quente. 
 
A média anual de horas de luz solar é de 2.739,6 horas, representando uma porcentagem de 31% 
em relação ao total de horas do ano (8.760 horas). O mês mais ensolarado é agosto com uma média 
de 286,2 horas, e o menos ensolarado é, em média, novembro com 188,6 horas. 
 
A direção predominante dos ventos em todos os meses do ano é NE. A velocidade é baixa, como 
em todo o Estado, com média anual em torno de 1,7 m/s. A umidade relativa da região durante o 
período de observação esteve dentro dos valores esperados, com uma média anual de 67,8% 
ocorrendo algumas variações durante o ano. Os meses mais úmidos vão de novembro a maio, 
sendo março o que apresenta maior índice médio (79,9%), enquanto o menos úmido é setembro, 
com 47,1%. 
 
A nebulosidade média da região está em torno de 5, numa escala de zero a dez, com nebulosidade 
média anual de 5,2. Os meses de outubro a abril apresentam valores que variam em torno de 6 (5,7 
– 6,6), enquanto os de maio a setembro situam-se entre 3 e 4,5. A pressão atmosférica é 
praticamente constante em toda a bacia do rio Grande. A média anual é de 960,7 mb, a máxima 
média mensal é de 964,1 mb em julho e a mínima média mensal é de 959,2 mb em dezembro. 
 
A precipitação média anual na região é de 900 mm a 1.500 mm, sendo que na sede municipal 
verifica-se uma média anual de 1.122 mm. As chuvas ocorrem no período de outubro a abril e estão 
associadas às correntes atmosféricas de natureza continental vindas do oeste ou sudeste. Os meses 
de maio a setembro são praticamente secos, caracterizando duas estações bem definidas em termos 
de chuva na região: uma chuvosa (94% do total precipitado no ano), que vai de outubro a abril e 
outra seca (6% do total precipitado no ano), que vai de maio a setembro. Os meses de novembro, 
dezembro e janeiro são os de maior precipitação quando ocorrem as já esperadas trovoadas. 
 
A evaporação na área está dentro da média para o Estado da Bahia, apresentando uma média anual 
de 1.575,4 mm. A média mensal está em torno de 131,3 mm com o máximo médio mensal de 234,3 
mm no mês de setembro e o mínimo médio mensal de 77,7 mm no mês de fevereiro. 
 
A média anual de evapotranspiração é de 1.341,2 mm, segundo o método da FAO, e de 1.673,0 
mm, segundo os valores encontrados por Hargreaves no estudo Potencial Evapotranspiration and 
Irrigation Requirements for Northeast Brazil, para a cidade de Barreiras. 
 
O Quadro 4.6.01 e a Figura 4.6.01 apresentam o balanço hídrico para a estação meteorológica de 
Barreiras, que mostra excedente hídrico no período de dezembro a março e déficit hídrico nos 
demais meses do ano.  
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Quadro 4.6.01 – Balanço hídrico mensal e anual de Barreiras – Período 1961-1990 
                          Tipologia climática: Koppen - AW; Tornthwaite e Mather - C1W2A'a' (subúmido a seco) 
 

Meses Temp. 
(oC) 

EP 
(mm) 

P 
(mm) 

P – EP
(mm) 

Neg. Acum.
(mm) 

Armaz.
(mm) 

ER 
(mm) 

DEF 
(mm) 

EXC 
(mm) 

Índice de 
Aridez 

Índice de 
Umidade

Índice 
Hídrico 

Jan 24,7 119,1 177,9 58,8 0,0 125,0 119,1 0,0 58,8 0,0 49,4 49,4 

Fev 24,7 105,3 146,1 40,8 0,0 125,0 105,3 0,0 40,8 0,0 38,7 38,7 

Mar 24,6 112,2 156,9 44,7 0,0 125,0 112,2 0,0 44,7 0,0 39,8 39,8 

Abr 24,3 101,6 95,4 -6,2 6,2 118,9 101,5 0,2 0,0 0,2 0,0 -0,1 

Mai 23,4 91,4 22,4 -69,0 75,2 68,5 72,8 18,5 0,0 20,2 0,0 -12,1 

Jun 22,4 78,9 12,2 -66,7 141,9 40,2 40,5 38,4 0,0 48,7 0,0 -29,2 

Jul 22,2 74,7 1,9 -72,8 214,7 22,4 19,6 55,1 0,0 73,8 0,0 -44,3 

Ago 23,6 95 5,1 -89,9 304,7 10,9 16,6 78,4 0,0 82,5 0,0 -49,5 

Set 25,9 125,5 20,3 -105,2 409,8 4,7 26,5 99,0 0,0 78,9 0,0 -47,3 

Out 25,9 133,4 103,2 -30,2 440,0 3,7 104,2 29,2 0,0 21,9 0,0 -13,1 

Nov 25,3 123,2 175,8 52,6 99,6 56,3 123,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dez 24,7 119,7 204,7 85,0 0,0 125,0 119,7 0,0 16,3 0,0 13,6 13,6 

Anual 24,3 1280,1 1121,9       961,3 318,7 160,6 24,9 12,5 -2,4 
Fonte: SEI – Balanço Hídrico do Estado da Bahia. Salvador, 1999. 
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Figura 4.6.01 – Balanço hídrico mensal e anual de Barreiras – Período 1961-1990 
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4.7    O CONTEXTO AMBIENTAL 
 
Situado na divisa com o Estado do Tocantins, no vale do Rio Grande (principal afluente e maior 
bacia hidrográfica da margem esquerda do Rio São Francisco), entre as Serras do Mimo e da 
Bandeira, o município de Barreiras é considerado um importante entroncamento rodoviário entre o 
Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste do país e se destaca como pólo agropecuário e centro urbano, 
político, econômico, educacional e tecnológico da mesorregião do extremo oeste do Estado da 
Bahia. 
 
Com população estimada em 137.832 habitantes (IBGE, 2009), Barreiras é atualmente o município 
mais populoso do Oeste da Bahia, graças aos fluxos migratórios inter e intraestaduais fortemente 
influenciados pelo processo de modernização agrícola vinculado à produção de grãos (soja, 
algodão, café e milho) para o mercado internacional, que contribuiu para o aumento do contingente 
populacional, nos períodos entre as décadas de 1970 a 2000. 
  
O crescimento econômico da região, entretanto, não foi acompanhado pelo desenvolvimento social 
e, nesta medida, a política de alta concentração de renda pontuou também as áreas atingidas pelos 
investimentos em saúde, educação, saneamento básico, dentre outros, resultando em um espaço 
territorial marcado pelas profundas desigualdades sociais e níveis inadequados de qualidade de 
vida. 
  
Rico em belezas naturais e em recursos hídricos, o município de Barreiras possui serras, belas 
grutas, cavernas e sítios arqueológicos sendo, portanto, dotado de enorme potencial para o 
ecoturismo. Alem disso, o município encontra-se localizado na região das bacias hidrográficas dos 
rios de Ondas e Rio de Janeiro (sub-bacias da bacia do rio Grande que banha a cidade), ambas 
situadas em áreas com predomínio de vegetação de Cerrado, bioma que exibe uma grande 
complexidade em nível de ecossistemas locais, alto grau de endemismo e elevada biodiversidade 
que, no entanto, ainda não foi suficientemente pesquisado.  
 
Lamentavelmente, a ocupação efetiva do Cerrado no Brasil, iniciada a partir da década de 70 
através da implantação de monoculturas e da pecuária para exportação, fez com que 67% (sessenta 
e sete por cento) das áreas deste bioma fossem consideradas como "altamente modificadas", 
restando menos de 20% (vinte por cento) da sua vegetação original, dos quais apenas cerca de 1% 
(um por cento) está protegido em Unidades de Conservação (Machado et al., 2004). 
 
Destarte, não por acaso, os dados constantes do estudo intitulado ‘Projeto Rio Vivo’ esclarecem 
que o cerrado da região oeste da Bahia constitui atualmente a principal fronteira agrícola do Estado 
e que, se por um lado, o avanço do agronegócio na região traz consigo o desenvolvimento 
econômico e a abertura de novas fronteiras com importantes investimentos, por outro lado, traz 
também transformações nas paisagens naturais e no contexto social das comunidades urbanas e 
rurais.  
 
Tais transformações se devem ao fato de que as atividades agroindustriais se caracterizam não só 
por afetar a qualidade de águas, solos e sedimentos por nitratos, sulfatos e metais pesados 
provenientes de inseticidas e agrotóxicos, como também por propiciar o desmatamento da 
vegetação ciliar e de nascentes que comprometem a sustentabilidade e a continuidade da cultura 
tradicional para as gerações futuras.  
 
Contudo, não só o agronegócio é responsável pela erosão da biodiversidade e dos ambientes 
naturais na região, pois o uso e ocupação das margens dos rios, que são consideradas áreas de 
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preservação permanente, causam alterações na dinâmica dos rios e um crescente desequilíbrio 
ambiental. Estudos realizados na Bacia do Rio de Ondas mostram que o desmatamento apresentado 
nas porções à montante do rio provoca erosões que carreiam partículas de solo, principalmente para 
as veredas presentes ao longo do seu percurso (Soares Neto, 2004).  
 
Indubitavelmente, o crescimento acelerado do tecido urbano barreirense nos últimos 40 anos vem 
gerando uma série de implicações de ordem socioambiental nesses trechos de relevo, revelando a 
necessidade premente de intervenções que possam mitigar e/ou evitar os impactos da expansão da 
cidade sobre as frágeis encostas do seu entorno. Vale dizer que tais impactos se potencializam em 
virtude do município ainda não possuir infra-estrutura adequada, capaz de atender a esse 
vertiginoso crescimento. 
 
De um modo geral pode-se afirmar que, inserida em área de grandes bacias hidrográficas onde, em 
decorrência da forte influência da ação antrópica há uma flagrante e profunda degradação 
ambiental, os principais conflitos ambientais da mesorregião do oeste da Bahia são: a prática da 
agricultura de sequeiro e irrigada, bem como da pecuária e do turismo desordenado, do 
desmatamento e das queimadas; a inexistência de reserva legal nas propriedades particulares; o 
represamento de afluentes; a ocupação de áreas de preservação permanente; a caça e pesca 
predatórias e o assoreamento dos rios.   
 
De outra parte, no que tange especificamente a Barreiras, dados recentes fornecidos pela Secretaria 
de Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR revelam que, o município tem uma série de problemas 
ambientais, dentre os quais se destacam: 
  
1. a degradação de áreas pela atividade mineral, causada pela extração irregular e ilegal de areia, 

arenoso e argila na periferia da cidade e na zona rural, mormente ao longo do rio Grande; 

2. áreas industriais e de aterro sanitário inseridas em zonas de recarga do Aqüífero de 
Urucuia e inseridas dentro do perímetro urbano; 

3. a pressão urbana nas áreas de preservação permanente, como as margens dos rios de Ondas, 
Grande, de Janeiro, Branco, etc, agravada pela implantação de loteamentos clandestinos; 

4. o lançamento de esgotos em corpos hídricos, principalmente no rio Grande que corta a sede 
do município e é afluente do rio São Francisco; 

5. a redução de cobertura vegetal, causado pelo crescimento urbano e pela expansão agrícola; 

6. o assoreamento de mananciais hídricos e a destruição da mata ciliar, causados pela não 
recuperação das áreas degradadas e pela pressão imobiliária, ocorrendo junto às margens do rio 
de Ondas e Grande, nas áreas de preservação e na orla municipal; 

7. a poluição atmosférica urbana, causadas pela indústrias e pela emissão de gases dos veículos; 

8. a poluição hídrica, causada pela implantação de indústrias e loteamentos sem o devido 
licenciamento ambiental; 

9. a poluição sonora, causada pela falta de aplicação de uma legislação que seja pedagógica e não 
punitiva; 

10. o transporte de produtos perigosos pelas rodovias que atravessam o município; 

11.  o esgoto doméstico sem tratamento, devido à falta de um sistema de esgotamento sanitário 
e saneamento básico, tanto na sede quanto nos distritos; 

12. a disposição inadequada de resíduos em áreas sem licença, devido à falta de monitoramento e 
fiscalização. 
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As principais causas dos problemas ambientais ora mencionados estão concentradas na diversidade 
das atividades industriais, na extração vegetal e mineral, na ocupação desordenada do solo na sede 
do município – com grande número de habitações subnormais –, e sem sistema de tratamento do 
esgotamento sanitário.  
 
Cabe a ressalva de que, sem implicar em nenhuma ordem de importância (pois que todos os 
problemas acima listados são igualmente graves e demandam soluções imediatas e eficazes), para 
fins deste estudo eis que foram destacados (em negrito) apenas aqueles especificamente ligados à 
questão do saneamento básico. 
 
É de se observar por fim que em Barreiras os danos ambientais foram se acumulando ao longo das 
últimas décadas, gerando pontos críticos como, por exemplo, a degradação da Baía de Guanabara 
(na região central da sede municipal às margens do rio Grande), ocasionada principalmente pela 
ocupação desordenada e a especulação imobiliária. 
 
Urge, portanto, a adoção de medidas capazes de permitir conciliar desenvolvimento e 
sustentabilidade para a região, mas, naturalmente, que isto só será possível, através de alto 
investimento em pesquisas (ainda bastante incipientes) e, sobretudo, da implantação de políticas 
públicas efetivas, eficientes e eficazes na área ambiental.  
 
Nesse contexto é que se insere o processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico 
– PMSB de Barreiras, sendo válido ressaltar que os elementos que justificam a necessidade de ora 
se estabelecer diretrizes para a formulação da Política e do próprio PMSB, se encontram tanto no 
contexto legal como no institucional. 
 
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 
 
A categoria de APA foi criada através da Lei nº 6.902 de 27 de abril de 1981, regulamentada pelo 
decreto 99.274, de 6 de junho de 1990, e pertence a categoria de unidades de conservação de 
manejo sustentado (uso direto), ou seja, é uma área em geral extensa, com um certo grau de 
ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 
importantes para a qualidade de vida e o bem estar das populações humanas, e tem como objetivos 
básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Na Bahia existem 101 unidades de conservação, 
sendo que 25 são APA’s estaduais, perfazendo um total de 2.271.0786 ha de Áreas de Proteção 
Ambiental, correspondendo a 4,06% do território do Estado da Bahia. 
 
Dentro da área de abrangência dos estudos, destaca-se a APA Bacia do Rio de Janeiro, inserida 
dentro dos limites administrativos dos municípios de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, criada 
pelo Decreto Estadual nº 2.185, de 7 de junho de 1993, tendo a área da poligonal sido ampliada no 
Decreto Estadual Nº 7.971, de 05 de junho de 2001, com os objetivos de: 
 
- preservar as características naturais de excepcional cenário para o desenvolvimento do turismo 

ecológico desta região; 

- preservar as singularidades dos seus atributos bióticos, com ocorrências de espécies 
diferenciadas de fauna e flora; 

- promover a formação de um corredor ecológico, possibilitando o fluxo de genes e o movimento 
da biota, facilitando a dispersão de espécies. 
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A APA Bacia do Rio de Janeiro tem seus limites ao norte, com a bacia do Rio Branco; ao sul, com 
a bacia do Rio Cabeceira de Pedras; a oeste com a Serra Geral de Goiás e a leste com a bacia do 
Rio Branco. 
 
Esta APA, juntamente com as APA’s Lagoa Itaparica, Gruta dos Brejões/Veredas do Romão 
Gramacho e Dunas e Veredas do Baixo-Médio São Francisco compõem, segundo critérios de 
similaridade de ecossistemas e distribuição territorial, o Sistema de APA’s do São Francisco 
(SASF) definido pelo IMA. 
 
O Quadro 4.7.01 apresenta a distribuição das áreas dos municípios nos limites da APA Bacia do 
Rio de Janeiro. 
 
Quadro 4.7.01- Distribuição territorial dos municípios inseridos na APA do Rio de Janeiro 
 

Municípios 
Área dos municípios inserida na 

APA Área da APA inserida nos municípios 

km2 ha km2 ha % 

Barreiras 7.459,82 745.981,50 1.869,26 186.926,45 62,3 

Luis Eduardo Magalhães 3.764,47 376.447,20 1.132,51 113.251,18 37,7 
Fonte: HIGESA Engenharia, 2002. 
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5.    RECURSOS HÍDRICOS 
 
 
Para os estudos de disponibilidades e demandas hídricas, na perspectiva do planejamento dos 
serviços de abastecimento de água, foram considerados os recursos hídricos superficiais, nos 
âmbitos regional e municipal, e os recursos hídricos subterrâneos. 
 
 
5.1   A BACIA DO RIO GRANDE 
 
O município de Barreiras está totalmente inserido na bacia hidrográfica do Rio Grande, afluente da 
margem esquerda do Rio São Francisco, integrante da Região de Planejamento e Gestão das Águas 
RPGA XVI – Rio Grande, no âmbito do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 
 
A bacia do rio Grande está localizada na região oeste da Bahia, sendo delimitada pelas coordenadas 
11°15’ e 13°30’ de latitude sul e 43°45’e 46°30’ de longitude oeste, e limitando-se ao norte com as 
bacias da margem esquerda de Sobradinho e com o Estado do Piauí, sul com a bacia do rio 
Corrente, a leste com as bacias da calha do São Francisco e com seus afluentes e a oeste com a 
bacia do rio Tocantins, sendo esse o limite da divisa do estado da Bahia com os estados de Goiás e 
Tocantins. 
 
O trecho superior da bacia, onde se insere o município de Barreiras, até a confluência com o rio 
Branco, possui uma área de 32.200 km2, com um perímetro avaliado em 1.130 km de extensão. 
 
A parte superior da bacia tem como rio principal o trecho do rio Grande até a confluência com o rio 
Branco, com uma extensão de 220 km e desnível de aproximadamente 395 m, apresentando assim 
uma declividade de 1,80 m/km. Seus principais afluentes da margem direita são os rios dos Porcos, 
São Desidério e Tamanduá (Boa Sorte) e os da margem esquerda são os rios Branco, de Ondas e 
das Fêmeas. 
 
Os afluentes situados na margem esquerda do rio Grande apresentam maior disponibilidade de 
água do que os da direita. São dois os motivos: o primeiro é que a concentração de chuvas deste 
lado da bacia é maior, e segundo é devido à alimentação que os mesmos recebem dos aqüíferos da 
área, especialmente o arenito Urucuia que mantém os rios perenes durante todo o tempo. 
 
Caracterização Pluviométrica 
 
Os totais anuais médios de chuva variam de forma crescente no sentido leste-oeste. Eles atingem 
índices em torno de 900 mm na sua porção leste, sobre as bacias dos rios São Desidério e 
Tamanduá. As isoietas dos totais anuais médios atingem valores entre 1.000 e 1.100 mm na faixa 
sobre Barreiras, crescendo até valores entre 1.400 e 1.500 mm, a noroeste da bacia. 
 
O período chuvoso ocorre entre os meses de outubro e abril sendo os demais bastante secos. Nos 
meses úmidos ocorre, em média, quase toda a precipitação total anual (94%), restando apenas 6% 
para estação seca, que vai de maio a setembro. 
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Caracterização Fluviométrica 
 
A bacia do rio Grande em seu alto curso, na área de influência do município de Barreiras, até a 
confluência com o rio Branco, apresenta uma boa continuidade de vazões com amplitude 
relativamente reduzidas na variação das vazões entre os períodos de cheia e os de seca. 
 
O caráter perene dos rios, bem como a reduzida amplitude entre vazões extremas, considerada a 
concentração das chuvas no período de verão, deve-se principalmente  às ao aqüífero ali presente, o 
qual mantém um escoamento de base atuando com uma função regularizadora semelhante à de 
reservatórios obtidos por barramento de curso d’água. A exceção a essas características se dá na 
porção leste da bacia, à margem direita do rio Grande cujo embasamento hidrogeológico resulta em 
menores contribuições subsuperficiais. 
 
Disponibilidades Hídricas Superficiais 
 
O volume total das precipitações anuais sobre a bacia do Alto Rio Grande é equivalente a 37.897 x 
106 m3. O volume total do escoamento superficial o foi estimado em 6.496 x 106 m3/ano, o que 
equivale a uma vazão média de 206 m3/s. 
 
As perdas por evapotranspiração, calculadas por diferença entre a precipitação e a vazão, são de 
31.401 x 106 m3/ano, resultando que somente 17% da precipitação pluviométrica, em média, 
transforma-se em escoamento superficial direto. 
 
O escoamento básico mínimo, equivalente à recarga renovável dos aqüíferos, é da ordem de 4.973 
x 103/ano, equivalente a 158 m3/s, o que corresponde a uma contribuição mínima dos aqüíferos de 
70%, ao escoamento superficial. 
 
A vazão mínima anual de sete dias consecutivos, com dez anos de período de retorno foi estimada 
em 141,81 m3/s, cerca de 68% do escoamento médio total, e 90% do escoamento básico. 
 
A vazão para 95% de permanência do tempo, utilizada para bacia do rio Grande como vazão de 
referência, é de 147,5 m3/s, aproximadamente 93% do escoamento total médio. 
 
O máximo potencial teoricamente possível de ser explorado é a vazão média de longo período, ou 
seja, o escoamento médio total. Entretanto, ao se admitir a Q95 como vazão de referência, esse 
potencial se reduz para cerca de 70% da vazão média, ou seja, 147,0 m3/s, que corresponde à vazão 
para 95% de permanência do tempo. 
 
No âmbito dos estudos realizados para o Plano Estadual de Recursos Hídricos (SRH, 2004), para 
efeito do planejamento das disponibilidades e demandas hídricas, foi introduzido o conceito de 
Unidades de Balanço, definidas como regiões geográficas com características relativamente 
homogêneas onde as disponibilidades e demandas hídricas são conhecidas e suficientes, com 
precisão adequada à identificação de conflitos hídricos relevantes para efetuar o balanço hídrico. 
Na RPGA XVI – Rio Grande foram definidas seis Unidades de Balanço: 
 
1.4.1.a – PCH Alto Fêmeas; 
1.4.1.b – Remanescente da UB 1.4.1; 
1.4.2 – Médio Rio Grande; 
1.4.3.1 – Alto Rio Preto; 
1.4.3.2 – Baixo Rio Preto; 
1.4.4 – Baixo Rio Grande. 
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Para a UB do Médio Rio Grande, onde se insere o município de Barreiras, foi estimada para o Rio 
Grande uma vazão média diária com 90% de permanência - Q90, no valor de 29,8 m3/s.  
 
Para os recursos hídricos subterrâneos foi estimada uma disponibilidade hídrica potencial da ordem 
de 17,8 m3/s.  
 
Esses valores serão utilizados como referencia para o planejamento das disponibilidades hídricas 
para os sistemas de abastecimento de água. 
 
No item 5.3 apresenta-se um estudo mais detalhado sobre as disponibilidades hídricas subterrâneas, 
incluindo uma análise estatística atualizada dos poços tubulares do município de Barreiras 
cadastrados no Banco de Dados da CERB.  
 
 
5.2     O SISTEMA HIDROGRÁFICO MUNICIPAL 
 
O município de Barreiras se caracteriza por uma rede de drenagem fluvial bastante densa, tendo 
mais de 90% do seu território ocupado por 02 importantes bacias hidrográficas: 
 
- a bacia do Rio de Janeiro, afluente da margem esquerda do Rio Grande, que ocupa toda a porção 
norte do território municipal, e cuja maior parte está protegida pela Unidade de Conservação APA 
do Rio de Janeiro; 
 
- a bacia do Rio de Ondas, também afluente da margem esquerda do rio Grande, e que ocupa toda a 
região central do município. 
 
Uma pequena porção no extremo leste do município, onde se localiza a cidade de Barreiras, é 
drenada por pequenas bacias independentes de riachos afluentes da margem direita do rio Grande, 
conforme indicado na Figura anexa. 
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5.3     QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 
 
De acordo com a Portaria no 715/89 do IBAMA, de 20/09/89, o curso principal do Rio São 
Francisco é enquadrado na Classe 2, porém, como os rios da  bacia do Rio Grande inseridos na 
bacia do São Francisco ainda não foram enquadrados pelos Órgãos Estaduais, os mesmos também 
foram enquadrados como Classe 2 considerando-se a Resolução CONAMA 20/86, no seu artigo 20 
que estabelece:  “...enquanto não forem feitos os enquadramentos, as águas doces serão 
consideradas Classe 2”.  
 
Segundo a referida Resolução, as águas da Classe 2, são destinadas para: 
 
- abastecimento doméstico, após tratamento convencional; 

- proteção das comunidades aquáticas; 

- recreação de contato primário (esqui aquático, natação e mergulho); 

- irrigação de hortaliças e plantas frutíferas; 

- criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de espécies destinadas à alimentação humana. 
 
Os dados disponíveis sobre a qualidade das águas na bacia do Rio Grande foram obtidos do estudo 
do CRA intitulado “Avaliação da Qualidade das Águas - Relatório Técnico Preliminar - 2001”. 
Esta avaliação teve como base os dados de parâmetros físicos, químicos, bacteriológicos resultants 
de analises efetuadas no mês de outubro/2001, não tendo sido realizadas pelo CRA, campanhas 
mais recentes. Os resultados das análises são apresentados nos Quadros 5.3.01 e 5.3.02 
apresentados a seguir. 
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Quadro 5.3.01 – Localização dos pontos de amostragem 
 

Pontos de 
amostragem 

Coordenadas 
geográficas Localização 

RG 1000 Lat. 12o09’55,6” 
Long. 45o 01’01,2” 

À montante da sede municipal de Barreiras, no Rio Grande, 
próximo a fábrica de bebidas Belato. 

RG 2000 Lat. 12o06’27,4” 
Long. 44o58’03,5” 

À jusante da sede municipal de Barreiras, no Rio Grande, próximo 
a fazenda de Luís da Economia. 

RG 2250 Lat. 12°08’56,3” S 
Long. 45°00’09,0” W Rio Grande, sob a ponte no centro do município de Barreiras. 

RO 2500 Lat. 12°07’23,7” S 
Long. 45°05’13,1” W

Rio de Ondas, na captação de água da empresa Cargil e Posto, no 
município de Barreiras. 

RO 2600 Lat. 12°07’23,7” S 
Long. 45°05’13,1” W

Rio de Ondas, na captação de água para o abastecimento urbano, 
no município de Barreiras. 

RG 2800* Lat. 11°09’17,0” S 
Long. 43°22’16,8” W

Rio Grande, povoado de Estreito, sob a ponte BA 443, no 
município de Barra. 

RG 2900 Lat. 11°05’33,7” 
Long. 43°08’25,8”W 

Rio Grande, do montante do encontro do Rio Grande com o Rio 
São Francisco em frente ao mercado, município de Barra. 

Fonte: Avaliação da Qualidade das Águas - Relatório Técnico Preliminar, CRA/2001. e CRA/98 
 
 
Quadro 5.3.02 - Resultados das análises dos pontos de amostragem 
  

Parâmetros Unidade Limite 
Classe 2 LDM RG 

1000 
RG 

2000 
RG 

2250 
RO 

2500 
RO 

2600 
RG 

2800 
RG 

2900 
Temperatura °C - 0,5 - - 25 25 25 24 24 

DBO5 mg/l O2 5,0 5 <2 <2 ND ND ND ND ND 

Coliformes fecais NMP/ 100ml 1.000 - 13.000 23.000 580 84 72 1500 370 

Coli total NMP/100ml 5.000 - 22.000 30.000 - - - - - 

DQO mg/l - - 17,0 15,0 - - - - - 

Nitrogênio total mg/l - 1 - - 10 7 1* 8 ND 

Ferro mg/l 0,3 0,04 - - 0,12* 0,05* 0,13* 0,21 0,21 

Cobre total mg/l 0,02 0,01 - - ND ND ND ND ND 

Chumbo total mg/l - 0,005 - - ND ND ND ND ND 

Cádmio total mg/l - 0,001 - - ND ND ND ND ND 

Zinco total mg/l 0,18 0,02 - - ND ND ND ND ND 
Cromo 
hexavalente mg/l 0,05 0,05 - - ND ND ND ND ND 

pH … 6,0 a 9,0 - 7,2 7,2 7,40 6,89 6,98 7,71 7,18 

Turbidez NTU 100 0,015 - - 4,03 1,46 1,54 11,5 15 

Fosfato total mg/l 0,025 0,02 - - ND ND ND ND ND 

OD mg/l O2 >5,0 0,27 6,7 ** 9,87 10,01 7,87 6,71 8,73 

Sólidos totais mg/l - 10   28* 26* 32* 40 - 

Sólidos suspensos mg/l   37,0 30,0      
Sólidos 
sedimentáveis  mg/l   <0,5 <0,5      

Fonte: CRA, 2001. 
Nota: Valores em vermelho ultrapassaram limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 20/86 
* Resultado estimado, abaixo do limite de quantificação do método (LQM = LDM x4) 
** Resultado não compatível      ND: Não detectado   LDM: Limite de Detecção do Método 
 

27 
 



 
 
 
 
 

De acordo com os dados apresentados, a principal fonte de comprometimento dos mananciais é o 
lançamento de esgotos domésticos cujos indicadores de degradação são OD, DBO5 e coliformes 
fecais; apesar da maioria dos pontos de amostragem selecionada não revelar esta situação.  
 
Nos pontos RG 1000 e RG 2000 a coleta das amostras ocorreu em 02/01/03, e as condições 
climáticas apresentavam-se sob um longo período contínuo de chuvas (cerca de 10 dias) 
ocasionando um certo aumento no volume das águas do rio Grande e um aspecto turvo. Os 
resultados apresentaram valores muito acima do estabelecido pela CONAMA para Classe 2 com 
relação ao coliforme fecal, mesmo à montante da cidade confirmando indícios de contaminação por 
organismos patogênicos. Os demais parâmetros amostrados apresentam seus valores dentro dos 
limites da referida Resolução. 
 
Ressalta-se que os dados do CRA de jan/98 para coliforme fecal acima do estabelecido para Classe 
2, já indicava contaminação por patogênicos, com relação a EMBASA os dados apresentam valores 
dentro do estabelecido pela CONAMA 20/86 para Classe 2. 
 
Além dos dados do CRA, EMBASA e HIGESA, a Associação de Agricultores e Irrigantes do 
Oeste da Bahia (AIBA) disponibilizou dados de análises bacteriológicas realizadas em amostras 
coletadas em 08 de novembro de 2001, conforme apresentado no Quadro 5.3.03. Ressalta-se que 
esses dados são mais recentes que os do CRA e EMBASA. 
 
Quadro 5.3.03 - Resultado das análises bacteriológicas 
 

Pontos Local de coleta Coliformes totais 
(NMP/1000ml) 

Coliformes fecais 
(NMP/1000ml) 

1 Rio de Ondas (BR-020, Km 175) 21 7 
2 Rio das Pedras (Luís Eduardo Magalhães) 13 2 
3 Rio Borá (BR-020, Km 184) 8 33 
4 Rio das Pedras (Comunidade de Sangreiro) 240 49 
5 Rio de Ondas (Fazenda Cabeceirinha) 221 170 
5 Rio de Ondas (Boca dos Gerais) 70 33 
7 Rio de Ondas (Três Bocas) 350 4 
8 Rio de Ondas (Prainha) 1600 33 
9 Rio Grande (Fazenda Copacabana) <2.400 >2.400 
10 Rio Grande (Ponte BR-020) <2.400 >1.600 

Fonte: AIBA - Associação de Agricultores e Irrigantes do Oeste da Bahia, Nov/02. 
Valores em azul ultrapassaram limites da Resolução CONAMA nº 20/86: 1000 CF/100 ml, 5000 CT/100 ml (Classe 2). 
 
De acordo com os dados apresentados observa-se que acima no Rio Grande, após a confluência 
com o rio de Ondas, foram obtidas concentrações de coliformes fecais de 580 e 1.600 CF/100 ml e 
também superior a 1600 CF/100 ml; estas concentrações são consideradas como coerentes, pois, 
nestes locais o rio Grande já recebe parcialmente as contribuições de esgotos gerados na cidade. 
 
A análise realizada pela HIGESA no rio de Ondas a montante da cidade de Barreiras indicou uma 
concentração de coliformes fecais de 13.000 CF/100 ml; este valor, a princípio, é julgado como 
bastante elevado para o local, pois, levando-se em consideração o alto poder de diluição e de 
autodepuração do Rio Grande e a considerável distância de lançamentos de porte no rio a montante, 
não é de se esperar que ocorram concentrações desta magnitude no local onde foi coletada a 
amostra; além deste fato, o valor obtido é incoerente com os valores de análises realizadas a jusante 
(580 a 160 CF/100 ml), o que leva à suposição de que deve ter ocorrido algum problema durante a 
coleta da amostra, devendo essa análise ser melhor investigada. 
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Ressalta-se que caso se confirme o alto valor para concentrações de coliformes fecais da ordem de 
13.000 CF/100 ml no Rio Grande a montante da cidade de Barreiras, chegar-se-á à conclusão de 
que o rio já se encontra poluído e que não será o lançamento do efluente do sistema de tratamento 
de Barreiras com concentração de 1000 CF/100 ml que irá proporcionar ao corpo receptor as 
condições do rio Classe II, segundo a Resolução 20/86 do CONAMA.  
 
A ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Barreiras trará impactos positivos para a 
qualidade dos mananciais e a elevação da qualidade de vida da população de Barreiras, a ser 
diretamente atendida pelo sistema. Porém, observa-se ainda que, caso o rio a montante de Barreiras 
esteja efetivamente, poluído, o poder público - EMBASA e Prefeitura Municipal de Barreiras, 
deveriam estudar e indicar medidas visando a despoluição do Rio Grande a montante, de modo que 
na sua chegada à cidade, o corpo receptor tenha características de rio Classe II. 
 
 
5.4      ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 
 
O município de Barreiras apresenta expressivas potencialidades hídricas subterrâneas, cujas 
principais características são resumidas a seguir. 
 
Quadro Geológico 
 
Do ponto de vista geológico, a região apresenta uma seqüência estratigráfica em ordem 
cronológica, da base para o topo, representado pelo embasamento Arqueano (não aflorante), 
metassedimentos do Grupo Rio Preto (não aflorante), sequência político-carbonática do Grupo 
Bambuí, sedimentos cretáceos da formação Urucuia e, por fim, as Coberturas Detríticas de idade 
tércio-quartenária e Aluviões.  
 
Panorama Hidrogeológico 
 
O quadro hidrogeológico pode ser representado por dois grupos que apresentam comportamentos 
distintos: o domínios dos aqüíferos do meio poroso e o domínio cárstico (Grupo Bambuí). 
 
O domínio do meio poroso está representado pelos sedimentos Urucuia, pelos sedimentos recentes 
e aluviões. 
 
Sedimento Urucuia 
 
Trata-se de um aqüífero de grande extensão, aflorante por quase todos os quadrantes da bacia, 
recobrindo parcialmente o sistema cárstico Bambuí e é responsável pela perenização de quase todas 
as drenagens da região e pela recarga do sistema que recobre. 
 
Os níveis hidrostáticos são variáveis e estão subordinados à diferença topográfica e à proximidade 
dos rios. Sua profundidade aumenta à medida que aumenta a distância às drenagens e às escarpas. 
 
Sedimentos Recentes 
 
Constituem-se dos depósitos de cobertura tércio-quartenária e são de importância secundária do 
ponto de vista hidrogeológico, não só pela natureza dos seus sedimentos, como pela pouca área 
aflorante na bacia. Compõem-se de estruturas tabulares, constituindo plateaus, terraços e 
pediplanos, desenvolvidos sobre as diversas unidades da bacia. 
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Aluviões 
 
Estão depositados geralmente nas calhas dos rios, estendendo-se por dezenas ou até mesmo 
centenas de metros além de suas margens, formando os terraços mais antigos. A recarga desta 
unidade se realiza diretamente através das precipitações pluviométricas, havendo contribuições 
laterais por parte da rede de drenagem, principalmente na época das enchentes. 
 
O Domínio Cárstico ‘e caracterizado por uma seqüência litológica onde predominam rochas 
pelítico-carbonáticas que assumem grande importância do ponto de vista hidrogeológico, por sua 
natureza solúvel, onde se formam os aqüíferos cársticos. Sua realimentação é feita diretamente 
pelas precipitações pluviométricas ou por contribuição sub-vertical dos arenitos de formação 
Urucuia. 
 
Potencialidade Hidrogeológica 
 
Quanto à potencialidade, foram individualizados na área do município dois grandes sistemas 
principais: aqüífero Bambuí e aqüífero Urucuia. 
 
Aqüífero Bambuí 
 
Este domínio ocupa uma área de cerca de 9.660 km2, representando 30% da área total da bacia 
estudada. O desempenho deste aqüífero está relacionado diretamente com as reservas reguladoras 
correspondentes. Sua recarga depende do volume e da distribuição das chuvas sobre sua superfície 
aflorante. As condições de infiltração do aqüífero são bastante variáveis, dependendo da 
distribuição espacial e temporal da precipitação. 
 
Estudos realizados em outras áreas de cársticos Bambuí dão conta de que existe a possibilidade de 
ocorrerem grandes variações da taxa de infiltração no aqüífero independentemente da altura 
pluviométrica. Por outro lado, a maneira como o aqüífero responde a essas variações pode diferir, 
dependendo da altura da superfície piezométrica em determinado período e das condições de 
recarga prevalecentes a cada ano. 
 
Na bacia do rio Grande as estimativas de infiltração representam apenas valores aproximados, por 
não se conhecer os quantitativos das recargas diretas. Considerando-se uma infiltração média de 
2,7% da precipitação anual, tem-se uma recarga média anual da ordem de 2,63 x 108m3.  
 
Neste sistema são apresentadas as seguintes características: profundidade média de 75,00 m, vazão 
média de 12,62 m3/h e capacidade específica média de 10,30 m3/h/m. 
 
Aqüífero Urucuia 
 
Este Domínio ocupa uma área de 22.540 km2, representando 70% da área da região, sendo formado 
por extensos plateaus tabuliformes que se estendem até os limites com os estados de Goiás e 
Tocantins. 
 
Trata-se de um aqüífero livre de natureza sedimentar, cujos parâmetros que comandam seu 
funcionamento (K, T, S) são pouco conhecidos. Os sedimentos dessa formação acham-se 
comumente cortados por inúmeros riachos perenes, de vazão alta a média provenientes de 
exudações próprias. As perdas para a rede hidrográfica, principalmente na época de estiagem, são 
muito elevadas, pois seus rios mantêm seus níveis de base através das chamadas “reservas 
reguladoras”. 
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A recarga deste aqüífero é feita única e exclusivamente por precipitação pluviométrica à medida 
que se aproxima do divisor de água das bacias Tocantins/São Francisco. Não existem informações 
sobre as taxas de infiltração que permitam a estimativa de recarga anual deste aqüífero. Entretanto, 
sabendo-se que o rio Grande é alimentado em época de estiagem exclusivamente por restituição 
dos aqüíferos, pode-se afirmar que a recarga anual do arenito Urucuia é sempre maior que a vazão 
deste rio a jusante de Barreiras, cuja descarga média anual de 4,92 x 109 m3. 
 
Sua profundidade média na região centro-sul e leste está por volta de 100 metros. Próximo à cidade 
de Vanderley sua espessura varia de 15 a 20 metros e no extremo oeste os pacotes dessa formação 
ultrapassam a 300 metros. 
 
Nos sedimentos Urucuia o número de poços perfurados é bem menor do que no Bambuí, o que não 
permite um conhecimento maior do aqüífero, tendo em vista que ele ocupa uma área bem maior do 
que o Bambuí. A partir dos 21 poços cadastrados nesta área, extraíram-se os seguintes valores 
médios: profundidade de 105,00m, vazão de 13,34 m3/h e capacidade específica de 4,3 m3/h/m. A 
principal importância desse sistema na bacia do rio Grande reside na sua grande extensão e 
espessura, cuja restituição de água mantém o equilíbrio hidrogeológico da bacia. 
 
Qualidade Química 
 
A caracterização química das águas subterrâneas resultou nos seguintes dados: 79% das águas 
classificaram-se como bicarbonatada cálcica ou magnesiana, 8% como cloro-sulfatada cálcica ou 
magnesiana, 9% como bicarbonatada sódica e 4% como cloro-sulfatada sódica.  
 
Para uso em irrigação, segundo a classificação estabelecida pelo “U.S. Salinity Laboratory”, 83% 
são do tipo C2S1, 12% do tipo C3S1 e 5% do tipo C3S2. 
 
 
5.5     ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS POÇOS TUBULARES 
 
A partir de pesquisa no Banco da Dados da CERB, foram obtidas as fichas cadastrais de 39 poços 
perfurados no município de Barreiras. Com base nestes dados foi feita uma análise estatística, 
apresentada neste Item, abrangendo os seguintes dados: profundidade, nível estático, nível 
dinâmico, vazão, cloreto, dureza e nitrato. 
 
A análise foi realizada separadamente para os poços do aqüífero calcáreo e poços do aqüífero 
sedimentar. 
 
 
5.5.1     Poços do Calcáreo 
 
Foram analisados os dados de 30 poços dos aqüíferos calcáreos, cujos dados são apresentados no 
Quadro 5.5.08, ao final deste Item. Os resultados das análises estatísticas são apresentados a seguir. 
 
De acordo com os dados da CERB, estes poços apresentaram uma vazão total de 434,46 m3/h, o 
que resulta numa média da ordem de 15 m3/h. 
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Profundidade 
 
A profundidade mínima encontrada foi de 47,0 m e a máxima de 150,0 m. A média dos valores 
analisados é de 78,0 metros, apresentando maior frequência absoluta no intervalo de 65 |- 90, sendo 
que 90% dos poços tem até 115,0 metros de profundidade. 
 
 
         Quadro 5.5.01 – Profundidade dos poços no calcáreo 
 

Profundidade 
(m) 

Frequência - % 
Absoluta Relativa Acumulada

40 |- 65 11 36,67 36,67 
65 |- 90 12 40,00 76,67 

90 |- 115 4 13,33 90,00 
115 |- 140 1 3,33 93,33 
140 |- 165 2 6,67% 100,00 

Totais 30 100,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fig. 5.5.01 – Profundidade dos poços no calcáreo 
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Nível estático 
 
Do total da amostra, 29 poços contem os dados de nível estático do poço e apresentaram média de 
11,06 m. O nível estático mínimo encontrado foi de 2,05 m e máximo de 28,65 m, sendo a maior 
frequência de dados localizada no intervalo de 5|-10. Quase 90% dos poços apresentam nível 
estático até 20,0 metros. . 
 
         Quadro 5.5.02 – Nível estático dos poços no calcáreo 
 

Nível estático - m 
Frequência 

Absoluta Relativa Acumulada
0 |- 5 6 20,69 20,69 
5 |- 10 9 31,03 51,72 

10 |- 15 7 24,14 75,86 
15 |- 20 4 13,79 89,66 
20 |- 25 1 3,45 93,10 
25 |- 30 2 6,90 100,00 
Totais 29 100,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fig. 5.5.02 – Nível estático dos poços no calcáreo 
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Nível dinâmico 
 
Da amostra total de 30 poços, 29 poços contem os dados de nível dinâmico do poço e apresentaram 
média de 30,09 metros. O nível dinâmico mínimo encontrado foi de 6,70 m e máximo de 82,2 m, 
sendo a maior frequência de dados localizada no intervalo de 25 |- 50. Verifica-se que 75% dos 
poços possuem nível dinâmico até 50,0 metros. 
 
 
         Quadro 5.5.03 – Nível dinâmico dos poços no calcáreo 
 

Nível dinâmico - m 
Frequência 

Absoluta Relativa Acumulada

0 |- 25 10 34,48 34,48 
25 |- 50 12 41,38 75,86 
50 |- 75 3 10,34 86,21 

75 |- 100 3 10,34 96,55 
100 |- 125 1 3,45 100,00 

Totais 29 100,00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fig. 5.5.03 – Nível dinâmico dos poços no calcáreo 
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Vazão 
 
Os 29 poços com dados de vazão apresentando uma vazão média de 14,98 m³/h, sendo que a vazão 
mínima encontrada foi de 1,29 m³/h e a máxima de 37,69 m³/h. Dos dados analisados, 13 poços 
apresentaram valores entre 0 e 10 m³/h de vazão, fazendo deste o intervalo mais freqüente. 
Verifica-se que pouco mais de 72% dos poços tem vazão de até 20,0 m3/h.  
 
 
         Quadro 5.5.04 – Vazões dos poços no calcáreo 
 

Vazões – m3/h 
Frequência 

Absoluta Relativa Acumulada
0,0 |- 10 13 45,00 45,00 
10 |- 20 8 27,59 72,41 
20 |- 30 6 20,69 93,10 
30 |- 40 2 6,90 100,00 
Totais 29 100,00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fig. 5.5.04 – Vazões dos poços no calcáreo 
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Cloreto 
 
Todos os poços cadastrados contem dados sobre o teor de cloreto, apresentando uma média de 
20,34 mg/l,. O valor mínimo encontrado foi de 1,49 mg/l e o máximo de 65,43 mg/l, sendo a 
maioria dos dados (40%) pertencente ao intervalo de 0 |- 15.  
 
A Resolução CONAMA 357/05 estabelece o limite de 250 mg/l como valor máximo de cloreto 
total. Pode-se concluir então, que nenhum dos poços analisados ultrapassa esse valor. 
 
 
         Quadro 5.5.05 – Teores de cloreto dos poços no calcáreo 
 

Teores de cloreto – mg/l 
Frequência 

Absoluta Relativa Acumulada
0 |- 15 12 40,00 40,00 

15 |- 30 10 33,33 73,33 
30 |- 45 6 20,00 93,33 
45 |- 60 1 3,33 96,67 
60 |- 75 1 3,33 100,00 
Totais 30 100,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fig. 5.5.05 – Teores de cloreto dos poços no calcáreo 
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Dureza 
 
Apresentando uma média de 243,14 mg/l, todos os poços contem dados de dureza. O valor mínimo 
encontrado foi de 105,4 mg/L e o máximo de 430 mg/l, sendo a maioria de dados (36,67 %) 
pertencente ao intervalo de 100 |- 175. 
 
 
         Quadro 5.5.06 – Teores de dureza dos poços no calcáreo 
 

Teores de dureza – mg/l 
Frequência 

Absoluta Relativa Acumulada
100 |- 175 11 36,67 36,67 
175 |- 250 5 16,67 53,33 
250 |- 325 7 23,33 76,67 
325 |- 400 5 16,67 93,33 
400 |- 475 2 6,67 100,00 

 30 100,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fig. 5.5.06 – Teores de dureza dos poços no calcáreo 
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Nitrato 
 
Do total da amostra de 30 poços cadastrados, 25 possuem dados de nitrato, sendo que 40% deles 
(12 poços) não apresentaram presença de nitrato e um apresentou valor não detectável. A média 
dos teores de nitrato é de 0,36 mg/l, sendo que o valor mínimo encontrado foi de 0,005 mg/l e o 
máximo de 1,95 mg/l. 
  
A Resolução CONAMA 357/05 estabelece 10 mg/l como valor máximo de nitrato. Pode-se 
concluir, então, que nenhum dos poços analisados ultrapassa esse valor. 
 
         Quadro 5.5.07 – Teores de nitrato dos poços no calcáreo 
 

Teores de nitrato – mg/l 
Frequência 

Absoluta Relativa Acumulada 
aus. 13 52,00 52,00 

0,00 |- 0,20 6 24,00 76,00 
0,20 |- 0,40 3 12,00 88,00 
0,40 |- 0,80 2 8,00 96,00 
0,80 |- 1,60 0 0,00 96,00 
1,60 |- 3,20 1 4,00 100,00 

Totais 25 100,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fig. 5.5.07 – Teores de nitrato dos poços no calcáreo 
 

38 
 



 
 
 
 
 

39 
 

Quadro 5.5.08 – Características dos poços do calcáreo  
 

N Localização Código Coordenadas Prof. 
(m) 

Nivel est.
(m) 

Nível din.
(m) 

Vazão 
(m3/h) 

Cloreto 
(mg/l) 

Dureza 
(mg/l) 

Nitrato 
(mg/l) 

01 AGROVILA BARAÚNA 1030 450145 121249 47 18,45 20,05 7,92 6 264 aus. 
02 AGROVILA BOA SORTE 1031 445955 121000 67 5,34 6,7 17,2 36 374 aus. 
03 AUTOVISA VEÍCULOS LTDA * 1047 450008 120855 80 19,3 52,35 5,5 13,73 116,5 aus. 
04 BAIRRO VILA NOVA 1911 445853 120819 118 25,19 64,02 6,98 20,64 174,3 nd 
05 BARREIRAS SUL 1033 445959 121102 80 12,94 27,98 16,12 48 419 0,45 
06 BEZERRO 1035 444859 121330 51 5 13,87 25,52 25 240 aus. 
07 BOQUEIRÃO 1036 445511 121351 60 3,47 17,88 11,3 36,5 430 0,2 
08 BOQUEIRÃO DO RODRIGUES 1043 445642 121407 65 8,77 42,52 7,3 18,39 299,1 1,95 
09 BURACÃO OU ARRAIAL DA PENHA 1038 445634 121219 60 9,43 13,33 7,4 2,07 199 0,104 
10 CANABRAVA 1045 445807 121237 60 10,45 15,35 27,28 40,13 353,94 0,32 
11 CASCALHEIRA (BAIRRO) 1061 445943 120644 77 12,31 31,01 20,8 5,12 161,1 nd 
12 CORREIO 8843 445129 121247 72 2,05 8,58 20,3 36,8 290,28 0,316 
13 FAZENDA SANTA HELENA (JOSÉ) * 1055 445415 120749 56 28,65 29,16 9,28 19,59 281,8 AUS 
14 LOTEAMENTO JARDIM PAMPLONA 1048 450608 120859 110 12,33 40,23 7,2 16,67 262,7 aus. 
15 LOTEAMENTO RIO GRANDE 1049 445834 120800 62 19,95 26,17 19,8 7,85 240,4 0,125 
16 LOTEAMENTO RIO GRANDE 1053 445811 120819 75 9,55 29,77 18,82 15,67 158,63 AUS 
17 MANGABEIRA DOIS 18238 451117,2 115251,6 150 5,8 65,26 5,46 1,49 129 < LDM 
18 MANGABEIRA DOIS 14191 451116 115252 147 0 82,2 1,29 3,01 137,49 nd 
19 MANGABEIRA UM 1044 445913 121230 60 20,68 26,95 15,84 24,71 397,4 aus. 
20 MANTIQUEIRA 1037 445345 121255 60 2,98 8,98 37,69 12 196 0,738 
21 MOCAMBO DE CIMA 16693 450258,3 121648,9 96 3,5 17,79 24,75 5,00 J 167 ND 
22 MURICI 1042 445535 121735 75 10,63 35,95 16,48 65,43 326,5 aus. 
23 NANICA 1060 445533 120641 100 12,97 60,96 3,78 4,1 165,2 nd 
24 PONTA D'ÁGUA 1034 445958 121532 80 17,56 37,44 8,78 13 112 0,037 
25 POSTO RODÃO * 1046 445432 120838 61 9,16 20,74 5 23,54 387,8 aus. 
26 RETIRO DE SÃO BENTO 1041 450100 120733 65       2,78 105,4 aus. 
27 RIACHINHO 8787 445431,9 120821,8 76 9,22 19,62 15,51 17,4 312 0,005 
28 SANTO ANTÔNIO 1032 445918 121232 60 4,37 11,8 26,38 33 183 0,1 
29 SONNERVIG 1052 445841 120835 80 14,7 20,08 8,78 24,48 265,1 aus. 
30 TABUA DA AGUA VERMELHA UM 14192 445124,96 121053,7 100 6 25,75 36 32,11 145,46 0,019 

 
 



 
 
 
 
 

 
5.5.2     Poços do Sedimento 
 
Foram analisados os dados de 09 poços do aqüífero sedimentar Urucuia, cujos dados são 
apresentados no Quadro 5.5.15, ao final deste Item. Em seu conjunto, esses poços apresentaram 
uma vazão total de 526,64 m3/h. 
 
Profundidade 
 
Dos 09 poços analisados, todos possuem informação acerca da profundidade. A profundidade 
mínima encontrada foi de 27,00 metros e a máxima de 271,39 m. A média dos valores analisados é 
de 143,00 metros, apresentando maior frequência absoluta no intervalo de 175 |- 225. 
 
         Quadro 5.5.09 – Profundidade dos poços no sedimento 
 

Profundidade - m 
Frequência 

Absoluta Relativa Acumulada 
25 |- 75 3 33,33 33,33 

75 |- 125 1 11,11 44,44 
125 |- 175 0 0,00 44,44 
175 |- 225 4 44,44 88,89 
225 |- 275 1 11,11 100,00 

Totais 9 100,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fig. 5.5.08 – Profundidade dos poços no sedimento 
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Nível estático 
 
Cinco poços da amostra analisada contem os dados de nível estático do poço e apresentaram média 
de 12,61 m. O nível estático mínimo encontrado foi de 1,90 m e máximo de 37,16 m, sendo a maior 
frequência de dados percebida no intervalo de 0|-10. Verifica-se que 80% dos poços tem 
nívelestático até 20,00 metros. 
 
 
         Quadro 5.5.10 – Nível estático dos poços no sedimento 
 

Nível estático - m 
Frequência 

Absoluta Relativa Acumulada 
0 |- 10 3 60,00 60,00 

10 |- 20 1 20,00 80,00 
20 |- 30 0 0,00 80,00 
30 |- 40 1 20,00 100,00 
Totais 5 100,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fig. 5.5.09 – Nível estático dos poços no sedimento 
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Nível dinâmico 
 
Da amostra, 05 poços contem os dados de nível dinâmico do poço e apresentaram média de 22,26 
metros. O nível dinâmico mínimo encontrado foi de 3,77 m e máximo de 52,83 m, sendo a maior 
frequência de dados percebida no intervalo de 0 |- 15. 
 
         Quadro 5.5.11 – Nível dinâmico dos poços no sedimento 
 

Nível dinâmico - m 
Frequência 

Absoluta Relativa Acumulada 
0 |- 15 3 60,00 60,00 

15 |- 30 0 0,00 60,00 
30 |- 45 1 20,00 80,00 
45 |- 60 1 20,00 100,00 
Totais 5 100,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fig. 5.5.10 – Nível dinâmico dos poços no sedimento 
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Vazão 
 
Apresentando uma média de 9,26 m³/h, 06 poços contem dados sobre a vazão, e de 02 poços não se 
obteve vazão de trabalho, ou seja, a vazão foi igual a zero . A vazão mínima encontrada foi de 4,1 
m³/h e a máxima de 17,6 m³/h. Dos dados analisados, 02 poços apresentaram valores entre 0 e 5 
m³/h de vazão, fazendo deste o intervalo mais freqüente. Verifica-se que 100% dos poços tem 
vazão até 20,00 m3/h. 
 
 
         Quadro 5.5.12 – Vazão dos poços no sedimento 
 

Vazão – m3/h 
Frequência 

Absoluta Relativa Acumulada 
0 |- 5 2 40,00 40,00 

5 |- 10 1 20,00 60,00 
10 |- 15 1 20,00 80,00 
15 |- 20 1 20,00 100,00 
Totais 5 100,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fig. 5.5.11 – Vazão dos poços no sedimento 
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Cloreto 
 
Apresentando uma média de 3,32 mg/l, 05 poços contem dados sobre cloreto. O valor mínimo 
encontrado foi de 0,2 mg/l e o máximo de 7,22 mg/l, sendo a maioria dos dados (80%) pertencente 
ao intervalo de 0 |- 4.  
 
A Resolução CONAMA 357/05 determina como valor máximo de cloreto total 250 mg/l. Pode-se 
concluir então, que nenhum dos poços analisados ultrapassam esse valor. 
 
         Quadro 5.5.13 – Teores de cloretos dos poços no sedimento 
 

Teor de cloreto – mg/l 
Frequência 

Absoluta Relativa Acumulada 
0 |- 2 2 40,00 40,00 
2 |- 4 2 40,00% 80,00 
4 |- 6 0 0,00 80,00 
6 |- 8 1 20,00 100,00 

Totais 5 100,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fig. 5.5.12 – Teores de cloreto dos poços no sedimento 
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Dureza 
 
Apresentando uma média de 30,80 mg/l, 05 poços contem dados de dureza. O valor mínimo 
encontrado foi de 2,4 mg/l e o máximo de 117,09 mg/l, sendo a maioria de dados (80%) 
pertencente ao intervalo de 0 |- 25. 
 
         Quadro 5.5.14 – Teores de dureza dos poços no sedimento 
 

Teores de dureza – mg/l 
Frequência 

Absoluta Relativa Acumulada 
0 |- 25 4 80,00 80,00 

25 |- 50 0 0,00 80,00 
50 |- 75 0 0,00 80,00 

75 |- 100 0 0,00 80,00 
100 |- 125 1 20,00 100,00 

Totais 5 100,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fig. 5.5.13 – Teores de dureza dos poços no sedimento 
 
 
Nitrato 
 
Apresentando média de 0,013 mg/l, 02 poços contem dados de nitrato. Dessa amostra 03 poços 
apresentaram valor não detectável. 
 
A Resolução CONAMA 357/05 estabelece como valor máximo de nitrato 10 mg/l. Pode-se 
concluir então, que nenhum dos poços analisados ultrapassam esse valor. 
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Quadro 5.5.15 – Características dos poços do sedimento 
 

N Localização Código Coordenadas Prof. 
(m) 

Nivel est.
(m) 

Nível din.
(m) 

Vazão 
(m3/h) 

Cloreto 
(mg/l) 

Dureza 
(mg/l) 

Nitrato 
(mg/l) 

01 ALTO DA BELA VISTA 9032 445147 120956 95 37,16 52,83 6,33 3,56 117,09 nd 
02 BELA VISTA 1051 454826 120525 180     4,1 3,97 9,64 0,012 
03 FAZENDA NOVO HORIZONTE 12918     271,39 18,1 38,45 480,33       
04 KM 30 OU CAPÃO DO MEIO 1888 451350,3 120659,8 27 2,8 6,49 4,39 7,22 22,38 nd 
05 KM 32 18207 451424,0 120639,1 41,5 1,9 3,77 13,89 1,66 2,4 0,014 
06 POSTO FISCAL DIVISA 13 461840 114854 220     0       
07 POSTO FISCAL DIVISA 1056 461837 121802 200             
08 POSTO FISCAL DIVISA 1057 461940 121947 185     0       
09 SÃO VICENTE 18239 451916,7 114853,0 64,5 3,1 9,76 17,6 0,2 2,5 ND 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
5.6     DIRETRIZES PARA O PLANEJAMENTO DOS POÇOS 
 
A partir dos resultados da análise estatística, foram definidos os parâmetros para o planejamento 
dos poços para o abastecimento de água no meio rural, conforme resumido no quadro abaixo. 
 
Quadro 5.6.01 – Parâmetros para o planejamento dos poços 
 

Aquíferos Dados dos poços 
Profundidade – m Vazão – m3/h 

Poços no calcáreo 115,00 30,00 

Poços no sedimento 225,00 15,00 
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6.    DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
       ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
 
 
Este Capítulo apresenta o diagnóstico dos serviços de saneamento no município de Barreiras, 
abordando os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário na sede municipal e os 
serviços de saneamento no meio rural. 
 
 
6.1   ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE MUNICIPAL 
 
O atual Sistema de Abastecimento de Água de Barreiras é alimentado a partir de uma captação 
flutuante implantada no Rio de Ondas, composta por um conjunto elevatório com 2 bombas 
centrífugas de 200 CV sendo (1 reserva) com rotação de 1.750 rpm e vazão de 325 l/s. 
 
A partir da estação elevatória de água bruta, desenvolve-se a Adutora de Água Bruta 1 – AAB1 em 
ferro fundido dúctil, DN 800 mm, com cerca de 2.410 m de extensão, cujo destino final é a Estação 
de Tratamento de Água 1 – ETA1 localizada na margem direita da BR-242, sentido Barreiras – 
Luís Eduardo Magalhães,cujos dados são apresentados no Quadro abaixo. 
 
 

N TIPO DIMENSÕES N TIPO DIMENSÕES N TIPO DIMENSÕES

 
 
Na ETA 1 após sofrer processo de tratamento convencional, a água tratada é encaminhada ao poço 
de sucção da Estação Elevatória de Água Tratada 1 – EET1, composta de dois sistemas de recalque 
sendo um reserva e o outro em operação. 
 
A partir da EET1 a água é conduzida pela Adutora de Água Tratada 1- AAT1, de diâmetro 700 mm 
em ferro fundido dúctil numa extensão de 4.790,6 m. A partir deste ponto tem-se duas trajetórias: 
 
1. a primeira seguindo para o Reservatório Apoiado 1 – RAP1 e daí para a Vila dos Funcionários, 

Barreirinhas e dois Reservatórios de Distribuição de Água – RD5 e RD6. Até o RAP1 tem-se a 
Adutora de Água Tratada 2 de diâmetros 600 mm e 500 mm (em série), em ferro fundido dúctil 
com extensões respectivamente de 1.768 m e 1.371 m; 
 

2. a segunda trajetória conduz ao Reservatório Apoiado 2 – RAP2 que abastece os bairros do 
Centro, Morada da Lua, Baraúnas, Barreiras Sul, Ouro Branco e Novo Horizonte; através das 
adutoras AAT5, AAT6 e AAT7. A Adutora de Água Tratada 5 tem diâmetro de 300 mm em 
ferro fundido e uma extensão de 1.905 m; em série tem-se a AAT7 de diâmetro 200 mm em 
ferro fundido dúctil. Por último a AAT6 com duas tubulações em série de diâmetros 150 e 100 
mm em PVC numa extensão de 2.373 m; levando aos Reservatórios Elevados - REL3 e REL4 
que abastecem os bairros de Boa Sorte e Baraúnas, respectivamente. 

 
A Figura a seguir mostra o lay-out do atual Sistema de Abastecimento de Água de Barreiras. 
Apresenta-se na sequencia a ficha operacional do SAA Barreiras. 

BARREIRAS R. DE ONDAS CONVENC. 325 316,66 2 HIDRÁULICO 9,40X12,07 4 ALTA TAXA 6,03X6,10 4

FLUXO 
DES NDE CE
NTE 5,00X6,00 X X

TATU R. GRANDE 
COMPAC. 

DE 

PRESSÃO 2,22 1,45 X

FLOCULADORES FILTROS DECANTADORES DESINFEC
ÇÃO

FLUORET
AÇÃO

ETA'S MANANCIAL
TIPO  E D
ETA

CAPACID. 
NOMIN.(L/s) 

VAZÃO
OPERADA(L/s)
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1 - INFORMAÇÕES GERAIS  
 
Nome do Sistema:                    SIA – Barreiras 

Localidades Atendidas:             Barreiras        

Unidade de Negócios:                UNB 

Escritório Regional:                    Barreiras 

Ano de Início da Operação:          1973 

 
2 - CARACTERÍSTICAS DO SAA  
 
2.1 - CAPTAÇÃO  
 
CSP1 Captação Direta ou Indireta Nome:Rio de Ondas 

  
 
 
 

2.2 - ADUÇÃO  
 
Tipo Regime Nome do Manancial Material Diâmetro (mm) Extensão (m) 
AAB Recalque Rio  de Ondas Ferro fundido DN 800 2410 
  
 
2.3 - ELEVATÓRIA  
 

Tipo Nome do Manancial 
ETA 

Vazão 
(m³/h) 

Alt. Manom. 
(mca) 

Pot. Inst. 
(c.v.) 

Nº. Cj. 
Exist. 

Nº. Cj 
Ger. Vaz. 

EEAB Rio de Ondas 1170,00 31 200 2  
EEAT Rio de Ondas 1139,00 51 350 2  
EEAT Rio de Ondas 1139,00 51 300 1  
EEAT Rio Grande 20,20 105 15 1  
 
 
2.3 - TRATAMENTO 
 
Nome da Eta: Barreiras 
Tipo de Tratamento: Completo 
Tipo da ETA:  Convencional 
Capacidade Nominal:  
Nível de Terreno:  
 
 
2.4 - RESERVAÇÃO  
Tipo Localização Cap. (m³) Forma Material Cota 

Terr.(m) 
Cota 

Fundo (m)
N.A. 

Máx. (m) 
Apoiado Barreiras 6000 Retângular Concreto    
Apoiado Barreiras  3000 Retângular Concreto    
Elevado Boa Sorte 50 Circular Concreto    
Elvado Barauna 50 Circular Concreto    
Elevado Labelle 450 Circular Concreto    
Elevado Barreirinhas 300 Circular Concreto    
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2.5 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO  
 

Material Diâmetro Extensão Ext. Total 
PVC DN32,50 23,500  
PVC DN60,85 183,500  
PVC DN110 44,000  
PVC DN160 6,000 257,000 

 
 
3 - DADOS DO SISTEMA  
 
População Urbana: 149,305hab. População abastecida: 144,826hab. 

Índice de Atendimento : 97%      Índice de Micromedição: 93,81 

Vazão Atual do Sistema: 1,150 m3/h Índice de Macromedição  

Nº Horas Operadas/Dia:   17 Vazão Necessária: 1,170m3/h  

Per capta  atual:  150 Volume Produzido/Mês:  
Outorga   Per capta previsto:  
Licença Ambiental:  

 
 
4 - AVALIAÇÃO DO SISTEMA  
 

4.1 ‐ SUB‐SISTEMA DE PRODUÇÃO  
 
 => Vazão igual ou superior à necessária e água de boa  qualidade 
 
4.2 - SUB-SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO  
 
Reservação:  
 Barauna  Sem problemas 
 
Adução de Água Tratada:  
Boa Sorte/ Baraunas :  Sem problemas 
 
Condições de Abastecimento:  
  Todos logradouros possuem abastecimento regular 
 
Rede:  
:  Necessita Ampliação 
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Indicadores do SAA Barreiras 
 
Os Quadros a seguir apresentam indicadores operacionais referentes aos Sistemas da Embasa em 
Barreiras. 
 
Quadro 6.1.01 – Ligações de água do SAA Barreiras 
 

Discriminação 2007 2008 2009 

Ligações 34.172 34.679 36.389 

Economias 38.446 39.178 41.639 
 
 Quadro 6.1.02 – Ligações de esgotos do SES Barreiras 
 

Discriminação 2007 2008 2009 

Ligações 2.698 2.731 2.841 

Economias 2.988 3.034 3.163 
 
Quadro 6.1.03 – Índices de cobertura do SAA – Barreiras Sede 
 

Discriminação 2007 2008 2009 

Água 94,60 92,00 95,80 

Esgoto 7,65 8,02 7,88 
 
Quadro 6.1.04 – Índices de cobertura do SAA – Município de Barreiras 
 

Discriminação 2007 2008 2009 

Água 87,71 85,31 88,88 

Esgoto 7,43 7,91 7,65 
 
Quadro 6.1.05 – Ligações de água – Sede e zona rural 
 

Localidades Ligações Economias Economias residenciais 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Barreiras 33151 33636 35293 37394 38124 40507 33925 34557 36564 

Baraúnas 413 429 464 414 430 467 404 420 456 

Boa Sorte 262 267 268 291 275 301 262 268 293 

Tatu 114 114 115 115 115 115 107 107 108 

Barreiras Sul 232 233 249 232 234 249 225 227 243 

 Totais 34.172 34.679 36.389 38.446 39.178 41.639 34.923 35.579 37.664 
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Perdas do Sistema 
 
Durante os processos de produção e distribuição de água tratada ocorrem inúmeras perdas no 
sistema. Elas se constituem num dos maiores problemas dos sistemas de abastecimento de água, 
pois produzem impactos negativos de diversas naturezas e são de difícil solução. A Embasa, 
através do COPAE - Controle Operacional de Água e Esgoto, realiza o controle de perdas nas 
diversas fases da produção e distribuição de água. Através do COPAE, são contabilizadas as perdas 
no sistema produtor (PSP), no sistema adutor de água bruta (PSAB), no sistema de tratamento 
(PST), na distribuição (PSD) e as perdas por águas não faturadas (ANF). Os percentuais de perdas 
ocorridos no período de jan 2009 a dez de 2009 podem ser observados no Quadro abaixo.  
 
Quadro 6.1.06 – Índices de perdas no SAA Barreiras no ano de 2009 
 

Períodos PSP PSAB PST ANC ANF 

Trimestral 11,0 0,0 11,0 29,8 22,3 

Anual 8,1 0,0 8,1 31,4 23,8 
Fonte- Embasa- Superintendência Operacional da Região Norte- UN Barreiras 
 
O SNIS traz também ouros indicadores para quantificar as perdas de água no sistema, abaixo 
relacionados, com os valores registrados para o ano de 2007: 
 
- Índice de perdas na distribuição (%) - IN049 – 24,89% 

- Índice bruto de perdas lineares (m3/dia/Km) - (IN050) – 20,32; 

- Índice de perdas por ligação  - L/dia/lig. - IN051 – 174,88. 
 
No Planejamento Estratégico de 2010-2011 da Embasa, o Índice de Perdas por Ligação 
(IPL/IN051) figurou como um dos indicadores para se alcançar a melhoraria na Gestão dos 
Processos de Operação de Água e Esgoto. 
 
Dados da COPAE indicam os seguintes índices de perdas para o SAA Barreiras: 
 
Índice de Perdas por ligação (IPL) - L/dia/ligação 
 
2005 – 179,8 
2006 – 194,4 
2007 – 175,2 
2008 –   *** 
2009 – 403,7 
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6.2   ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE MUNICIPAL 
 
Apresenta-se neste Item o diagnóstico do SES da sede municipal de Barreiras, destacando dois 
momentos: 
 

 diagnóstico do atual Sistema de Esgotamento Sanitário; 

 projeto do novo SES, em fase implantação pela Embasa. 
 
 
6.2.1   Sistema de Esgotamento Sanitário Atual 
 
Redes Coletoras 
 
A rede coletora de esgoto existente em Barreiras foi projetada e implantada em épocas distintas, de 
modo a atender aos interesses de empreendedores privados (Conjuntos Habitacionais Barreiras I e 
Rio Grande) e da Prefeitura Municipal de Barreiras (Bacias de Vila Brasil, Ribeirão e Centro 
Histórico). Não houve, portanto, um projeto que contemplasse toda a área urbana da sede 
municipal com uma divisão de bacias baseada nas características topográficas da cidade. Assim, as 
“bacias” atualmente operadas pela EMBASA provavelmente abrangem apenas uma parcela das 
edificações que efetivamente contribuiriam para os seus exutórios. 
 
A extensão total da rede coletora existente em Barreiras é da ordem de 29.557 m, com um total de 
2.759 ligações domiciliares. De acordo com o relatório de Controle Operacional de Água e Esgoto 
(COPAE), existiam 27.727 economias faturadas. Deste modo, as 2.759 ligações de esgoto 
correspondem a um atendimento de cerca de 9,73% das edificações de Barreiras, valor bastante 
pequeno quando comparado ao porte e à importância da cidade no cenário socioeconômico do 
estado. 
 
Segundo informações prestadas pelos técnicos da Embasa - UN Barreiras responsáveis pela 
operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário, os principais problemas relacionados 
à rede existente são os pequenos diâmetros dos coletores principais, o que, associado à falta de 
pavimentação e à má utilização da rede resulta em frequentes obstruções das tubulações. Houveram 
reclamações relacionadas a falta de equipamentos adequados para a limpeza e lavagem da rede. 
 
 
RELAÇÃO DOS BAIRROS E RUAS QUE POSSUEM REDE COLETORA DE ESGOTO  
 
VILA BRASIL 
 
- Rua L – Rua do Arame 
- Travessa Rua do Arame 
- Rua Padre Cícero 
- Rua Joaquim Neto 
- Rua Tomé de Souza 
- Rua Nova Brasília 
- Praça Joaquim Neto 
- Rua Marechal Deodoro – 392m 
- Rua São José 
- Rua Quintino Bocaiúva 
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- Rua Anhanguera 
- Rua  I 
- Rua H 
- Rua Nova Aurora 
- Rua Camaçari – 506m 
- Rua Nova Olinda 
- Rua Califórnia 
- Rua Oito de Maio 
- Rua Custódio Moreno 
- Travessa Marechal Deodoro 
- Rua Guadalajara 
- Rua F 
- Rua Ipanema 
- Rua G 
- Rua José Bonifácio – 122m 
 
RIBEIRÃO, LOT. SÃO PAULO E LOT. BOA SORTE 
 
- Rua Mangabeira 
- Rua Laranjeira 
- Rua Jordão 
- Rua Gledson Carvalho 
- Rua Vila Vitória 
- Rua Ribeirão 
- Ruas A,B,C,D,E,F,G e H 
- Rua São Desidério 
- Rua Uberaba 
- Rua Tancredo Neves 
- Rua Roberto Marinho 
- Rua Luiz Gonzaga 
- Rua São Pedro 
- Rua Padre Anchieta 
- Rua José Ferreira 
- Rua Santa Cruz 
- Rua Aroeira 
- Rua Pedágio 
- Rua Village 
- Rua Paulo Freire 
 
CENTRO HISTÓRICO 
 
- Rua Hermenegildo Fé 
- Rua Floriano Peixoto – 163,50m 
- Rua Rui Barbosa – 496m 
- Rua Barão de Cotegipe – 432m 
- Rua Silva Jardim 
- Rua das Palmeiras 
- Praça Anphilóphio Lopes 
- Rua Humaitá 
- Praça Augusto César Torres 
- Rua Severino Viera – 286m 
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- Rua 24 de Outubro 
- Rua Prof. Guiomar Porto 
- Rua José de Alencar – 151m 
- Praça eng. Geraldo Rocha 
- Praça São João Batista 
- Rua Abílio Farias – 502m 
- Rua José Bonifácio – 184m 
- Rua Alferes Tiradentes 
- Rua Alfredo Tiradentes 
- Praça Landulfo Alves 
- Praça do mercado velho 
- Praça da Alimentação 24h 
 
CONJ. HAB. BARREIRAS I 
 
- Todas as ruas do bairro 
 
CONJ. HAB. RIO GRANDE 
 
- Todas as ruas do bairro  
 
 
COMPONENTES DO SES BARREIRAS ATUAL 
 
REDES COLETORAS 
 
Ø - mm  Material Extensão - m 
100   PVC  4.200 
150   Cerâmica 13.793 
150   PVC  11.164 
200   PVC  400 
 
 
LIGAÇÕES DOMICILIARES 
 
Cerâmica   – 1.320 
PVC  – 1.439  
 
 
ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS - 04 
 
LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO – 06 
 
DIGESTORES ANAERÓBIOS – 12  
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Estações Elevatórias 
 
Existem atualmente quatro estações elevatórias de esgoto operando em Barreiras. Todas as 
elevatórias foram construídas seguindo a concepção na qual as bombas são instaladas no interior 
dos poços de sucção das unidades (poço úmido), e as peças necessárias para o controle do 
escoamento (válvula de retenção e registro gaveta) são instaladas em um barrilete montado em uma 
caixa externa à estrutura da elevatória. As bombas utilizadas são submersíveis adequadas para o 
bombeamento de esgoto, as quais utilizam rotores semi-abertos capazes de possibilitar a passagem 
de pequenos sólidos. 
 
À montante das elevatórias foram construídas estruturas destinadas à retenção da areia carreada 
pelo esgoto, as quais, segundo informações prestadas pelos operadores das estações, não vêm 
funcionando a contento. Assim, uma boa parte da areia afluente tem acesso aos poços de sucção 
das elevatórias, gerando o seu assoreamento e resultando em bombeamento de esgoto com uma 
quantidade elevada de areia, o que danifica os rotores das bombas, causa o desgaste da parede 
interna das tubulações e, principalmente, acarreta o assoreamento das lagoas anaeróbias da ETE. 
 
A maioria das elevatórias não dispõe de sistema de gradeamento para a retenção dos sólidos 
grosseiros e flutuantes carreados pelo esgoto, de forma que sólidos de dimensões bastante 
consideráveis têm acesso aos poços de sucção destas estações, resultando em constantes 
paralisações das bombas para a retirada de objetos presos entre o rotor e a carcaça destes 
equipamentos. Estes entupimentos freqüentes, além de resultar algumas vezes na paralisação da 
elevatória, causam danos aos rotores das bombas e geram despesas com os serviços de manutenção 
dos equipamentos. 
 
Assim, os maiores problemas relacionados à operação das elevatórias identificados durante a visita 
de inspeção a campo realizada por técnicos da HIGESA dizem respeito à ausência de um sistema 
eficiente de tratamento preliminar instalado a montante de cada unidade de bombeamento. Desta 
forma, para o aproveitamento das quatro elevatórias existentes para o novo sistema será 
imprescindível a construção das estruturas destinadas ao abrigo destas unidades (gradeamento e 
caixa de areia). 
 
Linhas de Recalque 
 
Com exceção das elevatórias do Centro Histórico e Ribeirão 1, as demais estações elevatórias de 
esgoto existentes estão situadas no interior das áreas das ETE’s e, portanto, as suas linhas de 
recalque são bastante curtas e os desníveis geométricos pequenos. 
 
Emissários 
 
Os subsistemas de esgotamento sanitário que atualmente são operados pela EMBASA em Barreiras 
são pequenos e bastante simplificados e os únicos emissários existentes são os responsáveis pela 
condução do esgoto tratado da ETE para a disposição final no corpo d’água receptor (Rio Grande). 
As principais características destes emissários são sumarizadas no Quadro 6.2.01. Não foram 
identificados problemas relativos à operação dos emissários. 
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Quadro 6.2.01 – SES Barreiras - Principais características dos emissários 
 

Estação elevatória 
Características dos emissários 

Extensão (m) Diâmetro (mm) Material 

Vila Brasil 170 150 PVC de FºFº 

Ribeirão 150 150 PVC de FºFº 

Centro Histórico 300 250 FºFº K-7 
Conjunto Habitacional 
Barreiras I 380 300 MANILHA DE 

CONCRETO 
Conj. Habitacional Rio Grande 156 150 PVC de FºFº 

Fonte: EMBASA – Unidade de Negócios de Barreiras. 
 
 
Estações de Tratamento 
 
As estações de tratamento existentes atendem de forma isolada as áreas já beneficiadas com redes 
de esgotamento sanitário, tendo suas capacidades limitadas às populações beneficiadas, exceto a 
ETE do Centro Histórico que tem ampliação prevista no projeto. A seguir apresenta-se  a descrição 
de cada estação de tratamento. 
 
Ribeirão 
 
Esta Unidade teve o seu início de operação em janeiro de 2001 e está localizada à Rua Santa Cruz 
S/N – Lot. São Paulo. 
 
A rede coletora tem uma extensão total de 5.694 m em tubo de PVC, sendo 5.294 com diâmetro 
150 mm e 400 m de 200 mm, atendendo a um total de 531 ligações domiciliares. 
 
O emissário da Estação de Tratamento ao rio tem uma extensão de 150 m em tubo de PVC com 
Ø150 mm. A ETE é composta por lagoa anaeróbia com 35,0x56,0 m e profundidade de 3,0 m 
seguida por lagoa facultativa com 56,0x54,0 m e 1,5 m de profundidade. Os esgotos chegam à 
primeira lagoa através de recalque que é precedido de poço de retenção de areia, sem, contudo, 
unidade de gradeamento. O tratamento apresenta uma eficiência de cerca de 95% de remoção da 
DBO conforme quadro de resultados do Laboratório de Fisíco-química. 
 
A respeito dos excelentes resultados apresentados, a lagoa anaeróbia produz com frequência 
problema de maus odores, o que é corrigido com aplicações de cal. Esse problema é agravado pela 
excessiva proximidade das residências. A área apresenta-se bem cuidada e limpa com as cercas de 
fechamento em bom estado. 
 
O corpo receptor é o Ribeirão, a cerca de 100,0 m de sua desembocadura no Rio Grande. 
 
Vila Brasil 
 
Esta Unidade teve seu início de operação em  Janeiro de 2001 e está localizada na Rua São Jorge 
S/N – Vila Brasil. 
 
A bacia possui uma extensão total da rede de 7.900 m, sendo 7.530 m em redes de manilha 
cerâmica Ø150 mm e 370 m tubo de PVC Ø150 mm, possuindo um total 643 ligações domiciliares. 
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A ETE é composta por lagoa anaeróbia seguida por lagoa facultativa. Os esgotos chegam à 
primeira lagoa através de recalque que é precedido de um precário poço de retenção de areia, sem 
contudo, unidade de gradeamento. O tratamento apresenta uma eficiência de cerca de 88% de 
remoção da DBO conforme quadro de resultados do Laboratório de Fisíco-química.  O emissário 
da Estação de Tratamento ao rio tem uma extensão de 170 m em tubo de PVC  Ø150 mm. 
 
A área apresenta-se bem cuidada e limpa com as cercas de fechamento em bom estado. Não há 
registro de problema de maus odores, embora seja excessiva a proximidade das residências. 
 
O corpo receptor é o Rio Grande que, nesse ponto, já apresenta claros sinais de degradação devido 
às contribuições de montante. 
 
Conjunto Habitacional Rio Grande 
 
Esta Unidade teve o seu início de operação em 1996 e está localizada à Rua F S/N – Conj. Hab. Rio 
Grande. 
 
A rede coletora possui uma extensão total de 4.200 m, em tubo de PVC Ø110 mm, atendendo a um 
total de 300 ligações domiciliares. 
 
O emissário possui uma extensão de 156 m em tubo de PVC Ø150 mm. A ETE é composta por três 
DAFA’s. Os esgotos chegam por gravidade e não há retenção de areia nem unidade de 
gradeamento. 
 
O tratamento apresenta uma eficiência de cerca de 79% de remoção da DBO, esse é um bom 
resultado em se tratando de DAFA’s, embora seja surpreendente o valor elevado da DBO do esgoto 
bruto que chega a atingir mais de 5.000,00 mg/l. 
 
A área apresenta-se com sinais de vandalismo nos muros de fechamento e com grande quantidade 
de mato. A EMBASA escavou várias trincheiras para conter a prática de futebol no interior da área. 
Não há registro de problema de maus odores, embora seja excessiva a proximidade das residências. 
O corpo receptor é o Rio Grande que, nesse ponto, já apresenta claros sinais de degradação devido 
às contribuições de montante. 
 
Centro Histórico 
 
Esta Unidade teve seu início de operação em janeiro/2001 e está localizada à Rua Humaitá S/N – 
Centro Histórico. 
 
A bacia possui uma extensão total da rede de 6.263 m em manilha cerâmica Ø150 mm, atendendo a 
um total de 517 ligações domiciliares. 
 
O emissário tem uma extensão de 300 m em ferro fundido Ø250 mm. A ETE é composta por 
tratamento preliminar em caixa de areia tipo canal, notando-se a retirada da grade, e lagoa 
anaeróbia com 45,0x50,0 m e profundidade de 3,0 m seguida por lagoa facultativa com 45,0x240,0 
m e 1,5 m de profundidade. 
  
O tratamento apresenta uma eficiência de cerca de 85% de remoção da DBO conforme quadro de 
resultados do Laboratório de Fisíco-química. 
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A área apresenta-se bem cuidada e limpa com as cercas de fechamento em bom estado, embora o 
portão apresente sinais de violação. Não há registro de problema de maus odores, e as unidades 
encontram-se a uma distância segura das residências 
 
O corpo receptor é o Rio Grande que, nesse ponto, já apresenta claros sinais de degradação devido 
às contribuições de montante. 
 
Conjunto Habitacional Barreiras I 
 
Esta Unidade teve seu início de operação no ano de 1996 e está localizada à Rua Buenos Aires S/N 
– Bairro Vila Rica. 
 
A bacia possui uma extensão total da rede de 5.500 m em tubo de PVC Ø150 mm, atendendo a um  
total de 708 ligações domiciliares. 
 
O emissário possui uma extensão de 380 m, em manilha de concreto Ø300 mm. A ETE é composta 
por oito DAFA’s. Não foi possível a visualização do interior de uma das unidades para a 
confirmação de que são realmente DAFA’s as unidades dessa ETE. Os esgotos chegam por 
gravidade e não há retenção de areia nem unidade de gradeamento. 
 
O tratamento apresenta uma eficiência de cerca de 94% de remoção da DBO conforme quadro de 
resultados do Laboratório de Fisíco-Química. Esse é um resultado surpreendente em se tratando de 
DAFA’s. 
 
A área apresenta-se bem cuidada e limpa com as cercas de fechamento em bom estado, embora o 
portão apresente sinais de violação. Não há registro de problema de maus odores, embora seja 
excessiva proximidade das residências. 
  
O corpo receptor é um canal de drenagem que recebe esgoto e é afluente do Rio Grande que, nesse 
ponto, já apresenta claros sinais de degradação devido às contribuições de montante. 
 
Embora os resultados das análises do esgoto afluente e efluente das estações de tratamento 
existentes indiquem uma remoção satisfatória da matéria orgânica, as cinco estações existentes 
juntas tem capacidade para tratar cerca de 10% do esgoto atualmente gerado em Barreiras.  
 
 
Informações Complementares 
 
O atual SES conta com 03 Operadores para os cinco sistemas (funcionários terceirizados) e com 
uma Caminhonete S10 ano de fabricação 1999 com reboque, tanque e compressor e mangueira, 
motor a gasolina usado em desobstruções de ramal (Motorista e Operador, funcionário próprio e 
terceirizado). 
 
As desobstruções de rede são feitas de forma manual e pela empresa contratada, com tempo de 
atendimento em média 06 horas, sendo as solicitações feitas através do 195. 
 
É feita a limpeza geral das redes por um caminhão High Velocity da Unidade de Feira de Santana 
uma vez por ano, sendo necessária fazer-se limpeza uma vez por semestre. 
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6.2.2   Novo Sistema de Esgotamento Sanitário 
 
A situação do esgotamento sanitário em Barreiras é crítica, atende a pouco menos de 10% 
da sua população na sede do município, o que resulta em conseqüências negativas para a 
saúde da população e na poluição do corpo d’água receptor dos esgotos, o Rio Grande, 
além do desconforto provocado por odores desagradáveis e pela invasão das zonas de 
transito por esgotos, agravado por ocasiões de chuva.  
 
O sistema de esgotamento sanitário projetado para a cidade de Barreiras teve sua 
configuração estabelecida na fase de elaboração do Relatório de Concepção e Viabilidade, 
na qual foram apresentadas três alternativas. Após confronto técnico-econômico dessas 
alternativas, indicou-se a Alternativa 1 para configurar o SES de Barreiras. Vale ressaltar 
que tal alternativa sofreu otimização após visita de campo realizada pela equipe da Higesa. 
 
As zonas urbanas atualmente ocupadas foram divididas em 12 bacias de esgotamento 
denominadas de bacias A, B, C, D, D1, E, E1, F, G, H, I e J. As bacias A, B, E e E1 
drenam para a margem esquerda do Rio Grande, sendo que as demais drenam para a sua 
margem direita. 
 
As contribuições de toda a área da cidade que drena para a margem esquerda do Rio 
Grande são encaminhadas para a estação de tratamento existente próximo ao bairro de 
Barreirinhas, a qual atualmente trata o esgoto do bairro Centro Histórico. 
 
A contribuição de esgotos de toda a área da cidade que drena para a margem direita do Rio 
Grande será reunida em uma estação elevatória a ser construída no bairro Santa Luzia. 
Desta elevatória o esgoto será recalcado, cruzará o rio Grande através de travessia sub-
aquática a ser realizada com tubulação flexível de PEAD e atingirá a área da estação de 
tratamento existente, a qual será adequadamente ampliada para receber todo o esgoto da 
cidade de Barreiras. 
 
O dimensionamento considerou as seguintes vazões, relativas ao final de plano admitido 
para o projeto (ano 2024): 
 
• vazão de dimensionamento: vazão máxima horária para o ano 2024; 

• vazões relativas às áreas de expansão consideradas como vazões pontuais afluentes à 
rede coletora; 

• vazão relativa à área atualmente ocupada: vazão específica de final de plano; 

• vazão específica de infiltração: de 0,0002 l/s/m, para as zonas ocupadas e de expansão. 
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CRESCIMENTO DA REDE COLETORA E LIGAÇÕES PREDIAIS DURANTE O 
HORIZONTE DE PROJETO 
 
O crescimento da rede coletora durante o horizonte do projeto foi estimado da seguinte forma: 
 
- projeção do crescimento populacional das zonas de expansão; 

- adoção do parâmetro aproximado de 1,23m de rede coletora por habitante incremental, advindo 
da divisão da extensão total de rede coletora incremental acumulada prevista para o ano 2024, 
correspondente a 63.569m (18.073m nas zonas ocupadas e 45.496m nas zonas de expansão), 
pela população incremental acumulada prevista para este mesmo ano, correspondente a 51.505 
habitantes; 

- multiplicação do parâmetro obtido pela população incremental do ano. 
 
O crescimento das ligações prediais foi estimado com base no incremento populacional anual, 
dividido pela taxa de ocupação urbana da localidade do Censo Demográfico de 2000 da FIBGE, 
correspondente a 4,14 habitantes/domicílio. 
 
No Quadro a seguir são apresentados os crescimentos da rede coletora e do número de ligações 
para os anos de 2004, 2014 e 2024. 
 
Quadro 6.2.02 - Crescimento da rede coletora e das ligações do SES Barreiras 
 

Período 
Extensão de rede 

adicional a implantar 
(m) 

Nº de ligações adicionais a serem implantadas 

Ramais prediais Intra-domiciliares 

2004 3.519 0 0 

2005-2014 32.838 33651 33651 

2015-2024 27.211 5364 5364 

total 63.569 39016 39016 

 
 
POPULAÇÃO BENEFICIADA COM A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E VAZÕES 
EFLUENTES DE ESGOTO 
 
No Projeto são indicadas as evoluções anuais previstas para a população da sede municipal de 
Barreiras e para as demandas e vazões de esgotos sanitários gerados. 
 
Para os trabalhos realizados foram considerados os seguintes parâmetros: 
 
- nível de atendimento: 100% da população; 

- horizonte de projeto: 20 anos - 2005/2024 

- coeficiente de variação: 

o dia de maior consumo: k1 = 1,20 

o hora de maior consumo: k2 = 1,50 

- coeficiente de retorno: 0,80. 
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O crescimento demográfico foi projetado de acordo com a expressão: 
 
y = - 0,0132 x4 + 105,8866667057 x3 – 318542,2101173680 x2 – 213589107151,546 
 
O coeficiente per capita adotado nos estudos foi obtido a partir de dados fornecidos pela EMBASA 
relativos ao sistema de abastecimento de água que serve a Barreiras, tendo-se obtido o valor de 120 
l/hab/dia. 
 
No Quadro 6.2.03, a seguir, são apresentadas as evoluções anuais previstas para a população a 
partir da equação do crescimento demográfico, para as demandas de água e para as vazões dos 
esgotos sanitários a serem gerados na cidade. 
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Quadro 6.2.03 - Evolução das populações e das demandas de esgotos de Barreiras 
 

Ano 
População (hab.) Demanda de água* (l/s) Vazão de esgoto (l/s) 

Total Atend. Média Máx. diá. Máx. hor. Média Máx. diá. Máx. hor.

2002 105963 105963 196,23 235,47 353,21 117,74 141,28 211,93 

2003 108849 108849 201,57 241,89 362,83 120,94 145,13 217,70 

2004 111700 111700 206,85 248,22 372,33 124,11 148,93 223,40 

2005 114518 114518 212,07 254,48 381,73 127,24 152,69 229,04 

2006 117302 117302 217,23 260,67 391,01 130,34 156,40 234,60 

2007 120052 120052 222,32 266,78 400,17 133,39 160,07 240,10 

2008 122769 122769 227,35 272,82 409,23 136,41 163,69 245,54 

2009 125451 125451 232,32 278,78 418,17 139,39 167,27 250,90 

2010 128098 128098 237,22 284,66 426,99 142,33 170,80 256,20 

2011 130708 130708 242,05 290,46 435,69 145,23 174,28 261,42 

2012 133281 133281 246,82 296,18 444,27 148,09 177,71 266,56 

2013 135814 135814 251,51 301,81 452,71 150,90 181,09 271,63 

2014 138307 138307 256,12 307,35 461,02 153,67 184,41 276,61 

2015 140755 140755 260,66 312,79 469,18 156,39 187,67 281,51 

2016 143158 143158 265,11 318,13 477,19 159,06 190,88 286,32 

2017 145513 145513 269,47 323,36 485,04 161,68 194,02 291,03 

2018 147816 147816 273,73 328,48 492,72 164,24 197,09 295,63 

2019 150064 150064 277,90 333,48 500,21 166,74 200,09 300,13 

2020 152254 152254 281,95 338,34 507,51 169,17 203,01 304,51 

2021 154383 154383 285,89 343,07 514,61 171,54 205,84 308,77 

2022 156445 156445 289,71 347,66 521,48 173,83 208,59 312,89 

2023 158437 158437 293,40 352,08 528,12 176,04 211,25 316,87 

2024 160354 160354 296,95 356,34 534,51 178,17 213,81 320,71 

Atendimento (%) 100 Per capita líquido 
(l/hab./dia) 120 Pop. em 2000 (hab) 100.085 

* Demanda de água considerando perda de 25% (per capita bruto de 180 l/s/hab) 
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Rede coletora 
 
O sistema concebido apresenta a seguinte configuração operacional: 
 
• a Bacia E1 encaminha suas contribuições para a estação elevatória EE11, e desta para um poço 

de visita da Bacia E; 

• a estação elevatória EE5 recebe as contribuições de esgoto provenientes da Bacia E, o recalque 
da EE11 e, futuramente, a vazão de esgotos da zona de expansão ZE-1, e as encaminha para um 
poço de visita da Bacia A; 

• os esgotos coletados na Bacia A são reunidos e recalcados pela estação elevatória EE-1 para 
um poço de visita do coletor 2, a Bacia A deverá receber, também, no futuro, as contribuições 
de esgotos da zona de expansão ZE-2; 

• todos os esgotos da Bacia B serão encaminhados para o coletor 2, o qual os conduzirá para a 
área da estação de tratamento, local onde será implantada a estação elevatória EE-10 que 
recalcará todas estas contribuições até a caixa de distribuição da estação de tratamento; 

• as contribuições de esgotos da Bacia C serão encaminhadas à estação elevatória EE-2, e desta 
para um poço de visita da Bacia D; futuramente a vazão de esgotos da zona de expansão ZE-4 
será lançada em um poço de visita da Bacia C; 

• a Bacia F, atual Bacia do Centro Histórico, terá os seus esgotos reunidos na área da estação 
elevatória EE4, a qual realiza o recalque para um poço de visita da Bacia D; 

• os esgotos provenientes das edificações da Bacia D1 serão encaminhadas à EE-3 e desta para 
um poço de visita da Bacia D; 

• todos os esgotos coletados na Bacia J, atual Bacia do Ribeirão, serão recalcados pela estação 
elevatória existente para a Bacia I; os esgotos das Bacias I e J serão reunidos na estação 
elevatória existente na área da ETE do Ribeirão (EE-7), que realizará o recalque para um poço 
de visita da Bacia G; 

• os esgotos coletados na Bacia H serão reunidos na estação elevatória EE-6 e bombeados para 
um poço de visita da rede coletora da Bacia G; 

• as contribuições de esgoto das edificações da Bacia G, juntamente com as vazões oriundas das 
Bacias H, I, J serão dirigidas para o poço de visita do coletor 1, de onde serão encaminhados 
para um poço de visita da rede coletora da Bacia F; 

• no ponto mais baixo da Bacia D, próximo à margem direita do rio Grande, estará posicionada a 
EE-9, em uma área onde atualmente está um DAFA que trata os esgotos da rede existente; esta 
elevatória será responsável por recalcar a contribuição de esgotos gerados pelas edificações da 
Bacia D, as vazões futuras a serem geradas na zona de expansão ZE-5 e mais as vazões de 
esgoto geradas nas demais bacias que drenam para a margem direita do rio Grande (Bacias C, 
D1, F, G, H, I e J); 

• da estação elevatória EE-9 o esgoto será recalcado para a estação de tratamento, situada 
próximo ao Bairro de Barreirinhas; haverá a necessidade, portanto, de realizar uma travessia 
sob o rio Grande, para a qual prevê-se a utilização de tubulações de Polietileno de Alta 
Densidade (PEAD); 

• o coletor tronco 2, além de receber as contribuições provenientes das bacias A (EE1) e B, 
futuramente receberá as vazões geradas na zona de expansão ZE-3. 
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Quadro 6.2.04 - Crescimento vegetativo da rede coletora e das ligações do SES de Barreiras 
 

Ano População (hab) Rede coletora (m) Ligações 

Total  Incremental Anual Acum. Total Inc. (m) 
2003 108.849 0 0 0 0 0 
2004 111.700 2.851 3.519 3.519 694 694 
2005 114.518 2.818 3.478 6.997 686 1379 
2006 117.302 2.784 3.436 10.433 677 2057 
2007 120.052 2.750 3.395 13.828 669 2726 
2008 122.769 2.717 3.353 17.181 661 3387 
2009 125.451 2.682 3.310 20.491 653 4039 
2010 128.098 2.647 3.267 23.758 644 4683 
2011 130.708 2.610 3.222 26.980 635 5319 
2012 133.281 2.573 3.175 30.155 626 5945 
2013 135.814 2.533 3.127 33.282 616 6561 
2014 138.307 2.492 3.076 36.358 606 7167 
2015 140.755 2.449 3.022 39.380 596 7763 
2016 143.158 2.403 2.966 42.346 585 8348 
2017 145.513 2.354 2.906 45.252 573 8921 
2018 147.816 2.303 2.842 48.094 560 9481 
2019 150.064 2.248 2.775 50.869 547 10028 
2020 152.254 2.190 2.703 53.572 533 10561 
2021 154.383 2.128 2.627 56.199 518 11079 
2022 156.445 2.062 2.545 58.744 502 11581 
2023 158.437 1.992 2.459 61.203 485 12065 
2024 160.354 1.917 2.366 63.569 466 12532 

      63.569 4,11 
 
 
Estações elevatórias 
 
De acordo com a concepção estabelecida para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Barreiras, 
estão previstas as implantações de nove estações elevatórias, denominadas de EE1, EE2, EE3, EE4, 
EE5, EE6, EE9, EE10 e EE11. Em função da magnitude da vazão de bombeamento, e, portanto do 
porte da estação elevatória, foram concebidos três modelos de estações denominadas de estações 
Tipo I, Tipo II e Tipo III. As elevatórias denominadas de EE7 e EE8 são existentes e foram 
incorporadas ao novo sistema. 
 
As estações Tipo I foram aplicadas às elevatórias com vazões de inferiores a 10,0l/s. Este modelo 
foi recomendado pela equipe de fiscalização da EMBASA e o arranjo geral da área de cada estação 
será composto basicamente por quatro estruturas em concreto armado com a seguinte função: 
 
• PV de entrada: responsável por reunir todo o esgoto afluente e encaminhá-lo à estação 

elevatória. Desta estrutura partirá, ainda, o extravasor da unidade. 

• caixa de gradeamento: terá a função de abrigar a grade de barras de limpeza manual a ser 
utilizada para a retenção dos sólidos grosseiros carreados pelo esgoto, esta caixa contará, ainda, 
com uma bandeja metálica para a deposição dos sólidos e com uma comporta de fluxo para 
encaminhar o esgoto ao extravasor, quando necessário; 
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• poço de areia: a ser utilizado para a retenção da areia; 

• estrutura de recalque: responsável por abrigar o poço úmido e os conjuntos motor-bomba 
submersíveis. 

 
O modelo de elevatória tipo I foi aplicado às estações elevatórias EE3, EE6 e EE11. 
 
Para as estações elevatórias EE1, EE2, EE4 e EE5 foi empregado o modelo de estação elevatória 
tipo II, utilizado nos sistemas de recalque com vazões superiores a 10,00l/s. Estas elevatórias são 
compostas por: 
 
• poço de registro de bloqueio, localizado fora da estrutura da elevatória; 

• unidade de tratamento preliminar, localizada no interior da estrutura da elevatória; 

• unidade de bombeamento (poço úmido e conjuntos moto-bombas), localizada no interior da 
estrutura da elevatória; 

• linha de recalque. 
 
As estações elevatórias do tipo III são as estações de maior porte do sistema, com vazões 
superiores a 100 l/s e correspondem às elevatórias EE9 e EE10. 
 
A concepção das elevatórias do tipo III segue modelo fornecido pela EMBASA, utilizado com 
sucesso em elevatórias do SES de Salvador. De acordo com este modelo, a elevatória é composta 
por: 
 
• poço de bloqueio, localizado fora de esturtura da elevatória; 

• unidade de tratamento preliminar, localizada no interior da estrutura da elevatória; 

• unidade de bombeamento (poço úmido e conjuntos moto-bomba) localizadas no interior da 
estrutura da elevatória; 

• linha de recalque. 
 
O atual sistema do SES de Barreiras dispõe de quatro estações elevatórias, denominadas de Vila 
Brasil, Centro Histórico, Ribeirão 1 e Ribeirão 2. 
 
A elevatória da Vila Brasil recebe as contribuições atual do sub-sistema Vila Brasil e as recalca até 
a ETE que serve ao sub-sistema. Com a nova configuração do sistema, a referida estação de 
tratamento não será aproveitada, o que também ocorrerá com a estação elevatória. 
 
A elevatória do Centro Histórico recebe as contribuições do atual sub-sistema do Centro-Histórico 
e as recalca até a principal estação de tratamento da cidade, a qual será aproveitada e ampliada na 
nova concepção do sistema. A elevatória apresenta o inconveniente de não dispor de unidade de 
tratamento preliminar (grade e caixa de areia), o que representa um grande transtorno para a 
operação e manutenção da unidade, tendo ocorrido uma justificável solicitação dos setores 
operacionais da EMBASA de que, caso a mesma fosse aproveitada no novo sistema, fosse 
projetada uma unidade de tratamento preliminar a montante da elevatória. 
 
Na nova concepção do sistema, foi prevista uma elevatória no local da atual EE do Centro 
Historico. Esta elevatória foi denominada de EE4 e prevista para operar com vazão de 85,30 l/s, 
valor superior ao que suporta o poço atual da elevatória. 
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Considerando este fato, e também que para o aproveitamento desta estrutura seria necessária a 
implantação de uma unidade de tratamento preliminar a montante, concluiu-se pelo abandono da 
elevatória e pela implantação de uma nova unidade, do Tipo II, para realizar a função prevista para 
a EE4. 
 
As estações elevatórias Ribeirão 1 e Ribeirão 2 serão aproveitadas no novo sistema. Ambas 
dispõem de duas bombas submersíveis (uma de reserva) ABS modelo Robusta 1000T-SI, 3.450 
rpm, motor com potência de 4CV, as quais mostram-se inadequadas para atendimento das novas 
condições impostas pelo sistema projetado e serão substituídas. 
 
A elevatória Ribeirão 1 localiza-se no interior do sub-sistema Ribeirão e, no novo projeto, passou a 
ser denominada de EE8. Além da troca dos conjuntos moto-bombas e de adaptação no barrilete 
para se adequar às dimensões do conjunto a ser adquirido para a unidade, é prevista a implantação 
de uma nova unidade de gradeamento, seguida por um poço de areia, com concepção semelhante à 
estabelecida para as elevatórias do Tipo I. Estas obras serão realizadas em razão da rede projetada 
chegar em cota inferior à atual unidade de gradeamento e depósito de areia que antecede a unidade 
de bombeamento. 
 
A elevatória Ribeirão 2 localiza-se na área da ETE que atende ao atual sub-sistema Ribeirão e, no 
novo projeto, passou a ser denominada de EE7. A única intervenção prevista nesta elevatória, além 
da substituição das bombas e adaptação no barrilete, consiste no corte da linha de recalque atual 
(que destina as contribuições à ETE do sub-sistema) e a interligação a uma nova linha que realizará 
o recalque até a bacia, G. 
 
Em todas as estações elevatórias está prevista a instalação de bombas submersíveis, sendo uma 
reserva, que atendam as características hidráulicas requeridas. 
 
Estação de tratamento de esgotos 
 
A concepção estabelecida para a ETE do SES de Barreiras leva em consideração a filosofia da 
utilização de unidades modulares, com funcionamento em paralelo, de modo a que não seja 
necessária a paralisação total da estação para a realização de manutenção de algumas das suas 
unidades. 
 
A ETE projetada para o SES de Barreiras será composta por uma caixa de distribuição que receberá 
as contribuições e distribuirá para 03 módulos paralelos, compostos, cada um por: 
 
• Digestor Anaeróbio de Fluxo Ascendente – DAFA, dotado de 02 (duas) câmaras paralelas; 

• leito de secagem de lodo, com 02 câmaras paralelas; 

• lagoa facultativas; 

• emissário. 
 
A estação foi projetada para tratar uma vazão média de 266,17l/s, resultando em uma eficiência de 
remoção de DBO5 de 93,91%, correspondendo a um efluente com concentração de 21,22 mg/l de 
DBO5 e remoção de coliformes fecais de 99,62%, correspondendo à concentração de 3,81x104 CF / 
100 ml, sendo conduzido por emissário DN 450, com um primeiro trecho em FºFº e um segundo 
em PEAD. 
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6.2.3   Indicadores Econômicos do SES 
 
Apresentam-se a seguir os principais indicadores econômicos do Projeto do SES Barreiras. 
 
Quadro 6.2.05 – Custos per-capita do SES Barreiras 
 

Período População 
beneficiada (hab) 

Custo total acumulado (custo 
direto - VP) (R$) 

Custo per capita 
(R$/habitante) 

Custo per capita 
(US$/habitante) 

2004 0 49.241.733,59 0 0 

2005-2014 138.307 52.398.262,03 378,86 106,66  

2015-2024 160.354 54.730.694,90 341,31 96,09  

Total 160.354 54.730.694,90     
 
Quadro 6.2.06 – Custo total / metro de rede de esgoto do SES Barreiras 
   

Período Extensão de rede 
(m) 

Custo total acumulado (custo 
direto - VP) (R$) 

Custo total (R$) / 
metro de rede de 

esgoto 

Custo total (US$) / 
metro de rede de 

esgoto 

2004 355.829,78 49.241.733,59 138,39 38,96  

2005-2014 365.530,70 52.398.262,03 143,35 40,36  

2015-2024 370.367,40 54.730.694,90 147,77 41,60  

Total 370.367,40 54.730.694,90     
 
Quadro 6.2.07 – Custo total / nº de ligações de esgoto do SES Barreiras 
   

Período Nº de ligações Custo total acumulado (custo 
direto - VP) (R$) 

Custo total (R$) / 
nº de ligações 

Custo total (US$) / nº 
de ligações 

2004 0 49.241.733,59 0 0 

2005-2014 33.651 52.398.262,03 1557,11 438,38  

2015-2024 39.016 54.730.694,90 1402,78 394,93  

Total 39.016 54.730.694,90   
 
Quadro 6.2.08 – Custo total da rede e ligações / metro de rede do SES Barreiras 
   

Período Extensão de 
rede (m) 

Custo total acumulado da rede 
e ligações (custo direto - VP) 

(R$) 

Custo total (R$) / 
metro de rede de 

esgoto 

Custo total (US$) / 
metro de rede de 

esgoto 
2004 355.829,78 40.550.323,97 113,96 32,08  

2005-2014 365.530,70 43.623.151,47 119,34 33,60  

2015-2024 370.367,40 45.866.442,85 123,84 34,86  

Total 370.367,40       
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Quadro 6.2.09 – Metros de rede / nº de ligações do SES Barreiras 
 

Período Extensão de rede (m) Nº de ligações Metros de rede / número 
de ligações 

2004 355.829,78 0 0 

2005-2014 365.530,70 33.651 10,86 

2015-2024 370.367,40 39.016 9,49 

Total 370.367,40 39.016   
 OBS: US$ 1,00 = R$ 3,552 (data base: mar/2003) 
 

 
6.2.4   Análise Preliminar dos Impactos Ambientais do SES 
 
Os projetos de esgotamento sanitário têm a finalidade de minimizar os efeitos do lançamento do 
esgoto in natura sobre o ambiente, caracterizando-se, assim globalmente, como um impacto 
positivo, possibilitando a redução dos índices de doenças e perigo à saúde da população, a melhoria 
da qualidade das águas e o aumento dos benefícios do corpo receptor para diversos usos. 
 
Para a avaliação dos prováveis impactos quando da implantação da ampliação do sistema de 
esgotamento sanitário de Barreiras o sistema sócio-ambiental foi dividido em dois meios: biofísico 
e antrópico, sendo que o meio biofísico compreende atributos do meio ambiente natural, onde as 
modificações ocorrem em função da ação do homem, enquanto que o meio antrópico está 
relacionado com os atributos sociais, econômicos e culturais, incluindo os principais padrões de 
integração com as atividades de uso dos recursos naturais. 
 
A avaliação ambiental preliminar consistiu na identificação, previsão e classificação dos prováveis 
impactos no sistema sócio-ambiental, a partir das principais atividades que deverão ocorrer quando 
da implantação, ampliação e operação dos sistemas. A classificação dos impactos é apresentada no 
Quadro a seguir. 
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Quadro 6.2.10 - Classificação dos impactos ambientais do SES Barreiras 
 

Características Classificação Avaliação 

MAGNITUDE 
ALTO Muito significativo. 
MÉDIO Relativamente significativo. 
BAIXO Pouco significativo. 

NATUREZA 

DIRETO Quando o impacto  resultar de uma 
simples relação causa-efeito. 

INDIRETO 
Quando é uma reação secundária em 
relação a ação, ou faz  parte de uma cadeia 
de reações. 

EFEITO 

POSITIVO 
Quando a ação ou atividade resultar na 
melhoria da qualidade de um fator 
ambiental. 

NEGATIVO 
Quando a ação ou atividade resultar em 
dano ou redução da qualidade de um fator 
ambiental. 

HORIZONTE 
TEMPORAL 

IMEDIATO Quando o efeito surge no instante em que
se dá a ação. 

MÉDIO E 
LONGO 
PRAZO 

Quando o efeito se manifesta depois de 
decorrido certo tempo após a ação. 
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6.3   SANEAMENTO NO MEIO RURAL 
 
O diagnóstico dos serviços de saneamento no meio rural envolveu as seguintes atividades:  
 
Base Cartográfica 
 
Elaboração da base cartográfica do PMSB, a partir da integração das folhas topográficas da SEI, na 
escala 1100.000, e que servirá de base para a posterior construção do Sistema Municipal de 
Informações de Saneamento. 
 
Coleta de informações 
 
Esta atividade envolveu a pesquisa, coleta e análise de dados sobre o saneamento rural em diversas 
instituições, como a CERB, CAR, Prefeitura Municipal, Fundação Nacional de Saúde e outros. 
 
Mapeamento das localidades rurais 
 
Esta atividade teve como objetivo o mapeamento dos distritos e localidades rurais, realizado a 
partir de visitas locais e determinação de coordenadas com GPS, que resultou em um universo de 
65 aglomerados urbanos, a serem considerados no planejamento do saneamento rural. 
 
Diagnóstico local 
 
Esta atividade constou de uma campanha de visitas técnicas a todas as comunidades mapeadas e 
realização do diagnóstico local dos serviços de saneamento, cujos resultados são apresentados no 
Quadro 6.3.01.  
 
O diagnóstico foi concentrado nos sistemas de abastecimento de água, visto que praticamente são 
praticamente inexistentes os serviços de esgotamento sanitário no meio rural.   
 
Mapa de diagnóstico 
 
As informações obtidas foram consolidadas no Mapa de Diagnóstico do saneamento rural, 
apresentado na sequencia. 
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Quadro 6.3.01 – Diagnóstico do abastecimento de água no meio rural 
 

N Localidades No Dom. Pop. Est. Tipo Sist. Reserv. Dem 
(l/dia) 

Vazão 
(m3/h) Manancial Obs. 

01    Água Salgada 15 75  Indiv.  9.000 0,38 Captação direta Rio de Ondas 

02    Alto da Boa Vista 17 160 Simp.  10 19.200 0,80 Poço    

03    Angélica Aires 30 150  2 x 10 18.000 0,75 Captação direta
Rio de Ondas 

Má qualidade da água. Á água não passa por 
tratamento e alguns moradores compram água 

mineral.  

04    Arraial da Penha 50 175  10 21.000 0,88 Poço  Em 2009 foi concluída a consrução. do SSAA 
pelo Programa Royalties 

05    Baixão  7 35  10 4.200 0,18 EMBASA 
(Sede) + Poço Má qualidade da água - salobra  

06    Baraúna  410 2050 Conv.  50 246.000 10,25 EMBASA 
(Sede)    

07    Barreiras Sul 170 850  10 102.000 4,25 EMBASA 
(Sede)    

08    Barroca  34 170  10 20.400 0,85 Captação direta 
Existe reservatório com poço, porém não está em 

operação, por falta de instalação do sistema 
elétrico. Não há energia elétrica. 

09    Barrocão de Baixo 294 400 Simp.  10/20/40 48.000 2,00 Captação direta
de nascente 

Vazamentos (diários). Tubulações antigas não 
suportam a pressão em diversos trechos / 

Distribuição irregular (diário). Em set/94 foi 
concluída a construção do SSAA (CERB) 

10    Barrocão de Cima 151 235 Simp.    28.200 1,18 

Captação direta
de nascente por 

gravidade + 
Poço 

Falta de água (diário). Os usuários deixam suas 
torneiras abertas, acarretando na falta de água. Em 

fev/94 foi concluída a construção do SSAA 
(CERB) 

11    Barrocão de Cima (Nas)        0 0,00     

12    Bebedouro  75 110 Simp.  Sem uso 13.200 0,55 Captação direta Existem 02 reservatórios não utilizados. 

13    Bezerro  67 335 Simp.  2 x 10 40.200 1,68 Poço  Má qualidade da água - salobra.  
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Quadro 6.3.01 – Diagnóstico do abastecimento de água no meio rural (cont.) 
 

N Localidades No Dom. Pop. Est. Tipo Sist. Reserv. Dem 
(l/dia) 

Vazão 
(m3/h) Manancial Obs. 

14    Boqueirão do Justino 57 285  2 x 10 34.200 1,43 Poço  
Má qualidade da água - salobra. Pouca pressão da 
água. Em jun/02 foi feita a recuperação do poço 

tubular, com Q = 11.313 l/h 

15    Boqueirão do Rodrigo 37 105  10 12.600 0,53 Poço  
Água salobra . Em fev/94 concluída a recuperação 

do SSAA (CERB). Em 2009 foi concluída a 
construção do SSAA pelo Prog. Royalties 

16    Brejo Novo 31 155    18.600 0,78 Poço  Falta de água . Pouca pressão da água (diário). 

17    Buriti  80 400  25 48.000 2,00   EMBASA (responsável pelo fornecimento). 

18   Campo Santo dos Aflitos 60 300  2 x 10 36.000 1,50 Poço    

19    Cabeceira Grande 38 190  Indiv.  22.800 0,95 Captação direta
- Rio de Ondas   

20    Cachoeirinha  15 75    9.000 0,38 Cap. direta Água contaminada com agrotóxicos. 

21   Cajuerana  22 110    13.200 0,55     

22   Canabrava  91 100 Simp.  5 / 10 12.000 0,50 Poço  
Falta de água (diário). Má qualidade da água - 

mau cheiro da água do poço, o qual está próximo 
de um cemitério (diário). 

23    Capão do Meio 109 545   2 x 10 65.400 2,73 Poço  Em 2009 concluída a construção do SSAA pelo 
Programa Royalties 

24    Capuerê  20 100     12.000 0,50 Captação direta   

25    Cerradão  56 280   5 / 10 33.600 1,40 Poço  Problemas com a bomba elétrica. 

26    Chico Preto 22 110   2 x 10 13.200 0,55 Poço    

27    Conquista  108 540 Conv. 2 reser. 64.800 2,70 EMBASA 
(Sede)   

28    Correio  43 215 Simp.  10 25.800 1,08 Poço Em set/96 concluída a perfuração de poço tubular 
(CERB) com Q = 15.529 l/h 



 
 
 
 
 

75 
 

 
Quadro 6.3.01 – Diagnóstico do abastecimento de água no meio rural (cont.) 
 

N Localidades No Dom. Pop. Est. Tipo Sist. Reserv. Dem 
(l/dia) 

Vazão 
(m3/h) Manancial Obs. 

29    Faz. Arcada 48 240   10 28.800 1,20 

Captação direta
Rio Branco 

(utilização de 
roda d'água) + 

Poço 

Má qualidade da água - água salobra do poço 
(diário).  

30    Faz. Nádia 10 50   10 6.000 0,25 Captação direta Captação direta do rio Branco, com a utilização de 
motor movido a óleo. 

31    Faz. Nova Vida 10 50   10 6.000 0,25 

Captação direta
Rio Branco 

(utilização de 
motor a óleo). 

Falta a tampa do reservatório. 

32    Fazendinha  10 50     6.000 0,25 Captação direta Má qualidade da água (eventual - nos períodos de 
chuva a água fica suja). 

33    Gameleira  49 75 Simp.    9.000 0,38 Captação direta
de nascente  

Possui uma barragem na nascente. Na seca, 
eventualmente, ocorre a falta d'água e há acúmulo 

de areia na captação. 
34    Lagoa  18 90     10.800 0,45     

35    Lavras  10 50   10 6.000 0,25 Poço   

36    Liberdade  15 75   10 / 20 9.000 0,38 Poço  Geralmente é feita a cloração da água  

37    Mangabeira  47 240 Simp.  2 X 10 28.800 1,20 Captação direta
+ Poço 

Falta de água (diário). Em set/00 concluída a 
construção do SSAA (CERB) com Q = 2.000 l/h, 

salinidade 102 mg/l. Em 2009 concluída a 
construção do SSAA pelo Programa FUNCEP 

38    Mantiqueira  70 225 Simp.  10 27.000 1,13 Captação direta Má qualidade da água - salobra (diário). 

39    Mata da Puba 28 140     16.800 0,70 Captação direta 
de rio  

Má qualidade da água (diário). Rio que vem de 
Luis Eduardo Magalhães, porém essa água já 

chega poluída. 
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Quadro 6.3.01 – Diagnóstico do abastecimento de água no meio rural (cont.) 
 

N Localidades No Dom. Pop. Est. Tipo Sist. Reserv. Dem 
(l/dia) 

Vazão 
(m3/h) Manancial Obs. 

40    Mocambinho  12 60     7.200 0,30 Captação direta   

41    Mocambo  162 1400 Simp.  10  168.000 7,00 Poço    

42    Mocambo de Cima 164 1670 Simp.  2 x 20 200.400 8,35 Captação direta

Captação na nascente (água doce). Existência 
também de reservatório, o qual é abastecido por 

água salobra. Em set/05 concluída a perfuração de 
poço tubular (CERB) com Q = 24.750 l/h 

43    Nanica  114 305 
Simp./ 
Conv./ 
Integ.  

3 x 10 36.600 1,53   Em nov/92 concluída a construção do SSAA 
(CERB) 

44    Palmeiras  13 65 Simp.  15 7.800 0,33 Captação direta 
+ Poço Utilização de roda d'água para bombeamento 

45    Palmeiras II 13 65 Simp.  10  168.000 7,00 Poço    

46    Passagem Funda (Baixo) 60 300 Simp.  2 x 20 200.400 8,35 Captação direta

Captação na nascente (água doce). Existência 
também de reservatório, o qual é abastecido por 

água salobra. Em set/05 concluída a perfuração de 
poço tubular (CERB) com Q = 24.750 l/h 

47    Passagem Funda (Cima)   0 
Simp./ 
Conv./ 
Integ.  

3 x 10 36.600 1,53   Em nov/92 concluída a construção do SSAA 
(CERB) 

48    Redenção  21 105 Simp.  15 7.800 0,33 Captação direta 
+ Poço Utilização de roda d'água para bombeamento 

49    Riachinho  114 300   10 7.800 0,33 Poço  Má  qualidade da água - salobra (diário). 

50    Riacho d´Agua  36 180     36.000 1,50 Captação direta 
+ Cisterna    

51    Rio Branco 25 125   10 15.000 0,63  
Os moradores buscam água diretamente no rio 

Branco. Reservatório sem uso há  4 anos. Falta de 
água (diário) 
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Quadro 6.3.01 – Diagnóstico do abastecimento de água no meio rural (cont.) 
 

N Localidades No Dom. Pop. Est. Tipo Sist. Reserv. Dem 
(l/dia) 

Vazão 
(m3/h) Manancial Obs. 

52    Saco  32 160     19.200 0,80 Poço   

53    Sanguera  40 200   15 24.000 1,00 Poço  Pouca pressão da água (diário). O reservatório está 
instalado numa cota baixa. 

54    São José 52 260   2 x 10 31.200 1,30 Captação direta No período de chuvas a pressão nas torneiras 
aumenta. Solicitam a instalação de reservatório. 

55    São Vicente 34 210 Conv.  2 X 10 25.200 1,05 Captação direta 
+ Poço 

Em 2009 concluída a construção  do SSAA pelo 
FUNCEP  

56    Sapé  25 125   10 15.000 0,63 Poço  Má qualidade da água - salobra (diário). 

57    Serra Talhada 61 150 Integ.  20 18.000 0,75  

Poço  com reservatório, porém ainda não 
operacional.  Moradores pegam água diretamente 
no rio Grande. Falta de água (diário). Em 2008 

concluída a construção do SSAA 
58    Soares  10 50     6.000 0,25     

59    Tabua da Água Verm. 102 510 Simp.  2 x 10 61.200 2,55 Captação direta 
+ Cisterna  

Cisternas em poucas residências do Prog. Água 
para Todos. O poço e o reservatório estão 

desativados, pois a conta de energia era alta. Em 
mar/92 concluída a construção do SSAA 

(CERB/PECS). Em Set/00 concluída a perfuração 
de poço tubular (CERB) com Q = 36.000 l/h. Em 
fev/05 concluída a construção do SSAA (CERB) 

60    Tatú de Baixo 115 575   30 69.000 2,88 Captação direta

Captação do Rio Grande, distante 4 km da 
localidade. Tratamento realizado na própria 

localidade com filtragem e cloração. 
Eventualmente, a água com odor (excesso de 

cloro). Existe uma nascente distante uns 4 km. 
Não tem acesso de carro. 
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Quadro 6.3.01 – Diagnóstico do abastecimento de água no meio rural (cont.) 
 

N Localidades No Dom. Pop. Est. Tipo Sist. Reserv. Dem 
(l/dia) 

Vazão 
(m3/h) Manancial Obs. 

61    Tatú de Cima 17 85 Simp.  10 10.200 0,43 Não há  

Falta de água (diário). Os moradores se deslocam 
até Tatu de Baixo para buscar água. Existe 

reservatório da CERB (água salobra) que atende 
exclusivamente uma família (houve uma briga 

entre os moradores). Em jun/98 concluída a 
construção do SSAA (CERB) 

62    Vau  96 480     57.600 2,40 

Captação direta 
com  

 bombeamento 
+ água da serra 
por gravidade 

  

63    Vau do Teiú 20 100     12.000 0,50 Captação direta 
Rio de Janeiro 

Captação direta do rio de Janeiro, com roda água. 
Existe poço, porém não está em operação. 

Utilização de herbicida (contaminação de crianças 
e da água). Má qualidade da água (diário). 

64    Vereda  76 380   10 45.600 1,90 Poço  

Má qualidade da água (diário). Água  levemente 
salobra, utilizada por falta de opção. As águas do 
Riacho das Lajes percorrem em frente às casas, 

porém suas águas já chegam contaminadas 
(existem plantações e atividades agropecuárias). 

65    Zé da Viola 60 300   20 36.000 1,50 Poço  Falta de água (diário), pois as tubulações estão 
com vazamentos. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
(INSERIR MAPA SANEAMENTO RURAL) 
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7.    DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO E SAÚDE 
 
 
O presente Capítulo apresenta os resultados do diagnóstico das condições de saneamento e saúde 
no município de Barreiras, enfocando os seguintes tópicos: características ambientais do sítio 
urbano; condições dos serviços de saneamento; serviços de saúde no município; aspectos 
epidemiológicos e indicadores de saneamento e saúde para o PSSB.  
 
 
7.1   CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DO SÍTIO URBANO 
 
Com o objetivo de reconhecer as condições sanitárias e ambientais da cidade de Barreiras, foram 
realizadas pela equipe da FEP visitas técnicas de inspeção aos diversos Ambientes Urbanos (AU) 
visando obter um melhor conhecimento das condições locais de moradia, infra-estrutura e serviços 
públicos, apresentado neste Item. 
 
Ambiente Urbano AU01 
 
Localizado na parte norte da cidade, além das rodovias BR-020 e BR-135, que levam a Brasília e 
Piauí respectivamente, este Ambiente Urbano compreende alguns dos bairros mais carentes da 
cidade, como Cascalheira, Vila Amorim, Santo Antônio e Barreiras I, permeados por pequenas 
áreas de prosperidade no bairro Vila Rica, onde equipamentos importantes, principalmente Estação 
Rodoviária e Shopping Center, valorizam o seu entorno. Nas áreas mais pobres, invasões em sua 
maioria, as casas são de baixo padrão construtivo, não dispõem de infra-estrutura adequada e nem 
organização espacial; as ruas são sinuosas, desencontradas e dotadas de caixas pequenas; não 
existem áreas para lazer ou espaços reservados para instalação de equipamentos sociais urbanos. 
Neste AU há poucas áreas para desenvolvimento de projetos, e alguns dos vazios detectados, dos 
quais não se conhece o grau de legalidade fundiária, segundo informações colhidas em campo, são 
de propriedade de particulares. 
 
Ambiente Urbano AU02 
 
Situado na parte norte da cidade, este AU, delimitado pelas BR-242, BR-135 e pelo rio Grande, 
engloba os bairros de Barreirinhas, São Pedro, Vila dos SAS e Boa Vista I e II. De caráter 
predominantemente residencial, apresenta, contudo, uma área comercial à margem direita, no 
sentido Salvador, da BR-242, abrigando algumas pequenas indústrias e também uma pequena zona 
institucional. De maneira geral as edificações são de padrão construtivo médio, com bom nível de 
acabamento e de conforto, sendo poucas as unidades residenciais de padrão alto. O equipamento 
mais importante é o Parque de Exposições, e as áreas mais valorizadas estão localizadas próximas 
ao rio Grande. Neste AU encontram-se as melhores condições de infra-estrutura da cidade, ainda 
que insuficientes, e há indícios de um planejamento espacial, com ruas retilíneas constituídas de 
caixas com bom tamanho, além da existência de praças e áreas para lazer.  
 
Ambiente Urbano AU03 
 
Este AU situa-se na parte noroeste da cidade, ao sul da BR-020, a oeste da rodovia BR-135 e ao 
norte do rio de Ondas, sendo composto por uma parte residencial, ao fundo, que se subdivide em 
duas, uma de baixo e outra de alto padrão, e uma parte comercial, à margem da rodovia. Grande 
parte da área deste AU pertence ao 4º BEC do Exército, onde se localizam as vilas residenciais, 
para oficiais e sargentos, e clube balneário. Apresentando muitos vazios urbanos e abrigando um 

80 
 



 
 
 
 
 

bairro nobre, este AU, que não dispõe de infra-estrutura adequada, oferece áreas para lazer e para a 
construção de equipamentos sociais. As edificações de alto e baixo padrão construtivo coexistem 
harmoniosamente.  
 
Ambiente Urbano AU04 
 
Este Ambiente localiza-se na parte leste, ao sul do rio Grande e, em termos de ocupação, é o 
adensamento mais recente, caracterizando a área como principal vetor de crescimento da cidade. 
Abrange alguns dos bairros mais carentes de Barreiras, como Santa Luzia, Vila Nova e Sombra da 
Tarde, além do Rio Grande, este pouco mais próspero. As áreas mais pobres, na maioria invasões, 
não possuem infraestrutura adequada, organização espacial e as ruas, embora retilíneas, têm caixa 
pequena e são desencontradas. A maior parte das edificações é de baixo padrão construtivo e sem 
acabamento ou conforto. Inexistem áreas para lazer ou espaços reservados para construção de 
equipamentos sociais, apesar da existência de um grande vazio urbano, de propriedade privada.  
 
Ambiente Urbano AU05 
 
No nordeste da cidade, ao sul do rio Grande e ao norte da BR-242, localiza-se o Ambiente Urbano 
05, cujo adensamento apresenta vestígios de esgotamento. Inicialmente de cunho 
predominantemente residencial, possui, atualmente, uma faixa de ocupação comercial muito 
importante, margeando a BR-242. É uma das mais valorizadas da cidade em virtude da localização 
de restaurantes, lojas, bancos, além das sedes da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. A 
transformação do uso e da ocupação do solo é bastante evidente neste AU, em resultado da 
saturação verificada no comércio do centro da cidade, que já não dispõe de áreas para crescer 
horizontalmente, invadindo, em conseqüência, os bairros vizinhos, principalmente Vila Dulce e 
Jardim JK, transformando-os em zonas de uso misto. As edificações em geral são de médio padrão 
construtivo, com bom acabamento e confortáveis. 
 
Ambiente Urbano AU06 
 
Abrangendo o centro da cidade, considerado de valor histórico para os cidadãos de Barreiras, este 
AU possui algumas edificações de importância arquitetônica a serem preservadas e/ou recuperadas, 
para utilização com finalidade, principalmente, cultural ou social. Essencialmente de características 
comerciais, o AU possui edificações de uso residencial de padrão alto, cujo valor têm aumentado 
significantemente, que vêm sendo progressivamente substituídas por outras, para uso comercial e 
com gabarito mais alto. Como atrativos peculiares, o centro da cidade possui um belo cais, hoje o 
melhor lugar para a prática de caminhadas e cooper, bons bares e restaurantes, três praças  
incluindo a da igreja.O principal problema neste AU, em processo de degradação incipiente, está 
relacionado ao trânsito de veículos pesados e à transferência das atividades comerciais para as 
imediações da rodovia BR-242, na saída para Salvador. 
 
Ambiente Urbano AU07 
 
O Ambiente Urbano 07, situado na parte sul da cidade, à margem  direita do rio de Ondas, é 
predominantemente de uso residencial,  possuindo, porém, uma importante zona institucional, em 
crescimento acentuado e abrigando diversas instituições de ensino superior e profissionalizante, 
provocando considerável elevação dos preços dos terrenos. Excluindo o bairro Antônio Geraldo, de 
características singulares,  as áreas residenciais podem ser divididas em duas partes distintas, uma 
formada pelos bairros Renato Gonçalves, Vila Regina e Aratu, mais nobre, constituída de 
residências de elevado padrão, dotadas de excelente níveis de acabamento e conforto, e outra, 
constituída de residências de padrão médio e médio baixo, formada pelos bairros Morada da Lua, 
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São Paulo,  Ribeirão e Boa Sorte. As áreas mais pobres, com edificações de baixo padrão 
construtivo, estão localizadas na parte sul do Morada da Lua e não possuem infra-estrutura 
adequada, embora apresentem organização espacial razoável, com ruas retilíneas e dotadas de 
tamanho de caixa adequado. 
 
Ambiente Urbano AU08 
 
Este AU situa-se na parte sudeste da cidade, do lado esquerdo da BR 242, sentido Salvador. 
Fundamentalmente de uso residencial, possui, no entanto, uma faixa, margeando a BR-242, de 
ocupação comercial muito importante para a cidade, pois é onde se localizam os principais bancos, 
postos de gasolina, supermercados e grandes lojas. A heterogeneidade da área residencial, quanto 
ao padrão de ocupação, é significativa, coexistindo residentes de poder aquisitivo alto, em Sandra 
Regina e Jardim Ouro Branco, e moradores de poder aquisitivo mais baixo, cujo contingente 
aumenta na medida em que aumenta a distância em relação ao centro, como nos casos do Parque 
Novo Horizonte e Flamengo. Inexistem neste AU áreas para lazer e entretenimento ou espaços 
reservados para construção de equipamentos sociais, e os grande vazios urbanos existentes, de 
propriedade particular, possuem características de “terrenos de engorda” para a implantação de 
futuros loteamentos. Entre os problemas estruturais, destaca-se o sistema viário, cujas vias, sem 
possibilidade de absorver o intenso trânsito proveniente da zona comercial adjacente e os veículos 
pesados oriundos das rodovias, estão sempre congestionadas e freqüentemente tornam-se palco de 
acidentes. 
 
 
7.2   CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 
 
As condições dos serviços de saneamento básico na cidade de Barreiras são bastante diversificadas. 
Em termos de abastecimento de água, o SAA Barreiras, operado pela EMBASA, atende à sede do 
município e aos povoados de Baraúna, Boa Sorte e Barreiras Sul, apresentando um índice de 
atendimento de 97% da população da sede, o que resulta em condições satisfatórias para este 
serviço. 
 
Em contraste, a abrangência do sistema de esgotamento sanitário existente na sede do município 
ainda é muito pequena, atingindo apenas cerca de 10% da população urbana, sendo inexistente para 
a população rural. As principais localidades atendidas na área urbana são os conjuntos 
habitacionais Barreiras e Rio Grande e os bairros Vila Brasil, Centro Histórico, Ribeirão e 
Loteamento São Paulo I e II. 
 
Constata-se na cidade a existência de outros sistemas de tratamento de efluentes individuais, do 
tipo fossa com sumidouro, porém a maior parte das habitações lança seus efluentes no sistema de 
drenagem pluvial existente, causando danos e contribuindo para a degradação da cidade, tanto nos 
córregos como no sistema de drenagem. 
  
Em todos os córregos da malha urbana observa-se a presença de grande quantidade de esgotos 
sendo lançados in natura, denotando lançamento de forma inadequada por falta de ligações, por 
falta de redes nas vias e/ou devido aos problemas de cotas. Os efeitos causados pelos esgotos 
lançados nos córregos são proliferação de doenças e degradação ambiental. 
 
O sistema de esgotamento sanitário que atende a uma pequena parcela da população de Barreiras 
trata os efluentes brutos por meio de cinco estações de tratamento, sendo três do tipo Lagoa 
Facultativa (Vila Brasil, Loteamento São Paulo/Ribeirão e Centro Histórico) e duas do tipo DAFA 
(conjunto Rio Grande e Loteamento Barreiras). 
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O corpo receptor é o rio Grande que recebe as contribuições dos esgotos tratados do SES de 
Barreiras, em pontos de lançamentos distintos. O mesmo recebe outras contribuições que não são 
perfeitamente identificadas ao atravessarmos a zona urbana da cidade de Barreiras.  
 
Segundo dados do Setor de IPTU da Prefeitura Municipal de Barreiras, até o 1º semestre de 2005 o 
município de Barreiras contava com o cadastro de 50.998 imóveis. Dentre os imóveis observava-se 
que 51,79% possuíam fossa e 8,84% estavam ligados à rede coletora de esgoto, enquanto os 
restantes 39,36% davam outros destinos ao esgoto. 
 
A drenagem urbana desenvolvida na cidade não se estrutura como um sistema integrado de 
esgotamento de águas pluviais. Os eixos rodoviários das BR-242 e BR-020 funcionam como 
barramento ao caminho natural das águas, cujo escoamento é disciplinado pelos dispositivos de 
drenagem existentes. A ausência desses dispositivos determina a existência de áreas com 
possibilidade de alagamentos, provocando danos à pavimentação e prejuízos aos que ali trafegam, 
residem ou trabalham. O agravante neste processo é que grande parte da população se utiliza das 
redes de drenagem natural ou implantada para lançamento de seus despejos de águas servidas, tanto 
de esgotos domésticos como industriais. Além disto, as calhas naturais dos cursos d'água vêm 
sendo reduzidas devido ao assoreamento provocado por lançamentos de lixo doméstico e industrial, 
de materiais resultantes de movimentação de terras, desmatamento, erosão de morros e encostas, e 
ocupação desordenada. As poucas estruturas de drenagem existentes não recebem manutenção 
adequada. 
 
Nas zonas de baixas declividades, predominantemente ocupadas pela população de baixa renda, o 
acúmulo das águas dá origem a focos de insetos que transmitem uma série de doenças, como a 
malária e a dengue, além de serem potenciais transportadores de bactérias transmissoras de 
leptospirose. Estes acúmulos de água ocorrem devido aos processos de erosão e assoreamento 
causados pela retirada da cobertura vegetal dos fundos de vales, para ocupação e pelas cotas de 
implantação do sistema viário. 
 
Os serviços de limpeza urbana são bastante precários, como na grande maioria dos municípios 
baianos. O lixo é depositado nas vias públicas e recolhido pelos veículos coletores. Na maioria das 
vezes o lixo espalha-se pelas ruas devido a demora na coleta e pela falta de recepientes próprios 
para o descarte muitos moradores optam por queimar o lixo, provocando, com isso, agravos à saúde 
uma vez a baixa umidade do ar e a fumaça provocam alergias no trato respiratório. 
 
 
7.3   SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO 
 
Com a descentralização da saúde o município de Barreiras, através da habilitação da Gestão Plena 
do Sistema Municipal de Saúde, passou a responder pela saúde da população barreirense, o que lhe 
exige dispor de habilidades para planejar e administrar a rede de serviços de saúde em seu 
território. Atualmente o atendimento a população está assim distribuído segundo dados do Roteiro 
para Saúde da SESAB: 
 
Postos de Saúde – zona urbana: 05 Unidades Básicas, 01 Centro de Referência e 01 Unidade de 
Pronto Atendimento. 
 
Postos de saúde - zona rural: 04 Unidades Básicas e mais 03 Unidades Móveis Terrestres de Saúde. 
 
Unidade de Saúde da Família - zona urbana: 12. 
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Hospitais: 01 Municipal, 01 Maternidade, 01 Regional e 03 conveniados ao SUS. 
 
Número de leitos (geral e do SUS): 
 
- Infantil: 109 
- Adulto: 215 
- Obstétrico: 102 
- UTI: 85 
 
Clínicas/policlínicas (público e privado): 06 – Policlínica de urologia/obstetrícia, traumatologia, 
cardiologia, audiologia, otorrinolaringologia. 
 
Ambulâncias: 10, das quais 06 são para atendimento da Maternidade Municipal, PAM 24h e 
Hospital Municipal Eurico Dutra; 01 para UTI resgate e 03 para UTI SAMU (em fase de 
implantação). 
 
Farmácias: 63 farmácias cadastradas pela Vigilância Sanitária e 01 Farmácia Popular do Brasil. 
 
 
Recursos Humanos 
 
O sistema de saúde de Barreiras absorve um total de 917 funcionários, entre médicos, odontólogos, 
auxiliares de enfermagem, enfermeiros, agentes de serviço de saúde, visitador sanitário, 
farmacêutico, assistente social, dentre outros. A Tabela 6 apresenta alguns dos Profissionais da 
Área de Saúde que fazem parte do quadro de RH da Secretaria Municipal de Saúde de Barreiras. 
 
        Quadro 7.3.01 – Profissionais da Área de Saúde da SMS 
 

Profissionais Quantidade
Agente de Saúde 72 
Agente Comunitário de Saúde 284 
Assistente Social 7 
Auxiliar/Técnico de Enfermagem 182 
Auxiliar/Técnico de Laboratório 6 
Auxiliar Odontológico 21 
Bioquímico 5 
Coordenador de Laboratório 1 
Enfermeiro 81 
Farmacêutico 1 
Fisioterapeuta 4 
Inspetor de Saneamento 1 
Médico 145 
Médico Veterinário 4 
Nutricionista 5 
Odontólogo 49 
Psicólogo 8 
Técnico em Radiologia 3 
Total 879 

             Fonte: SMS, 2010. 
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Oferta e produção de serviços  
 
Em 2004, segundo o DATASUS, foram realizados 1.676.627 procedimentos ambulatoriais, em 
Barreiras, correspondente a um valor total de R$ 5.702.909,99. No que diz respeito aos 
Procedimentos de Atenção Básica, foram realizados 1.223.004 procedimentos correspondente a 
73% da quantidade total. Os Procedimentos Especializados foram realizados 453.623 
procedimentos, correspondente a 27% da quantidade total. Em relação às ações de enfermagem, o 
SUS realizou 665.650 procedimentos em 2004, e as ações básicas de odontologia somaram 431.730 
procedimentos. Analisando consultas médicas nas especialidades básicas, foram realizadas em 
Barreiras, em 2004, um total de 78.745 procedimentos, e os Procedimentos de Patologia Clínica 
somaram um total de 175.623. 
 
Segundo a SMS, em 2009, o número de atendimentos realizados no município foi de 70.444 
procedimentos clínicos referentes a consultas, atendimentos e acompanhamentos. E o número de 
exames foi de 80.113 procedimentos com finalidade diagnóstica. A rede de serviços de urgência e 
emergência está representada na tabela abaixo. 
 
Os serviços de urgência e emergência oferecidos pelo município são bastante precários ou 
inexistentes, uma vez que apenas o Hospital do Oeste é o responsável pelos atendimentos.  
 
A Atenção Básica através das Unidades de Saúde, PACS e PSF desenvolve uma série de ações 
como, por exemplo, consultas em clínica médica, planejamento familiar, vacinas, consulta em 
enfermagem, educação em saúde, programa de atenção do idoso, programa de saúde da criança, 
programa de saúde da mulher, programa de hipertensão e diabetes, programa de tuberculose e 
hanseníase, programa de chagas, programa de IST/AIDS, programa de agentes comunitários de 
saúde e programa de saúde da família. 
 
O PACS foi implantado em Barreiras em 1992 com 25 Agentes Comunitários. Atualmente, possui 
215 Agentes Comunitários, sendo que 169 atuam na zona urbana e 46 na zona rural. 
  
Área de atuação dos agentes comunitários (dados fornecidos pela SMS): 
 
- Zona urbana: 39,9% 
- Zona rural: 15,3% 
 
Em 2002, a Secretaria Municipal da Saúde de Barreiras iniciou a implantação do Programa de 
Saúde da Família. Os PSFs desenvolvem as seguintes atividades: diagnóstico da saúde da 
comunidade, atendimento nas unidades de saúde, incentivo à formação e/ou participação ativa da 
comunidade nos Conselhos Locais, organização de grupos de educação para a saúde, atenção 
domiciliar e encaminhamento de pacientes. Segundo a SMS, atualmente o município de Barreiras 
possui 10 equipes do PSF e 06 equipes do PACS. 
 
No mapa esquemático a seguir observa-se a localização das equipes do PSF na cidade de Barreiras, 
onde cada casa representa uma equipe. 
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Fig. 7.3.01 - Mapa esquemático dos serviços de saúde de Barreiras 
Fonte: SMS, 2005. 

 
A Vigilância Epidemiológica desenvolveu ações de proteção específica e de promoção da saúde. 
As taxas de cobertura da vacinação contra tuberculose, sarampo e poliomielite, em 2004, foram de 
aproximadamente 100%. Em relação à DPT, a cobertura foi de 98,6% (SMS, 2005). 
 
A Vigilância Sanitária realizou, em 2004, ações básicas em escolas, creches, terrenos baldios, 
lixões, hotéis e motéis, feiras livres, eventos populares, locais de armazenamento e comercialização 
de alimentos, produtos de higiene e cosméticos, medicamentos e correlatos, serviços de assistência 
à saúde, controle de qualidade da água para o consumo humano e ações educativas em geral (SMS, 
2005). Em 2004, foram realizadas 1.161 inspeções, 649 intimações, 283 apreensões, uma interdição 
e 1.600 ações educativas em saúde. 
 
O Centro de Controle de Zoonoses atuou, em 2004, no combate ao Aedes aegypti, realizou um total 
de 140.724 inspeções em imóveis e foi identificado um índice de infestação predial por Aedes 
aegypti de 6,76% (SMS, 2005). 
  
Atualmente os agentes de saúde estão assim distribuídos, identificando a área de atuação: 
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- Agentes da dengue: 49 

- Agentes de Leishmaniose: 13 

- Agentes de Esquistossomose: 04 
 
Sendo: 
  
- Barreiras – sede: 31 bairros;  
- Zona rural - 05 povoados: Baraúna, Barrocão de Cima, Mucambo, Barreiras Sul e Riachinho. 
 
 
7.4   ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS - SANEAMENTO E SAÚDE 
 
As condições de saneamento básico de uma comunidade representam um dos principais fatores 
para a ocorrência de problemas de saúde pública, que podem ser associados à qualidade da água, à 
ausência de esgotamento sanitário, ao manejo inadequado do lixo e às deficiências da drenagem 
pluvial e inundações.  
 
O consumo de água segura e de boa qualidade é de importância fundamental para a sadia qualidade 
de vida e para a proteção contra as doenças, sobretudo aquelas evitáveis, relacionadas a fatores 
ambientais. 
 
A vigilância da qualidade da água para consumo humano é uma atribuição do Setor Saúde há mais 
de três décadas e consiste em um conjunto de ações a serem adotadas pelas autoridades de saúde 
pública objetivando garantir que a água consumida pela população atenda ao padrão e normas 
estabelecidas na legislação vigente. A avaliação dos riscos à saúde humana, representada pela água 
utilizada para consumo humano também constitui uma premissa da vigilância da qualidade da 
água. 
 
A Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde do Brasil, por meio da Coordenação 
Geral de Vigilância em Saúde Ambiental – CGVAM iniciou, em 1999, a implantação e 
coordenação do Programa Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada à Qualidade 
da Água para Consumo Humano (VIGIAGUA). 
 
A Portaria MS N.º 518, de 25 de março de 2004, que está em processo de revisão, estabelece que o 
controle da qualidade da água é de responsabilidade de quem oferece o abastecimento coletivo ou 
de quem presta serviços alternativos de distribuição. No entanto, cabe às autoridades de saúde 
pública das diversas instâncias de governo a missão de verificar se a água consumida pela 
população atende às determinações dessa portaria, inclusive no que se refere aos riscos que os 
sistemas e soluções alternativas de abastecimento de água representam para a saúde pública. 
 
Doenças de transmissão hídrica são aquelas em que a água atua como veículo de agentes 
infecciosos. Os microrganismos patogênicos atingem a água através de excretas de pessoas ou 
animais infectados, causando problemas principalmente no aparelho intestinal do homem. Essas 
doenças podem ser causadas por bactérias, fungos, vírus, protozoários e helmintos.  
 
Doenças de origem hídrica são aquelas causadas por determinadas substâncias químicas, orgânicas 
ou inorgânicas, presentes na água em concentrações inadequadas, em geral superiores às 
especificadas nos padrões para águas de consumo humano. Essas substâncias podem existir 
naturalmente no manancial ou resultarem da poluição.  
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São exemplos de doenças de origem hídrica: o saturnismo provocado por excesso de chumbo na 
água - a metemoglobinemia em crianças - decorrente da ingestão de concentrações excessivas de 
nitrato, e outras doenças de efeito a curto e longo prazo. 
 
O Quadro abaixo mostra uma visão geral das doenças associadas à qualidade da agia e às 
deficiências de saneamento básico. 
 
Quadro 7.4.01 - Doenças epidemiológicas ligadas ao Saneamento Básico 
 

Água contaminada Falta de esgotamento 
sanitário Lixo Drenagem/inundações

Febre tifoide Amebíase Cisticercose Leptospirose 
Febre paratifóide Esquistossomose Cólera DDA 
Shigeloses Ascaridíase Desinteria Hepatite A 
Amebíase Giardíase Febre tifóide Sarampo 
Colera Hepatite viral tipo A Filariose Rubéola 
Hepatite viral tipo A Poliomielite Giardíase Tétano Acidental 
Giardíase Meningoencefalite Leshmaniose Meningites 
Esquistossomose Colera Leptospirose Influenza 
Ascaridíase  Peste bubônica Animais Peçonhentos 
Poliomielite  Salmonelose Dengue 
Leptospirose  Toxoplasmose  
Gastroenterites  Tracoma  
Desinteria Bacilar  Triquinose  
Fonte: MS/2010. 
 
 
 
7.5   CONDIÇÕES DE SANEAMENTO E SAÚDE EM BARREIRAS 
 
O Quadro 7.5.01, a seguir, apresenta uma visão geral dos agravos notificados na cidade de 
Barreiras durante o ano de 2009 e de janeiro a julho de 2010. 
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Quadro 7.5.01 - Agravos notificados em Barreiras em 2009 e de jan/jul de 2010 
 

Agravos notificados 2009 2010 Total 
B37  Candidiase 180 731 911 
A080 Rotavirus 5 3 8 
A53  Sifilis em adulto (excluida a forma primaria) 3 0 3 
A560 Infeccoes por clamidias do trato geniturinario inferior 26 48 74 
A59  Tricomoniase 99 134 233 
A60  Herpes genital (apenas o primeiro episodio) 8 3 11 
A630 Condiloma acuminado (verrugas anogenitais) 89 29 118 
B58  Toxoplasmose 0 2 2 
N485 Sindrome da ulcera genital (excluido herpes genital) 2 1 3 
N72  Sindrome do corrimento cervical em mulheres 16 76 92 
N760 Vaginite aguda 3 141 144 
N870 Displasia cervical leve 29 7 36 
N871 Displasia cervical moderada 2 4 6 
N872 displasia cervical grave, nao classificada em outra parte 6 3 9 
Y09  Violencia domestica,sexual e/ou outras violencias 23 30 53 
Z206 Crianca exposta hiv 0 1 1 
N76  Outras afeccoes inflamatorias da vagina e da vulva 1.739 752 2.491 
R36  Sindrome do corrimento uretral em homem 4 4 8 
B24  AIDS 18 8 26 
A90  Dengue 2.855 98 2.953 
B09  Doencas exantematicas 20 3 23 
Z209 Acidente de trabalho com exposicao a material biologico 5 1 6 
Y96  Acidente de trabalho grave 66 22 88 
B659 Esquistossomose 2 8 10 
A010 Febre tifoide 1 2 3 
Z21  Gestante HIV 2 4 6 
A309 Hanseniase 176 95 271 
B19  Hepatites virais 81 13 94 
T659 Intoxicacao exogena 45 25 70 
B551 Leishmaniose tegumentar americana 2 4 6 
B550 Leishmaniose visceral 13 9 22 
A279 Leptospirose 1 0 1 
G039 Meningite 37 28 65 
O981 Sifilis em gestante 5 2 7 
A35  Tetano acidental 1 0 1 
A33  Tetano neonatal 0 1 1 
A169 Tuberculose 61 27 88 
B019 Varicela 7 6 13 
X29  Acidente por animais peconhentos 134 76 210 
W64  Atendimento anti-rabico 257 76 333 
A379 Coqueluche 9 4 13 
A959 Febre amarela 1 0 1 
A509 Sifilis congenita 9 2 11 

Total 6.050 2.495 8.545 
Fonte: SMS, 2010. 
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7.6   INDICADORES DE SANEAMENTO E SAÚDE 
 
As primeiras intervenções estatais no campo da prevenção e controle de doenças, desenvolvidas 
sob bases científicas modernas, datam do início do século XX e foram orientadas pelo avanço da 
era bacteriológica e pela descoberta dos ciclos epidemiológicos de algumas doenças infecciosas e 
parasitárias. Essas intervenções consistiram na organização de grandes campanhas sanitárias com 
vistas ao controle de doenças que comprometiam a atividade econômica, a exemplo da febre 
amarela, peste e varíola. 
 
Essas campanhas valiam-se de instrumentos precisos para o diagnóstico de casos, combate a 
vetores, imunização e tratamento em massa com fármacos, dentre outros. O modelo operacional 
baseava-se em atuações verticais, sob forte inspiração militar, e compreendia fases bem 
estabelecidas – preparatória, de ataque, de consolidação e de manutenção. 
 
O cumprimento das funções de vigilância epidemiológica depende da disponibilidade de dados que 
sirvam para subsidiar o processo de produção de informação para a ação. A qualidade da 
informação depende, sobretudo, da adequada coleta de dados gerados no local onde ocorre o evento 
sanitário (dado coletado). É também nesse nível que os dados devem primariamente ser tratados e 
estruturados para se constituírem em um poderoso instrumento – a informação –, capaz de 
subsidiar um processo dinâmico de planejamento, avaliação, manutenção e aprimoramento das 
ações. 
 
A coleta de dados ocorre em todos os níveis de atuação do sistema de saúde. A força e o valor da 
informação (dado analisado) dependem da precisão com que o dado é gerado. Dentro da 
necessidade de ferramentas que pudessem subsidiar essas ações, os indicadores foram sendo 
descobertos e ampliados em todos os setores da gestão pública como um instrumento capaz de 
identificar, qualificar e quantificar. 
 
A listagem das doenças de notificação nacional é estabelecida pelo Ministério da Saúde entre as 
consideradas de maior relevância sanitária para o país. Os dados correspondentes compõem o 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).  
 
Os parâmetros (indicadores) para a inclusão de doenças e agravos na lista de notificação 
compulsória devem obedecer os seguintes critérios: 
 
Magnitude – aplicável a doenças de elevada freqüência, que afetam grandes contingentes 
populacionais e se traduzem por altas taxas de incidência, prevalência, mortalidade e anos 
potenciais de vida perdidos. 
 
Potencial de disseminação – representado pelo elevado poder de transmissão da doença, por meio 
de vetores ou outras fontes de infecção, colocando sob risco a saúde coletiva. 
 
Transcendência – expressa-se por características subsidiárias que conferem relevância especial à 
doença ou agravo, destacando-se: severidade, medida por taxas de letalidade, de hospitalização e de 
seqüelas; relevância social, avaliada, subjetivamente, pelo valor imputado pela sociedade à 
ocorrência da doença e que se manifesta pela sensação de medo, repulsa ou indignação; e 
relevância econômica, avaliada por prejuízos decorrentes de restrições comerciais, redução da força 
de trabalho, absenteísmo escolar e laboral, custos assistenciais e previdenciários, etc. 
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Vulnerabilidade – medida pela disponibilidade concreta de instrumentos específicos de prevenção 
e controle da doença, propiciando a atuação efetiva dos serviços de saúde sobre os indivíduos e 
coletividades; 
 
Compromissos internacionais – relativos ao cumprimento de metas continentais ou mundiais de 
controle, de eliminação ou de erradicação de doenças, previstas em acordos firmados pelo governo 
brasileiro com organismos internacionais. Esses compromissos incluem obrigações assumidas por 
força do Regulamento Sanitário Internacional, estabelecido no âmbito da Organização Mundial da 
Saúde, que ainda exige a notifi -cação compulsória dos casos de cólera, febre amarela e peste. 
 
 
INDICADOR 
 
A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE define um indicador como 
sendo um parâmetro, ou um valor derivado de um parâmetro, descrevendo um estado de fenômeno 
do meio ambiente ou de uma zona geográfica. Tem um significado que se estende além da 
informação diretamente emitida pelo valor do parâmetro. 
 
Os objetivos de um sistema de indicadores estão relacionados como um meio provedor de 
informações para as políticas públicas, desempenho, realizador de previsões, podendo ser 
empregado para promover políticas específicas e monitorar as variáveis espaciais e temporais das 
ações públicas. Deste modo, os indicadores podem ser quantitativos ou qualitativos. Os 
quantitativos reportam-se aos acontecimentos concretos ou entes empíricos da realidade social, 
construídos a partir das estatísticas públicas disponíveis. Já os indicadores qualitativos, equivalem a 
medidas construídas a partir da avaliação dos indivíduos ou especialistas com relação aos diversos 
ângulos da realidade, levantadas em pesquisas de opinião pública ou grupo de debate. 
 
No que se refere a saúde ambiental que está relacionada as variáveis como demográficas, 
econômicas, sociais pode ser avaliada através dos serviços de infraestrutura  básica como o caso do 
saneamento que inclui o abastecimento de água, limpeza urbana, que vai desde a origem dos 
resíduos até a disposição final, além da drenagem das águas pluviais urbanas que, por ser 
ineficiente, termina por ser contaminada pela ausência de tratamento de esgoto. 
 
A OMS estima que 30% dos danos a saúde estão relacionados aos fatores ambientais decorrentes 
de inadequação do saneamento básico (água, lixo, esgoto e drenagem), poluição atmosférica, 
exposição a substâncias químicas e físicas, desastres naturais, fatores biológicos (vetores, 
hospedeiros e reservatórios) entre outros. 
 
Alguns estudos se referem a indicadores de saúde ambiental, que podem ser entendidos como 
medidas que sintetizam, em termos facilmente compreensíveis e relevantes, alguns aspectos da 
relação entre o meio ambiente e a saúde, de forma a auxiliar tomadores de decisão a fazer escolhas 
mais apropriadas, fundamentadas em informações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91 
 



 
 
 
 
 

 
7.7   INDICADORES DE SANEAMENTO E SAÚDE EM BARREIRAS 
 
A avaliação dos indicadores de saneamento e saúde em Barreiras considera três diferentes aspectos:  
doenças redutíveis por saneamento, zoonoses por saneamento e endemias. 
 
 
7.7.1 – Doenças Redutíveis por Saneamento 
 
A SMS de Barreiras tem procurado estar alerta e vem intensificando a capacitação de equipes 
multiprofissionais de saúde com objetivo de monitorar as Doenças Diarréicas Agudas, sendo que 
somente no primeiro semestre de 2005 o coeficiente de incidência foi 698,25 por 100.000 hab. O 
monitoramento das doenças diarréicas se faz através da visita domiciliar do Agente Comunitário de 
Saúde e dos atendimentos a clientela por demanda espontânea. Percebe-se uma diminuição das 
notificações dos casos de diarréia. As explicações giram em torno da introdução da vacina 
rotavírus, incentivo ao aleitamento materno e trabalho das equipes de saúde. 
 
Em 2010, até a 29ª Semana Epidemiológica, foram notificados 1.535 casos de diarréias. (Fonte: 
Vigilância Epidemiológica / SMS). 
 
Entre os anos de 2001 e 2004, houve uma diminuição nos casos de febre tifóide em Barreiras, cuja 
incidência foi de 1,46 por 100.000 habitantes.  
 
Em relação aos casos de esquistossomose, existiu uma flutuação do coeficiente ocorrendo nos anos 
de 2001 (30,72 por 100.000 hab.), 2002 (55,69 por 100.000 hab.), 2003 (42,88 por 100.000 hab.) e 
2004 (37,83 por 100.000 hab.). 
 
É importante salientar que, entre as doenças redutíveis por saneamento, o tracoma apresentou um 
aumento considerável no número de casos novos em 2004. No ano de 2003 foram confirmados 
apenas 12 casos com coeficiente de incidência de 9,71 por 100.000 habitantes, enquanto no ano de 
2004 foram confirmados 108 casos novos representando um coeficiente de incidência de 85,12 por 
100.000 habitantes. 
 
 
7.7.2 – Zoonoses por Saneamento 
 
Os casos de febre amarela seguiram tendência de redução na cidade de Barreiras, no período de 
2001 a 2004. Somente em 2001 foi confirmado um caso representando um coeficiente de 0,73 por 
100.000 habitantes.  
 
Entre os agravos por zoonoses, no período de 2001 a 2004, a dengue foi a que apresentou maior 
número de casos em 2001 no município de Barreiras (298,58 por 100.000 hab.), equivalente a um 
total de 400 casos novos. Nos anos de 2002, 2003 e 2004 existiu uma variação com o coeficiente de 
24, 10, 149, 67 e 84, 33 respectivamente. 
 
A leishmaniose tegumentar americana possui uma tendência de redução no quadriênio. Em 2001 
foram confirmados 25 casos, representando um coeficiente de 21,39 por 100.000 hab., enquanto 
que no ano de 2004 foram confirmados quatro casos com um coeficiente de 3,15 por 100.000 hab.  
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Por sua vez, a leishmaniose visceral apresentou um pequeno aumento no quadriênio. Em 2001 foi 
confirmado um caso, representando um coeficiente de 0,73 por 100.000 hab., enquanto que no ano 
de 2004 foram confirmados dois casos com um coeficiente de 1,58 por 100.000 hab.   
 
A malária desde o ano de 2003 não apresenta nenhum caso novo autóctone. 
 
 
7.7.3 – Endemias 
 
O Município é endêmico em Leishmaniose, Esquistossomose, Chagas Crônico e Dengue. O fluxo 
do trabalho é iniciado através de notificações provindas de Unidades Básicas, Centro de Controle 
de Zoonozes, Clinicas e Hospitais. A Vigilância Epidemiológica coleta e envia amostras para o 
LACEN, realiza a prevenção, controle, tratamento e avaliação destas endemias. 
 
 
7.7.4 – Indicadores Disponíveis 
 
O Quadro abaixo apresenta os valores de alguns indicadores de doenças ligadas ao Saneamento 
Básico para o município de Barreiras. 
 
Quadro 7.7.01 – Indicadores de saúde do município de Barreiras 
 

Agravo 2009 Nº casos por 
100.000 hab. 2010 Nº casos por 

100.000 hab. 
Febre tifóide 1 7,2 2 1,4 

Esquistossomose 2 1,4 8 5,8 

Dengue 2.855 2.071,3 98 71,1 

Febre amarela 1 7,2 0 - 

Leptospirose 1 7,2 0 - 

Leishmaniose visceral 13 9,4 9 6,5 

Leishmaniose Tegumentar Americana 2 1,4 4 2,9 

Intoxicação exogena 45 32,6 25 18,1 
Fonte: SMS, 2010. 
 
No ano de 2009 a incidência de dengue (2071,3/100.000 hab.) demonstra que ocorreu uma 
epidemia neste ano. Em 2010, embora a incidência tenha tido uma queda significativa, é possível 
inferir que este agravo, deve ser prioritário para o município, em função do risco de uma epidemia 
de dengue hemorrágico.  
 
O segundo principal agravo é intoxicação exógena, com um coeficiente de 32,6/100.000 hab. que é 
bastante significativo A esquistossomose e a leishmaniose visceral, embora tenham incidências 
bem inferior à dengue e  a intoxicação exógena, devem ser também priorizadas, por serem doenças 
ligadas  as condições sócio-econômicas e ao saneamento básico respectivamente. 
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7.7.5 – Sistema de Indicadores para o PSSB 
 
Na formulação das ações não estruturantes do PSSB será incluído o Sistema Municipal de 
Informações de Saneamento, onde será definido o Sistema de Indicadores para monitoramento e 
avaliação do Plano.    
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8.    DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO JURÍDICO-INSTITUCIONAL 
       DO SANEAMENTO BÁSICO 
 
 
A análise da situação jurídico-institucional do saneamento Básico no município de Barreiras, 
apresentada neste Capítulo, foi desenvolvida em quatro etapas, detalhadas na sequência: 
 
• análise do novo quadro jurídico do setor de Saneamento Básico; 

• inventário e análise da legislação municipal; 

• situação dos contenciosos jurídicos entre o Município e a EMBASA. 

 
8.1    O QUADRO JURÍDICO DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO 
 
A análise do novo quadro jurídico do setor de Saneamento Básico parte da premissa de que o 
saneamento básico é um serviço essencial que deve ser prestado com toda a eficiência, tendo por 
objetivo a saúde pública e a salubridade ambiental como direito de todos. Entretanto, é forçoso 
reconhecer que durante décadas a falta de planejamento para o setor contribuiu de forma decisiva 
para a manutenção das desigualdades sociais, constituindo-se em ameaça constante a saúde pública 
e em fator de agravamento da degradação ambiental, comprometendo sobremaneira a qualidade de 
vida das populações. 
 
Ressalte-se que a partir de 2007, com o advento da Lei Federal n° 11.445 o tema ganha, a cada dia, 
maior destaque, ao mesmo tempo em que se reforça a necessidade do planejamento para 
aperfeiçoar os instrumentos da ação articulada dos entes federados (União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios) com os diversos agentes que atuam no saneamento na busca da 
universalização (objetivo central da Lei e do Plano Nacional de Saneamento Básico).  
 
Especificamente no setor de saneamento, caracterizado pela escassez de recursos para 
investimentos e pelo déficit no atendimento, espera-se que a inserção da cultura do planejamento 
contribua para a melhoria da prestação dos serviços e para o alcance das metas de universalização. 
É isto que o legislador almejou, ao estabelecer na Lei nº 11.445/2007, de diretrizes nacionais para o 
saneamento básico, a necessidade de formulação da política pública e de elaboração do plano 
setorial.  
 
Isto posto será relevante recordar aqui que em matéria ambiental, a repartição de competências 
segue os mesmos princípios que a Constituição adotou para a distribuição da competência em 
geral. Assim, no que concerne à competência material, o texto constitucional dispõe que todas as 
entidades federativas, têm competência comum para a proteção do meio ambiente (CF/88, artigo 
23) e, portanto, para o seu exercício eis que deverão observar o princípio da cooperação. 
 
Já no que se refere à competência legislativa, o saneamento básico insere-se na denominada 
competência concorrente, de modo que compete à União estabelecer políticas gerais, diretrizes 
gerais ou normas gerais, ao passo em que se defere aos Estados e até aos Municípios a competência 
suplementar (CF/88, artigos 24 e 30).  
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Cumpre salientar, entretanto, que em matéria ambiental as competências (legislativa e material) são 
exercidas de maneira distinta. Pois, enquanto a competência legislativa pressupõe a obediência ao 
princípio da hierarquia das leis, a competência material, dada autonomia dos entes federados 
(CF/88, art.18), não admite hierarquia nas atuações dos órgãos da administração pública seja ela 
federal, estadual ou municipal. 
 
Ultrapassada a questão das atribuições e competências constitucionais, tem-se que do ponto de 
vista institucional o setor de saneamento básico teve sua conformação estabelecida no início dos 
anos 1970, quando da criação do Plano Nacional de Saneamento - PLANASA.  
 
É interessante notar que uma das características do PLANASA foi o auto-planejamento e a auto-
regulação por parte dos prestadores de serviços que assumiram, além da execução das políticas 
públicas para o setor, a própria definição delas, enquanto os titulares dos serviços estiveram 
ausentes das decisões e do acesso às informações técnicas e econômico-financeiras das concessões.  
 
Apesar do colapso do modelo após a extinção do Banco Nacional da Habitação (BNH), instituição 
financiadora do sistema, em meados dos anos 1980, suas diretrizes prevaleceram até a edição da 
Lei Nacional de Saneamento (Lei nº 11.445/2007). Evidenciando-se, assim, que por mais de vinte 
anos o setor prescindiu dos instrumentos legais pertinentes, pois desde a extinção do BNH (que 
coordenava a operacionalização do PLANASA), que as regras para o saneamento básico ficaram 
indefinidas e carecendo de diretrizes gerais que permitissem o estabelecimento de uma política 
nacional.  
 
A partir da Lei nº 11.445 de 05/01/2007, o setor de saneamento finalmente introduziu o mecanismo 
da segurança jurídica e passou a contar com novas perspectivas de investimento por parte do 
Governo Federal, a exemplo do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, baseado nos 
princípios da eficiência e sustentabilidade econômica, controle social, segurança, qualidade, 
regularidade e universalização dos serviços. 
 
O Capítulo IX da Lei 11.445/2007 estabelece a Política de Saneamento Básico e orienta a ação do 
Governo Federal por meio da definição de um conjunto amplo de diretrizes e objetivos, assim 
como, institui o Plano Nacional de Saneamento Básico - PLANSAB (aprovado pelo Conselho das 
Cidades em 03/12/2008 por meio da Resolução Recomendada nº 62, após ampla discussão com 
todas as principais entidades representativas do setor) como eixo central, instrumento de 
implementação da lei, responsável pelos objetivos e metas para a universalização e definição de 
seus programas, ações e estratégia de investimento. 
 
Mais recentemente o Conselho das Cidades aprovou a Resolução Recomendada nº 75 de 02 de 
julho de 2009 que estabelece orientações relativas à política de saneamento básico e ao conteúdo 
mínimo dos planos de saneamento básico. 
 
Vale dizer que o PLANSAB tem caráter vinculante em relação aos recursos, programas e ações da 
União e dos seus órgãos, e papel orientador junto aos demais entes da federação e agentes do 
saneamento básico, devendo promover a articulação e a cooperação para sua implementação. 
Razão porque, o referido plano deverá ser elaborado considerando aspectos relevantes da 
transversalidade e interdependência com as questões relativas ao desenvolvimento urbano e, 
também, com as políticas públicas de saúde, recursos hídricos, resíduos sólidos, mobilidade e 
transporte urbano, habitação e meio ambiente para a melhoria da salubridade ambiental e da 
qualidade de vida.  
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Nesta perspectiva, o conteúdo e o processo de elaboração tanto do PLANSAB, como dos demais 
planos (regionais e municipais) deverão observar os seguintes pressupostos, nos seus respectivos 
âmbitos de ação: 
 

1 - Abordagem Federativa 
 
O plano deverá contribuir para um ambiente institucional adequado para cooperação entre os 
entes da federação, mediante a promoção do diálogo com os sistemas de planejamento 
municipal e estadual estabelecendo uma articulação sistêmica entre e para os diferentes planos 
previstos na Lei nº 11.445/2007. 
 

2 - Intersetorialidade e Transversalidade 
 
Enquanto instrumento de integração institucional e do planejamento dos serviços dos quatro 
componentes do saneamento básico (tradicionalmente tratados de forma segmentada), bem 
como de integração com as demais políticas setoriais, o PLANSAB deve considerar as 
diretrizes de outras legislações correlatas.  

 
3 - Política Territorial e Urbana 
 
O Saneamento Básico deverá integrar a Política e o Sistema Nacional de Desenvolvimento 
Urbano, cujas diretrizes foram definidas na 3ª Conferência das Cidades. E, nesta medida, eis 
que deverá estabelecer a necessária articulação com as políticas de habitação e de 
ordenamento territorial urbano, considerando: a diversidade regional do país; as bacias 
hidrográficas como referência para o planejamento de suas ações; bem como os planos 
diretores municipais e os planos regionais, estaduais e metropolitanos. 
 
4 - Política Ambiental, de Recursos Hídricos e de Resíduos Sólidos 
 
A articulação dos serviços públicos e dos planos de saneamento básico com a política 
ambiental está explicitada na Lei nº 11.445/2007 que, no inciso III do artigo 2º, determina que 
os serviços públicos de saneamento básico sejam realizados de forma adequada à saúde 
pública e à proteção do meio ambiente. 
 
De outra parte há também que se considerar a ampla interface do saneamento básico com a 
gestão das águas, conforme as diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei n° 
9.433/1997) que, sem dúvida, tem influência direta na organização e no desempenho do setor 
tanto no controle sobre o uso da água para abastecimento, como na disposição final dos 
esgotos e, ainda, na complexa e sensível interação das cidades com as bacias hidrográficas em 
termos da situação de disposição dos resíduos sólidos e do manejo das águas pluviais urbanas. 
 
Registre-se, porém que os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento 
básico. Daí porque, a utilização de recursos hídricos na prestação de serviços públicos de 
saneamento básico, inclusive para disposição ou diluição de esgotos e outros resíduos líquidos, 
está sujeita a outorga de direito de uso, nos termos da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, de 
seus regulamentos e das legislações estaduais (art. 4º da Lei no 11.445/2007). 
 
Por fim, considerando que o saneamento básico abrange os serviços de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos, está implícito que há uma conexão direta entre a Lei nº 
11.445/2007 (Saneamento Básico) e a recém sancionada Lei da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS) – Lei nº 12.305 de 02/08/2010.  
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Em tempo e por oportuno, esclarecemos que além de estar em harmonia com a Lei de 
Saneamento Básico (nº 11.445/2007) e com outras iniciativas (como o Conselho Nacional de 
Saúde, por exemplo), a nova Lei de Resíduos Sólidos (nº 12.305/2010) possui ainda interface 
com a Lei de Consórcios Públicos (nº 11.107/2005) e com a de Recursos Hídricos (nº 
9.433/1997). 
 
5 - Política de Saúde 
  
A Constituição Federal define que a saúde é direito de todos e dever do Estado (artigo 6º), 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação. 
 
Por sua vez a salubridade ambiental, como um direito de todos, é condição indispensável à 
segurança sanitária e à melhoria da qualidade de vida. E, nesta medida, eis que o saneamento 
básico contribui diretamente para a melhoria da saúde da população, principalmente pela 
interface com as ações de saúde pública, servindo como indicador de inclusão social e de 
qualidade de vida. 
 
6 - Educação Ambiental 
 
A educação ambiental no saneamento básico promove o comprometimento da sociedade, o 
aperfeiçoamento e a sustentabilidade das ações e constitui espaço importante para a 
articulação da política de saneamento básico com as políticas públicas de educação, saúde, 
desenvolvimento urbano, meio ambiente, recursos hídricos e resíduos sólidos. 
 
7 - Inclusão Social 
 
Universalizar o acesso ao saneamento básico pressupõe enfrentar a desigualdade entre as 
regiões e no interior de cada município (cujos territórios são marcados por padrões desiguais 
de atendimento vinculados à renda, gênero, raça, idade e escolaridade), bem como a 
regularidade urbanística e jurídica local; além da busca de tecnologias apropriadas e a 
integração com programas de desenvolvimento urbano, associadas às ações de 
desenvolvimento social, geração de trabalho e renda. 
 
8 - Investimento 
 
Os investimentos do PLANSAB em conformidade com as diretrizes e objetivos da Política 
Federal de Saneamento Básico devem promover a função social da cidade e da propriedade, o 
retorno social, a eqüidade territorial e a sustentabilidade socioambiental, a adequada gestão, a 
cooperação federativa, estimular o desenvolvimento tecnológico e colaborar para o 
desenvolvimento de outras políticas de interesse social. Demais disso, devem contemplar uma 
agenda dirigida à qualificação do gasto público, de forma a assegurar que os recursos alocados 
sejam aplicados com eficácia e eficiência. 
 
9 - Participação e Controle Social 
 
Desde a Constituição de 1988, a participação e o controle social, de forma paulatina, vêm se 
tornando instrumentos fundamentais de transparência e efetividade na administração pública, 
tanto na disseminação dos canais de informações (para o acompanhamento dos seus 
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programas, ações e das contas públicas), quanto no envolvimento cada vez maior e mais 
qualificado da sociedade no planejamento e na orientação das políticas públicas. 
 
Os fundamentos da participação e do controle social são pressupostos essenciais das principais 
leis que orientam a política de saneamento básico, a Lei no 11.445/2007 e a Lei nº 10.257/2001 
(Estatuto da Cidade) e são pré-requisitos nos processos de elaboração dos planos diretores e 
dos planos municipais de saneamento básico. 
 
O artigo 2º, inciso X da Lei nº 11.445/2007 estabelece o controle social como um dos seus 
princípios fundamentais; enquanto que no seu artigo 3º, inciso IV a Lei o define como o 
“conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, 
representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de 
planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico”. 

 
Em suma, se tem que consubstanciado na política e no Plano Nacional de Saneamento Básico 
(PLANSAB), a Política e o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) devem ser formulados 
considerando-se o conceito adotado de saneamento ambiental; seus princípios e diretrizes; suas 
interfaces com as políticas de saúde, meio ambiente, recursos hídricos, resíduos sólidos e 
desenvolvimento urbano e rural, dentre outras; bem como o seu arranjo institucional, as formas de 
alocação de recursos e de participação e controle social.  
 
Em termos conceituais, eis que o saneamento ambiental envolve o conjunto de ações técnicas e 
socioeconômicas, entendidas, fundamentalmente, como de saúde pública, tendo por objetivo 
alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, compreendendo o abastecimento de água em 
quantidade e dentro dos padrões de potabilidade vigentes; a coleta, o tratamento e a disposição 
adequada dos esgotos, resíduos sólidos e emissões atmosféricas; o manejo de águas pluviais; o 
controle ambiental de vetores e reservatórios de doenças; a promoção sanitária e o controle 
ambiental do uso e ocupação do solo; a prevenção e controle do excesso de ruídos, tendo a 
finalidade de promover e melhorar as condições de vida urbana e rural (SNSA, 2003; FNSA, 
2003). 
 
No que concerne às diretrizes estabelecidas para o saneamento básico e para a política federal de 
saneamento básico, estas devem observar: 
  
a) a prioridade para as ações que promovam a eqüidade social e territorial no acesso ao 

saneamento básico;  

b) a aplicação dos recursos financeiros por ela administrados de modo a promover o 
desenvolvimento sustentável, a eficiência e a eficácia;  

c) o estímulo ao estabelecimento de adequada regulação dos serviços;  

d) a utilização de indicadores epidemiológicos e de desenvolvimento social no planejamento, 
implementação e avaliação das suas ações de saneamento básico;  

e) a melhoria da qualidade de vida e das condições ambientais e de saúde pública;  

f) a colaboração para o desenvolvimento urbano e regional;  

g) a garantia de meios adequados para o atendimento da população rural dispersa, inclusive 
mediante a utilização de soluções compatíveis com suas características econômicas e sociais 
peculiares;  

h) o fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico, à adoção de tecnologias apropriadas e 
à difusão dos conhecimentos gerados;  
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i) a adoção de critérios objetivos de elegibilidade, levando em consideração fatores como o nível 
de renda e cobertura, grau de urbanização, concentração populacional, disponibilidade hídrica, 
riscos sanitários, epidemiológicos e ambientais;  

j) a adoção da bacia hidrográfica como unidade de referência para o planejamento de suas ações; 
e 

k) o estímulo à implantação de infra-estruturas e serviços comuns aos municípios mediante 
mecanismos de cooperação entre entes federados (art. 48, I a XI, da Lei no 11.445/2007). 

 
Procedidas estas considerações preliminares, reitera-se que quanto ao seu aspecto jurídico legal 
propriamente dito, a formulação da política e a elaboração do PMSB devem pautar-se pelos 
princípios, diretrizes e instrumentos definidos na Constituição Federal e na legislação aplicável, 
bem como nos programas e políticas públicas com interface com o saneamento básico como, por 
exemplo: desenvolvimento urbano, habitação, recursos hídricos, resíduos sólidos, proteção 
ambiental, combate à pobreza, saúde e educação, dentre outras e, em particular, com: 
 
• a  Constituição Federal; 

• o Código de Águas – (Decreto 24.643/34); 

• os Bens Imóveis da União – (Decreto 9.760/46); 

• a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6938/81) e o seu Decreto regulamentador (nº 
99.274/90) 

• o Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/2001); 

• as Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007) e o seu Decreto 
Regulamentador (nº 7.217/2010); 

• a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010); 

• a Contratação de Consórcios Públicos (Lei nº 11.107/2005) e o seu Decreto Regulamentador 
(nº 6.017/2007); 

• a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990); 

• as normas para licitações e contratos da administração pública (Lei nº 8666/1993 que 
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal); 

• a Concessão e Permissão de Serviços Públicos (Lei nº 8.987/1995) 

• o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (Lei nº 11.124/2005); 

• a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997); 

• a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99), regulamentada pelo Decreto 
4.281/01; 

• a Lei de Acesso Público aos Dados e Informações existentes nos Órgãos e Entidades 
integrantes do SISNAMA (Lei nº 10.650/03); 

• a Portaria 518/04 do Ministério da Saúde e o Decreto 5.440/05 – que, respectivamente, definem 
os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle de qualidade da água para consumo 
humano e à informação ao consumidor sobre a qualidade da água; 

• a Resolução Recomendada nº 62 de 03/12/2008 do Conselho das Cidades, que trata do pacto 
pelo plano nacional de saneamento básico; 

100 
 



 
 
 
 
 

• a Resolução Recomendada nº 75 de 02/07/2009 do Conselho das Cidades, que trata da política 
e do conteúdo mínimo dos planos de saneamento básico; 

• a Resolução CONAMA 307/2002 – que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 
gestão dos resíduos da construção civil; 

• a Resolução CONAMA 283/2001 – que dispõe sobre tratamento e destinação final dos resíduos 
dos serviços de saúde; 

• a Resolução CONAMA 377/2006 – que estabelece critérios para o procedimento simplificado 
de licenciamento ambiental das unidades de transporte e de tratamento de esgoto sanitário de 
pequeno e médio porte. 

 
Além desses dispositivos, devem ser considerados, quando já formulados, os seguintes normativos 
de âmbito local e regional: 
 
• no caso da Bahia, a Política Estadual de Saneamento Básico (Lei nº11.172/2008) e o 

Regimento da Comissão de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico do Estado 
(Decreto nº11.429/2009), dentre outros; 

• a Lei Orgânica Municipal, o Plano Diretor, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, o Código 
Ambiental, o Plano Municipal de Meio Ambiente e o Plano Local de Habitação de Interesse 
Social, dentre outros; 

• as Resoluções das Conferências Municipais da Cidade, de Saúde, de Habitação, de Meio 
Ambiente e de Saúde Ambiental; 

• o Protocolo de Intenções que define o Consórcio de Saneamento na hipótese do Plano de 
Saneamento Básico para a Gestão Associada; e 

• os Planos das Bacias Hidrográficas onde o município está inserido. 
 
Ressalte-se, porém, que esta listagem ora apresentada está longe de ser completa, pois que contem 
apenas, o indicativo dos principais dispositivos e, ainda assim, não inclui Portarias, Instruções 
Normativas, Medidas Provisórias, Normas Técnicas e Projetos de Lei de suma importância como o 
que trata da regulamentação do parágrafo único do artigo 23 da Constituição Federal (PL 
388/2007).  
 
É de se reiterar, porém que dada abrangência e a complexidade da matéria, a argumentação ora 
apresentada é de caráter sucinto. Razão porque, a seguir nos limitaremos a tecer apenas algumas 
considerações sobre as normas legais essenciais em que se fundam a Política Nacional e o Plano 
Municipal de Saneamento Básico (PMSB).  
 
Dentre essas normas, a principal é a denominada Lei Nacional do Saneamento (11.445/2007) que 
estabelece as diretrizes nacionais da política de saneamento básico; determina o planejamento, a 
regulação, a fiscalização e o controle social como fundamentais para a gestão dos serviços; 
estimula a solidariedade e a cooperação entre os entes federados; define as regras gerais para a 
atuação dos prestadores de serviços - público e privado - e dos agentes reguladores; prevê a 
obrigatoriedade da elaboração dos planos municipais, regionais e nacional de saneamento básico; 
bem como estabelece mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e 
eficácia das ações programadas para o plano, em consonância com o Sistema Nacional de 
Informações em Saneamento Básico – SINISA. 
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Através da lei nacional do saneamento foram definidas as diretrizes, os indicativos de arranjos 
institucionais e a previsão orçamentária para o saneamento básico, englobando os seus quatro 
componentes (abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas). Mas, a relevância e a importância 
do novo instrumento merecem destaque é no que diz respeito ao estabelecimento de regras claras 
relacionadas, principalmente, aos aspectos de: planejamento, regulação e fiscalização, controle 
social e prestação regionalizada (ou seja, de gestão associada).  
 
Nessa compreensão, a lei de saneamento veio resgatar e fortalecer o processo de planejamento do 
setor estabelecendo a obrigatoriedade da elaboração dos planos municipais de saneamento básico, 
como condição para a validade dos contratos de prestação de serviços tendo como pré-requisito, a 
previsão de mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e fiscalização 
dos contratos de concessão e de programa, de convênios de cooperação técnica e do próprio PMSB. 
 
Portanto, a fim de ressaltar a obrigatoriedade do planejamento setorial, a Lei nº 11.445/2007 
estabelece, conforme o artigo 11, dentre outras condições para a validade dos contratos, a 
necessidade da elaboração do plano de saneamento básico. 
 
Quanto à obrigatoriedade da elaboração dos planos (municipais, regionais e nacional) de 
saneamento básico aduz-se que em princípio e de acordo com a lei supra, até o dia 31 de dezembro 
do corrente ano, todos os municípios deveriam obrigatoriamente vir a proceder à formulação das 
suas políticas e dos seus respectivos planos de saneamento básico.  Esse prazo foi fixado não só 
pela lei nº 11.445/2007 mas também pela Resolução Recomendada nº 33/2007 do ConCidades que, 
para a hipótese de descumprimento da obrigação, além da perda de incentivos fiscais, previram 
ainda que os municípios seriam penalizados cível e criminalmente.  
 
Ocorre, porém, que restando apenas 05 (cinco) meses para o término do prazo, muitos são os 
municípios brasileiros que ainda não possuem o seu plano de saneamento e, em virtude disso, eis 
que o Decreto nº 7.217/2010 de 21/06/2010 (que regulamentou a Lei nº 11.445/2007), prorrogou o 
referido prazo para até o início do exercício financeiro de 2014 (no caso de sistema de esgotamento 
sanitário e, até 2012, para sistema de abastecimento de água). 
 
Outro aspecto relevante a ser aqui abordado é que, enquanto instrumento da Política Federal de 
Saneamento Básico, o PLANSAB, com vistas à eficácia dos seus programas e ações e no apoio à 
regulação, deve estimular a adequada regulação dos serviços (inciso III, artigo 48, da Lei nº. 
11.445/2007) e apoiar os titulares dos serviços a estabelecer os procedimentos e normas de 
regulação e fiscalização (artigo 9º, da Lei nº 11.445/2007).  
 
Neste particular, será válido destacar a possibilidade dos titulares dos serviços públicos de 
saneamento básico virem a delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses 
serviços, nos termos do artigo 241 da CF e da Lei 11.107/2005 (artigo 8º). E, no caso, a referida 
delegação poderá ser feita por meio de convênio de cooperação ou consórcio público (art. 3º, II, da 
lei 11.107/2005), sendo condição sine qua non para a delegação desses serviços a elaboração do 
plano (artigo 11, inciso I, da citada lei do saneamento – nº11.445/2007). 
 
Entretanto, é digno de nota o fato de que a política e o plano de saneamento são atribuições 
indelegáveis do titular dos serviços e devem ser elaborados com a participação da sociedade, por 
meio de mecanismos e procedimentos que lhe garantem informações, representação técnica e 
participação nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados 
aos serviços públicos de saneamento básico (Lei no 11.445/2007, artigo 3º, inciso IV). 
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Finalmente, cabe frisar que para o acompanhamento dos planos, a Lei reservou à sociedade, por 
meio do controle social previsto no artigo 3º, inciso IV, o papel de avaliação dos serviços e 
designou às entidades reguladoras a função de fiscalização e verificação do seu cumprimento, nos 
termos do artigo 20, parágrafo único. Tais entes, segundo o artigo 21, incisos I e II, devem ser 
dotados de independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e financeira, 
além de atuarem com transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.  
 
As Agências Reguladoras, por sua vez, podem se constituir no âmbito municipal, estadual ou 
regional (por intermédio de consórcio público), haja vista que a Lei do Saneamento prevê a 
possibilidade de delegação da função reguladora a uma agência de outro ente público, desde que 
constituída nos limites do próprio Estado (artigo 23, § 1º, da Lei n° 11.445/2007).  
 
Além do acompanhamento dos planos de saneamento, competem ainda às Agências Reguladoras 
atividades típicas inerentes a essa função, tais como regulação econômica, fiscalização, mediação 
de conflitos, normatização e monitoramento dos contratos de concessão e de programa. 
 
Em última análise, tem-se que os principais aspectos da lei nº 11.445/2007 são, respectivamente: 
  
1) a inclusão dos serviços de limpeza urbana e manejos de resíduos, bem como de drenagem e 

manejo de águas pluviais como parte integrante dos serviços de saneamento básico;  

2) a previsão da ação de controle social;  

3) o fortalecimento da lei de consórcios públicos (Lei nº 11.107/2005) com a introdução da 
sistemática da gestão associada e soluções consorciadas;  

4) a obrigatoriedade do sistema de regulação e fiscalização e da elaboração dos planos municipais 
de saneamento básico (PMSB) como instrumento de planejamento, elaborados com 
fundamento nos mecanismos de controle e fiscalização; 

5) a definição de regras básicas para aplicação dos recursos da União com a previsão da 
elaboração da Política Nacional de Saneamento Básico; 

6) e, finalmente, a disposição de bases mais sólidas e consistentes na relação entre o poder 
concedente e o prestador de serviços por meio de contratos, contendo inclusive as regras de 
indenização. 

 

Na expectativa de melhor esclarecer acerca dos principais diplomas legais essenciais acima 
listados, mormente da Lei Nacional do Saneamento nº 11.445/2007 e suas interfaces com as 
diretrizes para a formulação da política e a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – 
PMSB eis que, num esforço de sistematização, foram organizados os quadros a seguir 
apresentados. 
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Quadro 8.1.01 – Diretrizes da Lei Federal no 11.445 
 

Tema Diretrizes da Lei 11.445/2007 e suas interfaces 

Princípios 
Fundamentais para a 

Prestação dos 
Serviços de 

Saneamento Básico 

Artigo 2o  Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos 
seguintes princípios fundamentais: 
I. universalização do acesso; 
II. integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e 

componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, 
propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e 
maximizando a eficácia das ações e resultados; 

III. abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo 
dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à 
proteção do meio ambiente; 

IV. disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de 
manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e 
do patrimônio público e privado; 

V. adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades 
locais e regionais; 

VI. articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de 
habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção 
ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social
voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento 
básico seja fator determinante; 

VII. eficiência e sustentabilidade econômica; 
VIII. utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de 

pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; 
IX. transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos 

decisórios institucionalizados; 
X. controle social; 
XI. segurança, qualidade e regularidade; 
XII. integração das infra-estruturas e serviços com a gestão eficiente dos 

recursos hídricos. 
Interface com os princípios, diretrizes e instrumentos definidos na Constituição 
Federal e na legislação aplicável, bem como nos programas e políticas públicas 
ligadas ao saneamento básico e, em particular, com: Lei 11.178/2008, artigo 8º; 
Leis 10.257/2001 e 11.124/2005; Leis 12.305/2010 e 9433/1997. 

Gestão Associada 

Artigo 3o  Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
II - gestão associada: associação voluntária de entes federados, por convênio de 
cooperação ou consórcio público, conforme disposto no artigo 241 da Constituição 
Federal. 
Interface com a Lei nº 11.107/2005 (artigos 3º inciso II e 8º); artigo 11, inciso I, da 
Lei nº11.445/2007 e Constituição Federal (artigo 241). 

Recursos Hídricos 

Artigo4o Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento 
básico. Parágrafo único.  A utilização de recursos hídricos na prestação de 
serviços públicos de saneamento básico, inclusive para disposição ou diluição de 
esgotos e outros resíduos líquidos, é sujeita a outorga de direito de uso, nos termos 
da Lei no 9.433, de 08/01/1997, de seus regulamentos e das legislações estaduais.
Interface com a Lei 9433/1997  
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Quadro 8.1.01 – Diretrizes da Lei Federal no 11.445 (cont.) 
 

Tema Diretrizes da Lei 11.445/2007 e suas interfaces 

Serviço de Limpeza 
Urbana 

Artigo 7o  Para os efeitos desta Lei, o serviço público de limpeza urbana e de manejo 
de resíduos sólidos urbanos é composto pelas seguintes atividades: 
I - de coleta, transbordo e transporte dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I 
do caput do art. 3o desta Lei; 
II - de triagem para fins de reúso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por 
compostagem, e de disposição final dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I 
do caput do art. 3o desta Lei; 
III - de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros 
eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana. 
Interface com a Lei 12.305/2010 (Resíduos Sólidos) 

Controle Social, 
Exercício da 
Titularidade 
 e Sistema de 
Informações 

Artigo 3o  Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
IV - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à 
sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de 
formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços 
públicos de saneamento básico. 
Artigo 9o  O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de 
saneamento básico, devendo, para tanto: 
I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei; 
II- prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente 
responsável por sua regulação e fiscalização. [...] 
V - estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso IV do caput do 
art. 3o desta Lei; 
VI - estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado com o Sistema 
Nacional de Informações em Saneamento. 
Interface com artigo 11, inciso I, da citada lei do saneamento. 

 
Requisitos de 
Validação dos 
Contratos de 
Prestação de 
Serviços de 

Saneamento Básico 

Artigo 11.  São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a 
prestação de serviços públicos de saneamento básico: 
I - a existência de plano de saneamento básico;  
II - a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira 
da prestação universal e integral dos serviços, nos termos do respectivo plano de 
saneamento básico; 
§ 1o  Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão ser 
compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico. 
Interface Lei nº 11.107/2005 (artigos 3º inciso II e 8º) e Constituição Federal 
(artigo 241). 

Fundos de 
Saneamento 

Artigo 13.  Os entes da Federação, isoladamente ou reunidos em consórcios públicos, 
poderão instituir fundos, aos quais poderão ser destinadas, entre outros recursos, 
parcelas das receitas dos serviços, com a finalidade de custear, na conformidade do 
disposto nos respectivos planos de saneamento básico, a universalização dos serviços 
públicos de saneamento básico. 
Interface Lei nº 11.107/2005 e Lei nº 8.987/1995

Regionalização de 
Serviços de 
Saneamento 

Artigo 14.  A prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico é 
caracterizada por: 
I - um único prestador do serviço para vários municípios, contíguos ou não; 
II - uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclusive de sua 
remuneração;  
III - compatibilidade de planejamento. 
Artigo 17.  O serviço regionalizado de saneamento básico poderá obedecer a plano 
de saneamento básico elaborado para o conjunto de municípios atendidos. 
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Quadro 8.1.01 – Diretrizes da Lei Federal no 11.445 (cont.) 
 

Tema Diretrizes da Lei 11.445/2007 e suas interfaces 

Conteúdo do Plano 
de Saneamento 

Artigo 19.  A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano, 
que poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo: 
I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando 
sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e 
apontando as causas das deficiências detectadas; 
II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, 
admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os 
demais planos setoriais; 
III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de 
modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos 
governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento; 
IV - ações para emergências e contingências; 
V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia 
das ações programadas. 
Interface Resolução Recomendada CONCIDADES nº75 de 02/07/2009 

Responsável pela 
Elaboração dos 

Planos 

Artigo 19.  
§ 1o  Os planos de saneamento básico serão editados pelos titulares, podendo ser 
elaborados com base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço. 
§ 2o  A consolidação e compatibilização dos planos específicos de cada serviço serão 
efetuadas pelos respectivos titulares. 
Interface com a Lei 11.445/2007 (artigo 3º, inciso IV) 

Compatibilidade dos 
Planos de 

Saneamento com os 
Planos de Bacias 

Artigo 19.  
§ 3o  Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos das 
bacias hidrográficas em que estiverem inseridos. 
Interface Lei nº 9433/1997 

Revisão dos Planos 
de Saneamento 

Artigo 19. 
§ 4o  Os planos de saneamento serão revistos em prazo não superior a 4 (quatro) 
anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual. 

Divulgação e 
Audiências Públicas 

para os Planos 

Artigo 19. 
§ 5o  Será assegurada ampla divulgação das propostas dos planos de saneamento 
básico e dos estudos que as fundamentem, inclusive com a realização de audiências 
ou consultas públicas. 

Delegação de 
Serviços de 
Saneamento 

Artigo 19. 
§ 6o  A delegação de serviço de saneamento básico não dispensa o cumprimento 
pelo prestador do respectivo plano de saneamento básico em vigor à época da 
delegação. 

Serviços 
Regionalizados 

Artigo 19. 
§ 7o  Quando envolverem serviços regionalizados, os planos de saneamento básico 
devem ser editados em conformidade com o estabelecido no art. 14 desta Lei. 

Área de Abrangência 
dos Planos 

Artigo 19. 
§ 8o  Exceto quando regional, o plano de saneamento deverá englobar integralmente 
o território do ente da Federação que o elaborou. 

Verificação do 
Cumprimento dos 

Planos 

Artigo 20.  (VETADO).  
Parágrafo único.  Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a 
verificação do cumprimento dos planos de saneamento por parte dos prestadores de 
serviços, na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais 
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Quadro 8.1.01 – Diretrizes da Lei Federal no 11.445 (cont.) 
 

Tema Diretrizes da Lei 11.445/2007 e suas interfaces 

Alocação de 
Recursos Federais e 
de Financiamentos 

Artigo 50.  A alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com 
recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da 
União serão feitos em conformidade com as diretrizes e objetivos estabelecidos nos 
arts. 48 e 49 desta Lei e com os planos de saneamento básico e condicionados: 
I - ao alcance de índices mínimos de: 
a) desempenho do prestador na gestão técnica, econômica e financeira dos serviços; 
b) eficiência e eficácia dos serviços, ao longo da vida útil do empreendimento; 
II - à adequada operação e manutenção dos empreendimentos anteriormente 
financiados com recursos mencionados no caput deste artigo. 

Divulgação dos 
Planos de 

Saneamento 

Artigo 51.  O processo de elaboração e revisão dos planos de saneamento básico 
deverá prever sua divulgação em conjunto com os estudos que os fundamentarem, o 
recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência pública e, 
quando previsto na legislação do titular, análise e opinião por órgão colegiado criado 
nos termos do art. 47 desta Lei. 
Parágrafo único.  A divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos 
estudos que as fundamentarem dar-se-á por meio da disponibilização integral de seu 
teor a todos os interessados, inclusive por meio da internet e por audiência pública. 

Sistema Nacional de 
Informações em 

Saneamento Básico - 
SINISA 

Artigo 53.  Fica instituído o Sistema Nacional de Informações em Saneamento 
Básico - SINISA, com os objetivos de: 
I - coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços 
públicos de saneamento básico; 
II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a 
caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de saneamento básico; 
III - permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da 
prestação dos serviços de saneamento básico. 
§ 1o  As informações do Sinisa são públicas e acessíveis a todos, devendo ser 
publicadas por meio da internet. 
§ 2o  A União apoiará os titulares dos serviços a organizar sistemas de informação 
em saneamento básico, em atendimento ao disposto no inciso VI do caput do art. 9o
desta Lei. Interface Lei 10.650/03 
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Quadro 8.1.02 – Diretrizes da Lei Estadual no 11.172 
 

Tema Diretrizes da Lei 11.172/2008 e suas interfaces 

Definições Básicas 

Artigo 3º - Fica instituída a Política Estadual de Saneamento Básico como o conjunto 
de princípios, diretrizes, planos, programas e ações a cargo dos diversos órgãos e 
entidades da administração direta e indireta do Estado da Bahia, com o objetivo de 
proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental à população, 
especialmente por meio do acesso à água potável e aos demais serviços públicos de 
saneamento básico, bem como o controle social de sua execução, podendo ser 
implementada através da cooperação e coordenação federativas. 
Artigo 4º - O Saneamento Básico é constituído pelos serviços, infra-estruturas e 
instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de 
resíduos sólidos, manejo das águas pluviais urbanas, ações de combate e controle a 
vetores e reservatórios de doenças, e atividades relevantes para a promoção da saúde e 
da qualidade de vida. 
 Interface com Constituição Federal e legislação aplicável, bem com os programas 
e políticas públicas ligadas ao saneamento básico e, em particular, com: Lei 
11.445/2007; Leis 10.257/2001 e 11.124/2005; Leis 12.305/2010 e 9433/1997, dentre 
outros. 

Licenciamento 
Ambiental 

Art.igo 7º - O licenciamento ambiental de unidades de tratamento de esgotos sanitários 
e de efluentes gerados nos processos de tratamento de água considerará etapas de 
eficiência, a fim de alcançar progressivamente os padrões estabelecidos pela legislação 
ambiental, em função da capacidade de pagamento dos usuários. 
§ 1º - A autoridade ambiental competente estabelecerá procedimentos simplificados de 
licenciamento para as atividades a que se refere o caput deste artigo, bem como das 
unidades de valorização, tratamento e disposição de resíduos sólidos, em função do 
porte das unidades e dos impactos ambientais esperados. 
Interface com Resolução CONAMA 377/2006. 

Princípios 
Fundamentais da 

Política Estadual de 
Saneamento Básico 

Artigo 8º - A Política Estadual de Saneamento Básico será formulada com base nos 
seguintes princípios: 
I - universalização do acesso aos serviços públicos de saneamento básico; 
II - integralidade das atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de 
saneamento, propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades 
e maximizando a eficácia das ações e resultados; 
III - controle social, a ser exercido através de mecanismos e procedimentos que 
garantam à sociedade informações, representações técnicas e participações nos 
processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos 
serviços públicos de saneamento básico; 
IV- regionalização, consistente no planejamento, regulação, fiscalização e prestação 
dos serviços de saneamento em economia de escala e pela constituição de consórcios 
públicos integrados pelo Estado e por municípios de determinada região; 
V - fortalecimento da EMBASA, de forma a viabilizar o acesso de todos aos serviços 
públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, inclusive em regime de 
cooperação com os municípios; 
VI - outros princípios decorrentes das diretrizes nacionais estabelecidas para o 
saneamento básico, principalmente objetivando o cumprimento de metas da 
universalização, pela maior eficiência e resolutividade. 
Parágrafo único - Para os fins desta Lei, considera-se universalização a garantia de que 
todos, sem distinção de condição social ou renda, possam acessar serviços de 
saneamento básico, observado o gradualismo planejado das soluções, sem prejuízo da 
adequação às características locais, da saúde pública e de outros interesses coletivos. 
Interface com os princípios, diretrizes e instrumentos definidos na Constituição 
Federal e na legislação aplicável, bem como nos programas e políticas públicas 
ligadas ao saneamento básico e, em particular, com: Lei 11.445/2007, artigo 2º; 
Leis 10.257/2001 e 11.124/2005; Leis 12.305/2010 e 9433/1997. 
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Quadro 8.1.02 – Diretrizes da Lei Estadual no 11.172 (cont.) 
 

Tema Diretrizes da Lei 11.172/2008 e suas interfaces 

Da cooperação entre 
o Estado e os 
Municípios 

 

Artigo 9º - O Estado da Bahia, por meio de sua administração direta ou indireta, 
cooperará com os municípios na gestão dos serviços públicos de saneamento básico 
mediante: 
I - apoio ao planejamento da universalização dos serviços públicos de saneamento 
básico; 
II - oferta de meios técnicos e administrativos para viabilizar a regulação e fiscalização 
dos serviços públicos de saneamento básico, especialmente por meio de consórcios 
públicos; 
III - prestação de serviços públicos de saneamento básico, através de Contratos de 
Programa, celebrados pelos Municípios com a EMBASA na vigência de gestão 
associada, autorizada por convênio de cooperação entre entes federados ou por 
contrato de consórcio público; 
IV - execução de obras e de ações, inclusive de assistência técnica, que viabilizem o 
acesso à água potável e a outros serviços de saneamento básico, em áreas urbanas e 
rurais, inclusive vilas e povoados; 
V - programas de desenvolvimento institucional e de capacitação dos recursos 
humanos necessários à gestão eficiente, efetiva e eficaz dos serviços públicos de 
saneamento básico. 
Interface com Constituição Federal artigo 23, parágrafo único. 

Sistema Estadual de 
Informações em 

Saneamento Básico 

Artigo 11 - Fica instituído o Sistema Estadual de Informações em Saneamento Básico, 
em articulação com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico -
SINISA, que conterá as informações relativas aos serviços públicos de saneamento 
básico, cujo conteúdo deverá ser público e acessível a todos. 
Interface com Lei 11.445/2007, artigos 9º, inciso IV e artigo 53 e Lei 10.650/03 

Os Planos de 
Saneamento Básico 

Artigo 12 - O planejamento dos serviços públicos de saneamento, no âmbito da 
Política Estadual de Saneamento Básico dar-se-á mediante: 
I - o Plano Estadual de Saneamento Básico previsto no art. 229 da Constituição do 
Estado da Bahia; 
II - a elaboração, em cooperação com os municípios, de planos regionais de 
saneamento básico; 
III - o apoio técnico e financeiro do Estado, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR, à elaboração dos planos municipais de 
saneamento básico. 
§ 1º - Os planos regionais de saneamento básico serão elaborados de forma a subsidiar 
os planos municipais e abrangerão o território de municípios atendidos por sistema 
integrado de saneamento básico ou cuja integração da regulação, fiscalização e 
prestação dos serviços for recomendável do ponto de vista técnico e financeiro, nos 
termos de estudo específico. 
§ 2º - Haverá apenas um plano regional para os municípios que compõem cada região 
metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião em que o serviço público de 
saneamento básico considerado função pública de interesse comum. 
§ 3º - O Estado da Bahia não apoiará técnica ou financeiramente serviços públicos ou 
ações de saneamento básico que, direta ou indiretamente, contrariem dispositivo dos 
planos mencionados no caput, e incisos, deste artigo. 
§ 4º - Nos termos do art. 19, § 4º, da Lei Federal nº 11.445/2007, a EMBASA poderá 
elaborar e fornecer a município, ou agrupamento de municípios limítrofes, estudos 
sobre os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, a fim de 
subsidiá-los tecnicamente na formulação de plano de saneamento básico ou de plano 
específico de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário.  
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Quadro 8.1.02 – Diretrizes da Lei Estadual no 11.172 (cont.) 
 

Tema Diretrizes da Lei 11.172/2008 e suas interfaces 

Controle social e 
revisão dos Planos 

de Saneamento 
Básico 

Artigo 13 - O processo de elaboração e revisão dos planos de saneamento básico 
deverá prever sua divulgação em conjunto com os estudos que os fundamentarem, bem 
como o recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência pública.
Parágrafo único - Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em 
prazo não superior a 4 anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual 
Interface Constituição Estadual, Resolução Concidades 75, Lei 11.445/2007. 

Universalização dos 
Serviços de 

Saneamento Básico 

Artigo 14 - O Plano Estadual de Saneamento Básico, em conjunto com os planos 
regionais de que trata o inciso II do art. 12 desta Lei, deverá contemplar os objetivos e 
metas para a universalização dos serviços de saneamento básico e o alcance de níveis 
crescentes dos mesmos no território estadual, observando a compatibilidade com os 
demais planos e políticas públicas do Estado e dos Municípios. 
Interface com Lei 11.445/2007 

Convênios de 
Cooperação entre o 

Estado da Bahia e os 
Municípios 
(GESTÃO 

ASSOCIADA) 

Artigo 15 - Poderão ser celebrados convênios de cooperação entre o Estado da Bahia e 
os Municípios com territórios nele contidos, visando à gestão associada de serviços 
públicos de saneamento básico. 
§ 1º - O convênio de cooperação a que se refere o caput deste artigo: 
I - poderá ser celebrado com prazo de vigência indeterminado; 
II - disporá sobre a regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento 
básico objeto da gestão associada; 
III - preverá, no caso de constituição de consórcio público entre o Estado e o 
Município convenente, a inclusão das finalidades do convênio de cooperação, 
estabelecendo que o ato constitutivo do consórcio suceder-lhe-á automaticamente para 
todos os efeitos legais; 
IV - poderá autorizar que, para a prestação de serviços públicos de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário, o Município celebre Contrato de Programa 
diretamente com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, 
dispensada a licitação, nos termos do art. 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993; 
V - terá como foro, para dirimir controvérsias que dele tenham se originado, o 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do art. 123, I, j, da Constituição 
Estadual. 
Interface com 11.107/2005 e 866/1993, Constituição Estado da Bahia,  

Requisitos do 
Contrato de 

Programa com a 
EMBASA 

Artigo 16 - O Contrato de Programa, por meio do qual o Município contrate a 
EMBASA, deverá atender a todos os requisitos da Lei Federal nº 11.445/2007, 
especialmente: 
I - plano de saneamento básico editado pelo município ou conjunto de municípios; 
II - estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação 
universal e integral dos serviços, nos termos do plano referido no inciso I deste artigo; 
III - legislação municipal dispondo sobre normas de regulação e a designação da 
entidade de regulação e de fiscalização dos serviços que, preferencialmente, deverá se 
efetivar mediante cooperação ou coordenação federativa; 
IV - realização de audiência e de consulta pública sobre o Contrato de Programa. 
Interface com Lei 11.445/2007; Leis 11.107/2005 e 8987/1995. 

Comissão de 
Regulação dos 

Serviços Públicos de 
Saneamento Básico 
do Estado da Bahia 

Artigo 18 - Fica criada a Comissão de Regulação dos Serviços Públicos de 
Saneamento Básico do Estado da Bahia - CORESAB, vinculada à Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR, com a competência de exercer as atividades de 
regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, mediante 
delegação, enquanto não houver ente regulador próprio criado pelo Município, ou 
agrupamento de Municípios, por meio de cooperação ou coordenação federativa. 

Ratificação dos 
Contratos da 

EMBASA 

Artigo 24 - Ficam ratificados os convênios de cooperação e os contratos de concessão, 
Contratos de Programa e outros atos de delegação relativos a serviços de saneamento 
básico celebrados pelo Estado e pela EMBASA anteriormente a esta Lei. 
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8.2   INVENTÁRIO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE BARREIRAS 
 
Neste Item, é apresentado o inventário e a análise acerca dos principais instrumentos normativos de 
ordenamento do uso e ocupação do solo, bem como do desenvolvimento urbano, ou seja, sobre a 
legislação municipal básica obrigatória. Pois, em verdade, é no âmbito dos municípios que a 
atividade urbanística se manifesta de forma concreta e dinâmica. 
 
Em síntese se tem que o inventário da legislação municipal de Barreiras se compõe, basicamente, 
pelos diplomas a seguir listados e comentados. 
 

1 - Lei Orgânica Municipal – LOM   
 
A Lei Orgânica Municipal – LOM  (espécie de Carta Magna de um município) que em 
Barreiras foi promulgada em abril/1990, em princípio, se coaduna com o regime jurídico do 
planejamento urbanístico e com os instrumentos de gestão ambiental preconizados pela 
Constituição Federal, pelo Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) e demais instrumentos 
aplicáveis. 
  
Inclusive, no que concerne especificamente ao saneamento básico, este dispositivo legal está 
em conformidade com a legislação federal e estadual em vigor (Leis 11.445/2007 e 
11.172/2008) quando prevê que: 
 
“Art. 100- Cabe ao Município prover sua população dos serviços básicos de abastecimento 
d`água, coleta e disposição adequada dos esgotos e lixo, drenagem urbana de água fluviais, 
segundo, as diretrizes fixadas pelo Estado e União. 
 
Art. 101- Os serviços definidos no artigo anterior são prestados diretamente por órgãos 
municipais ou por concessão a empresa pública ou privada devidamente habilitadas.” 
 
 
2 - Lei da Estrutura Administrativa 
 
A Lei da Estrutura Administrativa dispõe sobre a estrutura organizacional e administrativa 
direta do município e, em Barreiras, esta norma originalmente identificada como Lei 
nº572/2002 é, na verdade, composta por quatro (4) dispositivos legais distintos. É que, esta 
lei foi alterada e complementada ao longo dos anos a fim de adequar-se para, assim, 
viabilizar a promoção das reestruturações que se fizeram necessárias e hoje, eis que é 
composta pelas leis nº 675/2005, 824/2009 e 907/2010 que, por este modo, são parte 
integrante da sua versão preliminar. 
 
De acordo com o artigo 6º da Lei 907/2010, a estrutura organizacional da Prefeitura 
Municipal de Barreiras é, atualmente, composta pelos órgãos elencados a seguir. 
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A - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 
1 - GABINETE DO PREFEITO 
1.1 . Guarda Municipal 
1.2 .Diretor de Planejamentos Comunitários 
1.2.1. Assessoria de Planejamento 
1.3. Diretoria do Núcleo de Projetos Estratégicos 
1.3.1. Coordenadorias Regionais 
1.3.1.1. Subcoordenadorias Regionais 
 
2. DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
2.1. Coordenador de Comunicação Social 
2.1.1. Subcoordenadoria de Comunicação Social 
2.1.2. Subcoordenadoria de Cerimonial 
2.1.2.1 Mestre de Cerimônia 
2.1.2.2 Setor de Comunicação Social 
 
3. GABINETE DO VICE-PREFEITO 
 
4. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
 
5. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
 
6. DEFENSORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
 
7 - SECRETARIA DE FINANÇAS 
7.1. Coordenadoria Geral de Planejamento e Finanças 
7.1.1. Subcoordenadoria de Planejamento e Controle Orçamentário 
7.1.2. Subcoordenadoria de Planejamento e Controle Financeiro 
7.1.3. Tesouraria 
7.2. Coordenadoria de Administração Tributária 
7.2.1. Subcoordenadoria de Arrecadação 
7.2.1.1. Setor de Controle da Arrecadação e Avaliação Financeira 
7.2.1.2. Setor de Tributos Imobiliários 
7.2.1.3. Setor de Cadastros e Documentação Fiscal 
7.2.2. Subcoordenadoria de Tributação e Fiscalização 
7.2.2.1. Setor de Planejamento e Controle da Fiscalização 
7.2.2.2. Setor de Normas Tributárias e Procedimentos Fiscais 
7.2.3. Subcoordenadoria de Dívida Ativa 
7.3. Coordenadoria de Contabilidade 
 
8 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
8.1. Coordenadoria Geral de Gestão 
8.2. Coordenadoria de Administração e Recursos Humanos 
8.2.1. Subcoordenadoria de Recursos Humanos 
8.2.1.1. Setor de Seleção, Avaliação e Desenvolvimento do Servidor 
8.2.1.2. Setor de Cadastro e Folha de Pagamento 
8.3. Coordenadoria de Desenvolvimento e Administração 
8.3.1. Pregoeiro 
8.3.2. Subcoordenadoria de Materiais e Patrimônio 
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8.3.2.1 Setor de Compras e Contratação de Serviços 
8.3.2.2 Setor de Controle e Licitação de Materiais e Patrimônio 
8.4. Subcoordenadoria de Serviços e Gestão de Contratos 
8.4.1. Setor de Gestão da Frota 
8.4.2. Setor de Serviços Gerais 
8.5. Subcoordenadoria de Tecnologia da Informação 
8.5.1. Setor de Gestão de Equipamentos e Tecnologia 
8.5.2. Setor de Informática 
8.6. Subcoordenadoria do Programa da Nota Solidária 
8.6.1 Setor do Programa Nota Solidária 
 
9 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER 
9.1. Coordenadoria Geral 
9.2. Coordenadoria de Ensino e Ação Pedagógica 
9.2.1. Subcoordenadoria de Ensino 
9.2.1.1. Encarregado Escolar 
9.2.1.2. Setor de Ações Sócio Educativas 
9.2.1.3. Setor de Programas Especiais 
9.2.2. Subcoordenadoria de Ação Pedagógica 
9.2.2.1. Setor de Desenvolvimento da Educação Infantil 
9.2.2.2. Setor de Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
9.2.2.3. Setor de Formação e Apoio Pedagógico 
9.3. Coordenadoria de Planejamento e Gestão da Educação 
9.3.1. Setor de Manutenção 
9.3.1. Setor de Apoio Administrativo 
9.3.2. Setor de Planejamento e Pesquisas 
9.4. Coordenadoria de Cultura 
9.4.1. Subcoordenadoria de Pesquisas e Promoção Cultural 
9.4.2. Subcoordenadoria da Escola de Artes Cênicas 
9.4.3. Subcoordenadoria da Escola de Música Antonino Sampaio 
9.5. Coordenadoria de Esportes e lazer 
9.5.1. Encarregado de Esporte 
9.5.1. Subcoordenadoria de Esporte e Lazer 
9.5.2.1Setor de Promoções do Esporte e Lazer 
9.5.2.2 Setor de Gestão dos Equipamentos de Esporte e Lazer 
9.6.Coordenadoria de Biblioteca e Arquivo Público 
9.6.1.Setor de Biblioteca e Arquivo Público 
9.7. Coordenadoria de Nutrição 
9.8. Coordenadoria de Merenda 
9.8.1. Subcoordenadoria de Merenda da Zona Urbana 
9.8.2. Subcoordenadoria de Merenda da Zona Rural 
9.9. Coordenadoria de Mobilização 
9.9.1. Subcoordenadoria de Mobilização 
9.9.1.1. Setor de Mobilização 
10 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRONEGÓCIO. 
10.1. Coordenadoria de Desenvolvimento da Indústria e Comércio 
10.1.1. Setor de Apoio ao Comércio e Serviços 
10.1.2. Setor de Apoio à Indústria 
10.1.3. Setor de Formação de Mão de Obra 
10.2. Coordenadoria de Planejamento e Promoção do Agronegócio 
10.3. Coordenadoria de Desenvolvimento da Agropecuária e Abastecimento 
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10.3.1. Setor de Gestão de Feiras, Mercados e Central de Abastecimento 
10.3.2. Setor do Parque de Exposição 
10.4. Coordenadoria de Projetos Comunitários 
10.4.1. Subcoordenadoria de Programas e Segurança Alimentar 
10.4.1.1. Setor de Hortas Comunitárias 
 
11 – SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 
11.1. Coordenadoria de Benefícios e Serviços 
11.1.1. Setor de Serviços e Atendimento ao Cidadão 
11.1.2. Setor de Benefícios 
11.2. Coordenadoria de Programas 
11.2.1. Subcoordenadoria do Programa Floricultura 
11.2.2. Subcoordenadoria de Inclusão Sócio-Econômica 
11.2.3. Setor de Promoção do Trabalho e Renda 
11.2.4. Setor de Programas Especiais 
11.3. Coordenadoria de Promoção Social 
11.3.1. Subcoordenadoria de Articulação 
11.3.2. Subcoordenadoria de Relações Sociais 
11.4. Coordenadoria de Habitação 
11.4.1. Subcoordenadoria de Cadastramentos 
11.4.1.1. Setor de Cadastramento 
11.4.1.2. Setor de Estatística 
11.5. Coordenadoria de Mobilização 
11.5.1. Subcoordenadoria de Mobilização 
11.5.1.1 Setor de Mobilização 
11.6. Coordenadoria de Política Públicas 
11.6.1 Setor de políticas Públicas 
 
12 – SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
12.1. Coordenadoria Geral 
12.2. Coordenadoria de Engenharia 
12.2.1. Subcoordenadoria de Obras de Infra-estrutura 
12.2.1.1. Setor de manutenção 
12.2.1.2. Setor de manutenção de Máquinas 
12.2.1.3. Setor de manutenção de Equipamentos 
12.2.2. Subcoordenadoria de Obras e Conservação 
12.2.3. Subcoordenadoria de Projetos e Orçamentos 
12.3. Coordenadoria de Controle e Uso de Solo 
12.3.1. Encarregado de campo I 
12.3.2. Encarrregado de campo II 
12.4. Coordenadoria de Análise e Licenciamento 
12.4.1. Subcoordenadoria de Análise e Licenciamento 
12.4.1.1.Setor de Análise e Licenciamento 
12.4.1.2. Setor de Fiscalização Urbanística 
12.5. Coordenadoria de Serviços Públicos 
12.5.1. Subcoordenadoria de Serviços Diversos 
12.5.1.1. Setor de serviços diversos 
12.5.2. Subcoordenadoria de Transportes Públicos 
12.5.3. Subcoordenadoria de Licenciamento e Fiscalização de Atividades 
12.6. Coordenadoria de Limpeza Pública 
12.6.1. Subcoordenadoria de Coleta 
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12.6.2. Subcoordenadoria de Destinação 
12.6.3. Subcoordenadoria de Fiscalização das Atividades 
12.7. Coordenação de trânsito 
12.7.1. Subcoordenação de trânsito 
12.7.1.1 Setor de fiscalização 
 
13 – SECRETARIA DE SAÚDE 
13.1. Auditoria 
13.2. Ouvidoria 
13.3. Assessoria de Planejamento 
13.4. Coordenadoria Geral 
13.5. Coordenadoria de Regulação, Controle e Avaliação 
13.5.1. Setor de Regulação 
13.5.2. Setor de Marcação 
13.5.3. Setor de Controle e Avaliação 
13.6. Coordenadoria de Atenção à Saúde 
13.6.1. Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária e Ambiental 
13.6.1.1. Centro de Controle de Zoonoses 
13.6.1.2. Setor de Vigilância Sanitária e Ambiental 
13.6.2. Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica 
13.6.2.1. Setor de Assistência Odontológica 
13.6.2.2. Setor de Programas Especiais 
13.6.2.3. Setor de Informação e Educação Permanente 
13.7. Coordenadoria de Gestão de PACs e PSFs 
13.8. Coordenadoria de Administração Hospitalar 
13.8.1. Hospital Municipal Eurico Dutra 
13.8.2. Hospital Maternidade 
13.8.3. Central de Pronto Atendimento 
13.8.4. Centro de Saúde Leonídia Ayres de Almeida 
13.8.5. Postos de Saúde 
13.8.6. Unidade de Pronto Atendimento – UPA 
13.8.7. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMUR 
13.9. Coordenadoria Administrativo-Financeira 
13.9.1. Setor Administrativo 
13.9.2. Setor Financeiro 
13.10. Coordenação de Mobilização 
13.10.1. Setor de Mobilização 
 
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 
14.1. Coordenadoria de Desenvolvimento e Controle Ambiental 
14.1.1. Setor de Licenciamento e Fiscalização Ambiental 
14.1.2. Setor de Resíduos Sólidos 
14.1.3. Subcoordenadoria do Programa Caminho das Cachoeiras 
14.2. Coordenadoria da Universidade Livre do Meio Ambiente 
14.2.1. Sub Coordenadoria da Universidade Livre do Meio Ambiente 
14.3. Coordenadoria de Desenvolvimento do Turismo 
14.3.1. Sub Coordenadoria de Desenvolvimento do Turismo 
14.3.1.1. Setor de Promoção do Turismo 
14.3.1.2. Setor de Pesquisas 
14.3.1.3. Setor de Projetos Especiais 
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15 – SECRETARIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS 
15.1. Coordenação Econômica/Reabilitação e Reconstrução 
15.1.1 Subcoordenadoria de Operações 
15.1.2 Subcoordenadoria de Mobilização 
15.1.2.1. Encarregado de Campo I 
15.1.2.2. Encarregado de campo II 
15.2. Coordenadoria Administrativa/Articulação e Gestão 
15.2.1. Subcoordenadoria de Articulação e Gestão 
15.2.2. Subcoordenadoria de Defesa Civil e Segurança Pública 
15.2.3. Subcoordenadoria de Ações Especiais 
 
 
B - ÓRGÃOS COLEGIADOS 
 
01 - Conselho Municipal de Saúde 
02 - Conselho Municipal de Assistência Social 
03 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
04 - Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 
05 - Conselho Tutelar 
06 - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA) 
07 - Conselho Municipal de Educação 
08 - Conselho Municipal de Merenda Escolar 
09 - Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB 
10 - Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico 
11 - Conselho Municipal de Cultura 
12 - Conselho Municipal de Segurança Alimentar 
13 - Conselho Municipal do Idoso 
14 - Conselho Municipal de Defesa do Consumidor. 
 
Aqui, deve-se abrir um parêntese para considerar que face à magnitude das variáveis 
ambientais e ancorado nas deliberações do SISNAMA, SISEMA e SISMUMA, bem como 
naquelas preconizadas pelo Ministério de Meio Ambiente - MMA, CONAMA, CEPRAM, 
SEMA, IMA e INGÁ (que recomendam que todo município com mais de 20.000 habitantes 
possua na sua estrutura organizacional uma secretaria e/ou autarquia de meio ambiente para 
atuar com autonomia administrativa, política e poder de polícia), faz-se mister que seja 
procedida a criação de um Órgão Ambiental Único para o município de Barreiras. 
 
Além do órgão ambiental com estrutura executiva, impõe-se que seja procedida uma 
alteração regimental deliberando pelo redimensionamento (quantitativo e qualitativo) do 
CONDEMA, a fim de reduzir o número de conselheiros dos 33 membros atuais para, no 
máximo 18 (que é o recomendável para municípios com até 200 mil habitantes) e, ainda, 
para que o referido conselho deixe de ser bipartite para se tornar tripartite (e paritário), 
conforme a prática democrática. 
 
 
3 - Plano Diretor 
 
O Plano Diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, é 
lei de iniciativa do(a) prefeito(a) que está subordinada a um processo legislativo estabelecido 
pela Lei Orgânica do Município.  
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No caso, é se observar que em Barreiras o referido diploma foi promulgado, desde a sua 
versão preliminar (Lei nº255 de 23/04/1995), muito depois do prazo fixado pela Lei 
Orgânica que, no artigo 8º das suas disposições transitórias previra que: “O Plano Diretor 
do Município será aprovado pela Câmara Municipal após no máximo 120 (cento e vinte) 
dias da data da promulgação da Lei Orgânica”. 
 
Por outro lado, considerado a previsão inserta no artigo 97, §2º da LOM de que, seria 
determinada a periodicidade de dois (2) anos pra proposição de revisão e alteração do plano 
diretor, é ausente de dúvida que o referido instrumento de há muito aguarda pela sua 
indispensável revisão encontrando-se, portanto, efetivamente desatualizado, em que pese a 
revisão levada a efeito em 2004 quando a Lei nº651/2004 ora em vigor (atualmente alterada 
pelas Leis nº890 e 891/2010) revogou a Lei nº255 de 23/01/1995.  

 
Prosseguindo, verifica-se que após a promulgação da Lei do Plano Diretor em 2004, finalmente o 
município tratou da edição de diplomas legais essenciais como: a Lei nº647/2004 (que dispõe sobre 
o Parcelamento do Solo, Sistema Viário, Circulação, Transporte e Zoneamento do Município); a 
Lei nº649/2004 (que instituiu a Política Ambiental Municipal), a Lei nº650/2004 (que instituiu o 
Código de Posturas) e, nesta mesma ocasião, cuidou ainda da revisão do Código de Obras e 
Edificações (Leinº648/2004 que revogou a Leinº321 de 04/03/1997).  
 
Entretanto, é forçoso reconhecer que, embora recentes, alguns desses instrumentos revelam-se 
bastante frágeis, carecendo de revisão e reformulação, a fim de melhor se adequarem à realidade 
local e, também, aos dispositivos legais relativos à política urbana e à gestão ambiental.  
 
Dentre estes instrumentos são destacados os seguintes: 

 
4 - Lei nº 649/2004 - instituiu a Política Ambiental Municipal 
 
A Lei nº 649/2004 (que instituiu a Política Ambiental Municipal) se encontra atualmente em 
processo final de revisão e reformulação, com vistas à proteção efetiva e eficaz do meio 
ambiente, bem como a sua adequação à legislação federal e estadual em vigor (mormente à 
Resolução CEPRAM nº 3.925/09), para fins de fortalecimento da gestão ambiental local e 
compartilhada. 
  
5 - Lei nº 650/2004 - dispõe sobre o Código de Posturas 
 
A Lei nº 650/2004 (que dispõe sobre o Código de Posturas)1 é, por assim dizer, 
complementada pela Lei nº562/2002, que dispõe sobre normas para a preservação da saúde 
pública e disciplina a ação da vigilância sanitária. E, nesta medida, considerando o fato de 
que o primeiro diploma legal (Lei nº650/2004) traz em seu bojo disposições sobre limpeza e 
drenagem (capítulo II, seção I – artigos 3º a 9º) e que, o segundo (Lei nº562/2002), dentre 
outras matérias, trata do saneamento básico e dos resíduos sólidos (artigos 2º a 8º), será 
conveniente que seja procedida a revisão de ambos, a fim de garantir coerência com o 
Código Ambiental do Município (mencionado no item 4 acima e em fase de finalização), 
bem como com o Plano Municipal de Saneamento Básico (ora em elaboração) e demais 
dispositivos aplicáveis (legislação federal e estadual em vigor). 

                                                      
1Também denominado código de polícia administrativa, o código de posturas em geral inclui disposições sobre o 
funcionamento das atividades; costumes, segurança, ordem públicas e, eventualmente, pode incluir disposições sobre 
condições sanitárias, proteção e conservação do meio ambiente, desde que não entrem em conflito com o código 
ambiental ou com as normas de saúde pública. 
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6 - Lei nº647/2004 - dispõe sobre o parcelamento do solo, sistema viário, circulação, 
transporte e zoneamento do município 
 
A Lei nº647/2004 (dispõe sobre o parcelamento do solo, sistema viário, circulação, 
transporte e zoneamento do município) deverá ser oportunamente reformulada pois se por 
um lado, a questão do parcelamento do solo é matéria que deve ter disciplina jurídica 
extraordinariamente bem formulada, para permitir um bom desenvolvimento urbano; por 
outro, sendo o zoneamento matéria de peculiar interesse do município, este deve ser fixado 
por lei municipal específica – Lei de Ordenação do Uso e Ocupação do Solo (de suma 
importância e ora inexistente no município de Barreiras). 
 
Resta-nos acrescentar que a questão da utilização do solo é apenas a raiz primordial do 
problema urbano, pois a intervenção estatal se impõe cada vez mais na formação e 
direcionamento das questões urbanas em geral, sobretudo, no oferecimento às respectivas 
comunidades que habitam as cidades, das condições necessárias de habitabilidade. 
 
Interessante notar que, enquanto as leis de parcelamento do solo estabelecem condições 
mínimas para o parcelamento de glebas, relações entre áreas de uso público e de uso privado, 
dimensões e hierarquias de vias, reservas de áreas para equipamentos sociais, bem como 
obrigações do loteador quanto à infra-estrutura e urbanização geral; as leis de ordenamento 
do uso e ocupação do solo têm por objetivo compatibilizar usos e misturar atividades, 
estimulando complementaridades, normatizando o zoneamento do uso do solo, indicando 
limitações quanto à ocupação dos lotes, coeficientes de aproveitamento, altura das 
edificações, recuos e afastamentos.  
 
Vale destacar ainda que nas últimas décadas tornou-se consenso entre os urbanistas tratar as 
questões de uso e ocupação do solo de modo integrado, merecendo, inclusive, tratamento 
conjunto nas leis de ordenamento. Logo, dado o atual estágio de aplicação da legislação 
urbanística nos municípios, para a criação e/ou revisão destes instrumentos (especialmente 
das leis de parcelamento do solo e de uso e ocupação do solo urbano) faz-se necessário 
observar, a integração social e territorial de modo a atender aos objetivos da política urbana. 
 
7 - Lei nº648/2004  - que revogou a Lei nº 321 de 04/03/1997 que dispõe sobre Código de 
Obras e Edificações do Município 
 
A Lei nº648/2004 revogou a Lei nº321 de 04/03/1997 que dispõe sobre Código de Obras2 e 
Edificações do município. Considerando, entretanto, que tais códigos não variam de 
município para município, aqui nos limitaremos a comentar o fato de que a partir do 
momento em que se adotaram os princípios do “zoning”, este dispositivo perdeu grande 
parte de seu sentido e, não por acaso, em muitos municípios foi substituído pelo código de 
edificações que trata especificamente dos assuntos relativos aos processos de aprovação e 
fiscalização das construções e, portanto, suas normas são essencialmente técnicas, pois que 
visam controlar qualquer construção, reforma, reconstrução ou demolição e, em geral, 
incluem normas sobre a aprovação de projetos e concessão de alvarás para construção, 
habilitação profissional, obrigações do responsável pela construção durante a execução das 
obras, tipo e finalidade das edificações, etc. 
 
 
 

                                                      
2 Dispositivo complementar do qual lança mão o processo de planejamento urbanístico. 
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8 - Lei nº 874/2009 de 22/12/2009 
 
A Lei nº 874/2009 de 22/12/2009 que estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual 
do Município para o exercício de 2010, foi a única lei orçamentária a que se teve acesso em 
tempo hábil para produção do presente relatório descritivo, muito embora tenha sido 
reiteradamente solicitado acesso ao conjunto delas. Entretanto, visto que para fins deste 
estudo este dispositivo específico (LOA) pouco acrescenta, a título meramente ilustrativo 
nos limitaremos a comentar sobre o conteúdo das denominadas leis orçamentárias que são, 
basicamente, as seguintes: 
 

a) a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): é de peridiocidade anual, de hierarquia 
especial e sujeita a prazos e ritos peculiares de tramitação, destinada a parametrar a 
forma e o conteúdo com que a lei orçamentária de cada exercício deve se apresentar e a 
indicar as prioridades a serem observadas em sua elaboração. A LDO dispõe sobre as 
metas e prioridades que orientaram a elaboração do orçamento anual, de sorte que, 
cumpre as seguintes funções: estabelecer as metas e prioridades para o exercício 
financeiro subsequente; orientar a elaboração do orçamento; dispor sobre alteração na 
legislação tributária; bem como estabelecer a política de aplicação das agências 
financeiras de fomento. 

b) Lei Orçamentária Anual (LOA): O orçamento anual visa concretizar os objetivos e 
metas propostas no plano plurianual, segundo as diretrizes estabelecidas pela LDO. A 
proposta da LOA compreende os três tipos distintos de orçamentos da União, a saber: 
a) Orçamento Fiscal; b) Orçamento de Seguridade Social e c) Orçamento de 
Investimento das Empresas Estatais. 

c) Lei do Lei do Plano Plurianual (PPA): é de periodicidade quadrienal, de hierarquia 
especial e sujeita a prazos e ritos peculiares de tramitação, instituída pela Constituição 
Federal de 1988, como instrumento normatizador do planejamento de médio prazo e de 
definição das macro-orientações do Governo Federal para a ação nacional em cada 
período de quatro anos, sendo estas determinantes (mandatórias) para o setor público e 
indicativas para o setor privado (art. 174 da Constituição). Consoante estabelece o art. 
165, § 1º da Constituição, "a lei que instituir o PPA estabelecerá, de forma 
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para 
as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de 
duração continuada". Fixa objetivos, diretrizes e metas para os investimentos (até o 
primeiro ano do mandato subseqüente) e, nesta medida, é o dispositivo que mais 
interessa para a elaboração do PMSB de Barreiras. 

 
Em linhas gerais este é o inventário da legislação municipal que vigora em Barreiras, sendo válido 
reiterar que pelas razões acima expostas será imprescindível que se proceda à revisão e ao 
aperfeiçoamento dos instrumentos jurídicos básicos (sobretudo, das leis do Plano Diretor e do 
Parcelamento do Solo Urbano – nº 651/2004 e 647/2004, respectivamente). Afinal, o direito é vivo 
e a lei deve, em princípio, acompanhar a dinâmica do cotidiano regulamentando suas práticas, de 
modo a atender aos anseios e às demandas socioambientais dos diferentes segmentos da população. 
 
Demais disso, será conveniente que seja procedida também a edição de diplomas urbanísticos 
fundamentais à implementação da política urbana, a fim de obter-se um corpo de leis capazes de 
garantir o respaldo legal necessário para coordenar e integrar as ações públicas e privadas, de modo 
a garantir o alcance e a manutenção de índices adequados e satisfatórios de qualidade ambiental 
urbana. 
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Nessa compreensão, cabe destacar que em face do patrimônio cultural pré-existente no território 
municipal, caberá ao legislativo tratar da promulgação da Lei de Proteção do Patrimônio Cultural 
(Tombamento), bem como da normatização do importante instrumento urbanístico de regularização 
fundiária inserto no Plano Diretor, qual seja, as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) que 
deverão ser objeto de lei específica. 
 
Finalmente, devemos aqui considerar que a base legal do município de Barreiras deverá ainda ser 
complementada com a edição de planos e programas específicos como, por exemplo, o Plano 
Municipal de Meio Ambiente, o Plano de Gerenciamento e o Plano Municipal de Saneamento 
Básico, dentre outros. 
 
Embora os serviços de saneamento básico abranjam hoje, limpeza urbana e manejos de resíduos, 
bem como drenagem e manejo de águas pluviais, neste primeiro momento o PSSB de Barreiras 
estará apenas trabalhando os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Logo, 
além dos planos acima mencionados faz-se mister que sejam também adotadas medidas capazes de 
ensejar a elaboração de um plano de gestão dos resíduos sólidos), pois a situação no município veio 
a ser objeto de termo de ajustamento de conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público 
Estadual e o Poder Executivo Municipal. 
 
Indo adiante, no que se refere ao Plano Municipal de Meio Ambiente impõe-se observar que a 
formulação deste instrumento é absolutamente urgente e indispensável, não apenas por ser de suma 
importância para a implementação da política ambiental, mas, sobretudo, tendo em vista o fato de 
que tal compromisso foi objeto de um acordo do qual o município foi signatário com o Ministério 
de Meio Ambiente – MMA a nível Federal e, com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente – 
SEMA, em decorrência do Programa de Gestão Compartilhada - GAC. E assim, urge a adoção de 
medidas capazes de permitir o cumprimento do compromisso assumido, inclusive porque 
recentemente o município teve reconhecida a sua competência para exercer o licenciamento 
ambiental no nível 3 (conforme Resolução CEPRAM nº4.016 de 04/12/2009).  
 
 
8.3    SITUAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS ENTRE O MUNICÍPIO E A EMBASA 
 
A propósito do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB (ora em elaboração) cabe 
esclarecer que considerando a necessidade imperiosa de serem realizados investimentos nos 
sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário de Barreiras, o Governo Federal 
colocou como condicionante para o acesso aos recursos a regularização da concessão. E, neste 
sentido, em 09/02/2010 eis que foi firmado Convênio de Cooperação entre o Município e o Estado 
da Bahia, com interveniência da Embasa e da CORESAB, prevendo a autorização para a gestão 
associada no que se refere à delegação da regulação, da fiscalização e da prestação dos serviços 
públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.  
 
De acordo com este Convênio, fundado na legislação específica em vigor, dentre outros 
compromissos as partes se comprometeram em acabar com os litígios existentes bem como em 
celebrar Contrato de Programa, nos moldes do novo marco regulatório dos serviços de saneamento 
básico.  
 
As ações judiciais em trâmite são especificadas a seguir. 
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1 - PROCESSO TIPO: MANDADO DE SEGURANÇA 
 
Numeração única atual:  
Numeração anterior: 1688178-6/2007 
Órgão Judicial: 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA  
Comarca: SALVADOR 
Partes: IMPETRANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A – 
EMBASA; IMPETRADO: MUNICÍPIO DE BARREIRAS. 
Objeto: Suspender qualquer ato praticado contra a concessão. 
 
Últimos andamentos e informações relevantes:  
 
Liminar concedida e mantida em que pesem os sucessivos pedidos de suspensão (nº69.104-
9/2007 e 69.102-1/2007). 
 
 
2 - PROCESSO TIPO: AÇÃO ORDINÁRIA - IMISSÃO DE POSSE 
 
Numeração única atual: 0001141-95.2008.805.0022 
Numeração anterior: 1875604-2/2008  
Órgão Judicial: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA  
Comarca: BARREIRAS 
Partes: AUTOR(A): MUNICÍPIO DE BARREIRAS; RÉU: EMPRESA BAIANA DE 
ÁGUAS E SANEAMENTO S.A – EMBASA. 
Objeto: Assunção dos serviços públicos de abastecimento água e esgotamento sanitário do 
município. 
 
Últimos andamentos e informações relevantes:  
 
Liminar concedida e após, suspensa (pedido nº10624-3/2008). Daí travou-se verdadeira 
batalha judicial mediante a interposição de diversos recursos até que adveio a sentença de 
mérito favorável ao autor e, consequentemente, a interposição de novos recursos. Em 
11/05/2009 a apelação interposta pela Embasa (tombada sob o nº5203-1/2009) veio a ser 
julgada e parcialmente provida o que, acabou por implicar na oposição de embargos de 
declaração por parte da própria Embasa, visando a nulidade do acórdão, face ao acordo 
firmado entre os entes federados (Convênio de Cooperação retro). Depois disso eis que, 
desde 08/06/2010 os autos se encontram na Secretaria da 4ª Câmara Cível com despacho 
(abrindo vistas para manifestação do município).  
 
3 - APENSOS: PROCESSO TIPO – AÇÃO (INCIDENTAL) EXCEÇÃO DE 
INCOMPETÊNCIA  
 
Numeração única atual: 0002870-59.2008.805.0022 
Numeração anterior: 1977330-7/2008  
Órgão Judicial: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA  
Comarca: BARREIRAS 
Partes: EXCIPIENTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A – 
EMBASA; EXCEPTO: MUNICÍPIO DE BARREIRAS. 
 
Últimos andamentos e informações relevantes:  
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Processo distribuído por dependência e autuado em 15/05/2008.  
 
Em 19/12/2008 foi publicado despacho considerando que em face da sentença de mérito e, 
sobretudo, da decisão proferida no recurso de apelação 5203-1/09, o pedido restou apreciado. 
E assim, em 28/01/2009 os autos foram então remetidos para o Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia, onde fora ordenado o desentranhamento de peças para anexação à apelação supra. 
 
 
4 - PROCESSO TIPO: MANDADO DE SEGURANÇA 
 
Numeração única atual:  
Numeração anterior: 1884388-6/2008 
Órgão Judicial: 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA  
Comarca: SALVADOR  
Partes: IMPETRANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A – 
EMBASA; IMPETRADO: MUNICÍPIO DE BARREIRAS. 
Objeto: Sustar qualquer outra nova ação para assunção dos serviços de água e esgoto, bem 
como obter declaração de ilegalidade do Decreto Municipal nº012/2008. 
Últimos andamentos e informações relevantes:  
 
Liminar concedida, carta precatória expedida e não cumprida em Barreiras, vez que o então 
Juiz da Comarca se recusou alegando decisão do STJ proferida no âmbito do pedido de 
suspensão SLS 848 (medida promovida pelo Município perante a Corte Superior 
conjuntamente com a Rcl2847).  
 
É de se salientar, que no âmbito deste mesmo pedido de suspensão ora identificado, a 
EMBASA veio a ingressar com pedido de reconsideração, bem como com um agravo 
regimental contra a mencionada decisão do Presidente do STJ determinando a suspensão da 
liminar e, em paralelo, a Procuradoria do Estado da Bahia ingressou com a reclamação 
Rcl6071. 
 
Ressalte-se, por fim, que o pedido de suspensão SLS 848 se encontra já arquivado desde 
outubro/2008 e, o mesmo se aplica à Rcl 2847. Enquanto que a reclamação Rcl 6071 
continua, segundo relatório do jurídico da Embasa, aguardando decisão. 
 
5 - APENSO AO PROCESSO nº 1792645-1/2007 (EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA) 
 
Órgão Judicial: 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA  
Comarca: SALVADOR  
Partes: EXCIPIENTE: MUNICÍPIO DE BARREIRAS; EXCEPTO: EMPRESA BAIANA 
DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A – EMBASA  
 
Últimos andamentos e informações relevantes:  
 
Processo julgado e extinto com resolução do mérito, tendo sido declarada a competência do 
Juízo da Vara da Fazenda Pública da Capital para julgar as ações relacionadas com o 
Contrato n° 032/72. Autos remetidos à Comarca de Barreiras. 
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Há, porém, informação no relatório de andamento fornecido pelo Setor Jurídico da 
EMBASA no sentido de que, contra a referida decisão, fora interposto Recurso Especial 
(Resp) ao STJ mas não há indicação de número que possibilite sua identificação. 
 
 
6 - PROCESSO TIPO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
Numeração única atual: 0001141-95.2008.805.0022 
Numeração anterior: 1875604-2/2008  
Órgão Judicial: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA  
Comarca: BARREIRAS 
Partes: AUTOR(A): MUNICÍPIO DE BARREIRAS; RÉU: EMPRESA BAIANA DE 
ÁGUAS E SANEAMENTO S.A – EMBASA. 
 
Últimos andamentos e informações relevantes:  
 
Protocolada petição da EMBASA requerendo a extinção do feito face ao acordo firmado 
entre os entes federados (Convênio de Cooperação) e, tendo sido intimado para se 
manifestar, eis que em 30/06/2010 o Autor devolveu os autos com petição (cujo teor não 
conhecemos, muito embora tenhamos razões para acreditar que tal manifestação seja no 
sentido da concordância). 

 
 
Importa dizer, finalmente que dado o princípio da segurança nas relações jurídicas e a inequívoca 
validade do Convênio de Cooperação celebrado entre os entes federados, urge que as partes, 
conjuntamente, adotem medidas eficientes e eficazes, capazes de efetivamente por fim às lides. 
 
Quanto à obrigatoriedade de ratificação do referido ato (prevista na cláusula nona do Convênio de 
Cooperação), a ser procedida pela Prefeitura Municipal, eis que esta restou afinal efetivamente 
cumprida através da Lei Municipal nº909/2010 de 30/06/2010.  
 
Ressalte-se, por oportuno, que a possibilidade do Município, mediante lei de autorização 
municipal, celebrar convênios, consórcios, contratos com outros municípios, com instituições 
públicas ou privadas ou entidades representativas da comunidade para planejamento, execução de 
projetos, leis, serviços e decisões; bem como a competência municipal para organizar e prestar 
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços de interesse local e obras e 
serviços de interesse comum (dentre os quais destacamos os de saneamento básico) se encontram 
previstas na Lei Orgânica – artigo 3º, parágrafo único; artigo 6º, inciso VIII, artigos 35 e 101.  
 
Deve-se ressaltar o fato de que, a prorrogação do prazo para que os municípios formulem suas 
respectivas políticas e planos municipais de saneamento básico (assegurada pelo Decreto nº 
7.217/2010 que recentemente regulamentou a Lei Nacional de Saneamento), no caso, não se aplica 
ao município de Barreiras pois que o próprio Termo de Compromisso firmado pelas partes para 
regularização do Contrato de Programa encerrar-se-á, impreterivelmente, em 31/12/2010. 
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9.    ESTUDOS DE CENARIOS 
 
 
No âmbito do PSSB os estudos de cenários tem como objetivo o atendimento ao conteúdo mínimo 
dos Planos Municipais de Saneamento, previsto no artigo 19, item II, da Lei Federal no 11.445, que 
definiu a Política Nacional de Saneamento Básico: 
 

“II – estabelecimento de objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a 
universalização, admitidas soluções graduais e progressivas, observando a 
compatibilidade com os demais planos setoriais.” 

 
Para atendimento a esses objetivos, os estudos de cenários contemplam os seguintes elementos: 
 
• uma abordagem introdutória e instrumental sobre as bases para a formulação dos cenários, 

enfocando as diretrizes legais, a organização das ações do PSSB,  a definição dos horizonte de 
planejamento e as bases metodológicas para os estudos de cenários; 

• formulação dos cenários para universalização do abastecimento de água, considerando, 
separadamente, a sede municipal, os distritos e localidades rurais e a população rural dispersa; 

• formulação dos cenários para universalização do esgotamento sanitário, considerando, 
separadamente, a sede municipal, os distritos e localidades rurais e a população rural dispersa. 

 
 
9.1    BASES PARA A FORMULAÇÃO DOS CENÁRIOS 
 
No sentido de oferecer uma visão geral das bases consideradas para a construção dos cenários para 
universalização dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, apresenta-se a 
seguir uma abordagem introdutória e instrumental sobre as diretrizes legais, a organização das 
ações do PSSB, a definição dos horizontes de planejamento e as bases metodológicas para os 
estudos de cenários. 
 
 
9.1.1 – Diretrizes Legais 
 
Para a construção dos cenários, parte-se do princípio da Universalização, estabelecido como um 
dos princípios fundamentais da Política Nacional de Saneamento Básico: 
 

 Atendimento a 100% da população com abastecimento de água, esgotamento sanitário e 
limpeza urbana, realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio 
ambiente. (Lei Federal 11.445, art. 2º, itens I e III). 

 
A Lei Federal 11.445, em seu artigo 19, estabelece o conteúdo mínimo para os planos municipais 
de saneamento básico:  
 

“Art. 19.  A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano, 
que poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo: 
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I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando 
sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e 
apontando as causas das deficiências detectadas; 

II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, 
admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os 
demais planos setoriais; 

III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de 
modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos 
governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento; 

IV - ações para emergências e contingências; 

V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia 
das ações programadas.” 

 
Por outro lado, a Lei Federal 11.445, em seu artigo 3º, referente às definições, estabelece que as 
localidade de pequeno porte devem ser entendidas como as vilas, aglomerados rurais, povoados, 
núcleos, lugarejos e aldeias, assim definidos pelo IBGE. 
 
No âmbito do Estado da Bahia, a Lei Estadual no 11.172, que estabelece a Política Estadual de 
Saneamento Básico, em seu artigo 12, define a obrigatoriedade do Plano Estadual de Saneamento 
Básico previsto no art. 229 da Constituição do Estado da Bahia, de planos regionais de saneamento 
básico e dos planos municipais de saneamento básico, mantendo para esses planos o escopo 
mínimo definido na Lei Federal 11.445. 
 
 
9.1.2 – Organização das Ações do PSSB 
 
Para efeito de formulação dos programas e projetos para universalização dos serviços de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, foi definida a organização das ações do PSSB, 
conforme detalhado no Quadro 9.1.01. 
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Quadro 9.1.01 – Organização das ações do PSSB 
 

N Programas e Projetos Escopo 

I Ações Estruturantes 

Implantação de sistemas de abastecimento de água nas zonas 
urbanas e localidades rurais 
Implantação de sistemas de esgotamento sanitário nas zonas 
urbanas e localidades rurais 

II Ações Institucionais  

Adequação da legislação municipal à Lei Federal 11.445 e à 
Lei Estadual 11.172 
Criação da legislação municipal do Controle Social 
Criação da legislação municipal da Regulação 
Organização administrativa da Prefeitura Municipal para a 
Gestão do Saneamento Básico  

III Ações Operacionais 

Definição dos padrões operacionais para os SAA e SES da 
Sede Municipal 
Definição dos padrões operacionais para os SAA e SES dos 
Distritos e Localidades Rurais 

IV Ações Emergenciais 
Definição de ações voltadas para prever, corrigir e/ou mitigar 
eventos naturais ou acidentais que possam prejudicar a 
prestação dos serviços de Saneamento Básico  

V Ações de Monitoramento 
Sistema de Informações Municipais de Saneamento Básico 
Sistema de avaliação sistemática da eficiência e eficácia das 
ações programadas 

 
 
 
9.1.3 – Horizontes de Planejamento 
 
Para a construção dos cenários de universalização, foi considerado um horizonte de 20 
(vinte) anos, indo de 2011 até 2030, com horizontes intermediários para planejamento das 
metas de investimentos, em 2015, 2020, 2025 e 2030. 
 
 
9.1.4 – Bases Metodológicas 
 
A construção dos cenários parte do conhecimento da realidade atual, objeto do 
Diagnóstico, e da definição da visão do futuro pretendido para os componentes 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, que representam os objetivos do PSSB. 
 
De acordo com os princípios da Política Nacional de Saneamento, o objetivo estratégico do 
PMSB deverá ser o de atender a 100% da população do município de Barreiras, tanto 
urbana como rural, no horizonte de planejamento do PSSB (2030), com serviços 
adequados de Saneamento Básico. Nessa perspectiva, a Figura 9.1.01 a seguir representa o 
diagrama lógico do processo de desenvolvimento dos programas estruturantes para os 
componentes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, destacando a área de 
atuação do PSSB. 
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Definição das demandas 
- Sede municipal 
- Distritos e localidades 
- População rural dispersa 

Definição dos mananciais 
- Rio Grande 
- Rio de Ondas 
- Rio Branco 
- Rio de Janeiro 
- Poços tubulares 

Definição dos corpos 
receptores 

Estimativa dos 
investimentos 

Estudo de Viabilidade 
Projeto Básico 

Licitação 
Implantação 

Operação 

Captação 
de recursos 

PSSB 

SAA SES 

Fig. 9.1.01 – Processo de concepção das ações estruturantes do PSSB 
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9.2    CENÁRIO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA 
         SEDE MUNICIPAL 
 
De acordo com a concepção metodológica das ações estruturantes do PSSB, os estudos de cenários 
para a universalização do abastecimento de água da sede municipal obedeceram à seguinte 
sequência: 
 
- situação atual do SAA; 

- projeção das demandas; 

- construção do cenário para universalização do atendimento. 
 
 
9.2.1 – Situação Atual do SAA Barreiras 
 
O SAA Barreiras apresenta as seguintes características:  
 
- Captação no Rio de Ondas, composta por 02 conjuntos motobomba de 200 CV, vazão  de 

1.170 m3/h.  

- Adutora de água bruta, Ø800 mm, extensão de 2.410 m. 

- Sistema de tratamento com ETA convencional. 

- 03 Estações elevatórias de água tratada, potências de 350, 300 e 15 CV. 

- 02 Reservatórios apoiados de distribuição de 6.000 m3 e 3.000 m3, respectivamente. 

- 04 Reservatórios elevados de distribuição: Labelle (450 m3), Barreirinhas (300 m3), Barauna 
(50 m3)  e Boa Sorte (50 m3). 

- Redes de distribuição: 257.000 m de redes, diâmetros de 32 a 160 mm. 

- Índice de atendimento: 97%  

 
 
9.2.2 – Projeção das Demandas 
 
A projeção das demandas foi feita com base em estudos demográficos, obedecendo à seguinte 
sequencia: 
 
• Análise do retrospecto do comportamento demográfico da cidade de Barreiras, com base nos 

Censos Demográficos do IBGE de 1970 a 2000 e Contagem Populacional 2007.  

• Projeção do crescimento da população para o período 2010/2030.   
  
 
a – Retrospecto Demográfico de Barreiras 
 
O Quadro e a Figura a seguir mostram o comportamento da população urbana de Barreiras no 
período1970/2007. 
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Quadro 9.2.01 – Crescimento demográfico de Barreiras 
 

Ano População 
Taxa de 

crescimento 
(% a.a.) 

1970 9.831  

1980 30.055 11,8 

1991 70.870 8,1 

2000 100.085 3,9 

2007 115.913 2,1 
Fonte: IBGE – Censos Demográficos e Contagem Populacional 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9.2.01 – Crescimento demográfico de Barreiras 1970-2007 
 
 
 

b – Projeção do Crescimento Demográfico de Barreiras 
 
O Quadro e a Figura a seguir mostram a projeção do crescimento demográfico de Barreiras para o 
período 2010 - 2030. Foi admitida a taxa de crescimento demográfico média do período 2000-
2007, no valor de 2,1 % ao ano. 
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Quadro 9.2.02 – Projeção do crescimento 
demográfico de Barreiras 
 

Ano População 

2000 100.085 

2010 123.204 

2015 136.695 

2020 151.664 

2035 168.272 

2030 186.698 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9.2.02 – Projeção do crescimento demográfico de Barreiras 2000-2030 
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9.2.3 – Cenário para Universalização do Atendimento do SAA Barreiras 
 
O Quadro e a Figura abaixo mostram a construção do cenário para universalização do atendimento 
do SAA Barreiras. 
 
Quadro 9.2.03 – Cenário para universalização do atendimento do SAA Barreiras 
 

Ano População % de 
atendimento

População 
atendida Incremento 

2000 100.085    
2010 123.204 97 119.508  
2015 136.695 97,5 133.278 13.770 
2020 151.664 98 148.631 15.353 
2025 168.272 99 166.589 17.958 
2030 186.698 100 186.698 20.109 

 
 
 
 
 
 
 100% 

99% 

97,5% 

98% 

97% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9.2.03 – Cenário para universalização do atendimento do SAA Barreiras 
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9.3.    CENÁRIO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
          DOS DISTRITOS E LOCALIDADES RURAIS 
 
De acordo com a concepção metodológica das ações estruturantes do PSSB, os estudos de cenários 
para a universalização do abastecimento de água dos Distritos e das Localidades Rurais 
obedeceram à seguinte sequência: 
 
- situação atual do abastecimento de água dos Distritos e das Localidades Rurais; 

- projeção das demandas; 

- construção do cenário para universalização do atendimento. 
 
 
9.3.1 – Situação Atual do Abastecimento de Água dos Distritos e Localidades Rurais 
 
Os estudos da fase do Diagnóstico possibilitaram a identificação de 63 Distritos e Localidades 
Rurais no município de Barreiras, que se encontram listados no Quadro 9.3.01. 
 
Para construção dos cenários, parte-se das seguintes constatações acerca dos serviços de 
abastecimento de água nos Distritos e Localidades Rurais: 
 

 50% das localidades dispõem de sistemas de abastecimento de água, todos apresentando 
deficiências relacionadas com: 
 
- má qualdade da água dos poços – salinidade, cor, odor;  

- má qualidade da água dos mananciais superficiais devido à falta de tratamento; 

- deficiências nas captações, reservatórios e redes de distribuição; 

- vazamentos; 

- pouca pressão; 

- falta de hidrômetros. 
 

 50% das localidades não dispõem de sistemas de estruturados de abastecimento de água. 
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Quadro 9.3.01 – Distritos e localidades rurais de Barreiras  
 

N Localidades No dom. Pop. N Localidades No dom. Pop. N Localidades No dom. Pop. 
01  Água Salgada 15 75  22   Capão do Meio 109 545  43 Palmeiras  13 65 
02  Alto da Boa Vista 17 160  23   Capuerê  20 100  44 Palmeiras II 13 65 
03  Angélica Aires 30 150  23   Cerradão  56 280  45 Passag. Funda (Baixo) 60 300 
04  Arraial da Penha 50 175  25   Chico Preto 22 110  46 Redenção  21 105 
05  Baixão  7 35  26   Conquista  108 540  47 Riachinho  114 300 
06  Baraúna  410 2.050  27   Correio  43 215  48 Riacho d´Agua  36 180 
07  Barreiras Sul 170 850  28   Faz. Arcada 48 240  49 Rio Branco 25 125 
08  Barroca  34 170  29   Faz. Nádia 10 50  50 Saco  32 160 
09  Barrocão de Baixo 294 400  30   Faz. Nova Vida 10 50  51 Sanguera  40 200 
10  Barrocão de Cima 151 235  31   Fazendinha  10 50  52 São José 52 260 
11  Bebedouro  75 110  32   Gameleira  49 75  53 São Vicente 34 210 
12  Bezerro  67 335  33   Lagoa  18 90  54 Sapé  25 125 
13  Boqueirão do Justino 57 285  34   Lavras  10 50  55 Serra Talhada 61 150 
14  Boqueirão do Rodrigo 37 105  35   Liberdade  15 75  56 Soares  10 50 
15  Brejo Novo 31 155  36   Mangabeira  47 240  57 Tabua da Água Verm. 102 510 
16  Buriti  80 400  37   Mantiqueira  70 225  58 Tatú de Baixo 115 575 
17  Cpo. Santo dos Aflitos 60 300  38   Mata da Puba 28 140  59 Tatú de Cima 17 85 
18  Cabeceira Grande 38 190  39   Mocambinho  12 60  60 Vau  96 480 
19  Cachoeirinha  15 75  40   Mocambo  162 1400  61 Vau do Teiú 20 100 
20  Cajuerana  22 110  41   Mocambo de Cima 164 1670  62 Vereda  76 380 
21  Canabrava  91 100  42   Nanica  114 305  63 Zé da Viola 60 300 

 
 



 
 
 
 
 

 
9.3.2 – Projeção das Demandas 
 
A projeção das demandas de abastecimento de água para os Distritos e Localidades rurais foi feita 
com base em estudos demográficos, obedecendo à seguinte sequencia: 
 
• Análise do retrospecto do comportamento demográfico da população rural, com base nos 

Censos Demográficos do IBGE de 1970 a 2000 e Contagem Populacional 2007.  

• Projeção do crescimento da população rural para o período 2010/2030.   
  
 
a – Retrospecto Demográfico da População Rural 
 
O Quadro e a Figura abaixo mostram o comportamento da população rural de Barreiras no 
período1970/2007. 
 
Quadro 9.3.02 – Crescimento da população rural de Barreiras 
 

Ano População Taxa de cresc.
(% a.a.) 

1970 11.033  

1980 11.407 0,33  

1991 21.770 6,05  

2000 13.007 -5,89  

2007 13.588 0,63  
Fonte: IBGE – Censos Demográficos e Contagem Populacional 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9.3.01 – Crescimento da população rural de Barreiras 1970-2007 
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b – Projeção do Crescimento da População Rural 
 
O Quadro e a Figura abaixo mostram a projeção do crescimento da população rural de Barreiras 
para o período 2010 - 2030. Foi admitida a taxa de crescimento demográfico média do período 
2000-2007, no valor de 0,63 % ao ano. 
 
Quadro 9.3.03 – Projeção do crescimento 
da população rural de Barreiras 
 

Ano População 

2000 13.007 

2010 13.850 

2015 14.292 

2020 14.748 

2035 15.218 

2030 15.704 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9.3.02 – Projeção do crescimento da população rural de Barreiras 2000-2030 
 
 

135 
 



 
 
 
 
 

 
9.3.3 – Cenário para Universalização do Abastecimento de Água dos Distritos e Localidades 
            Rurais 
 
O Quadro e a Figura abaixo mostram a construção do cenário para universalização do 
abastecimento de água dos Distritos e Localidades Rurais de Barreiras. 
 
Quadro 9.3.04 – Cenário para universalização do atendimento dos Distritos e Localidades 
Rurais de Barreiras 
 

Ano População % de 
atendimento

População 
atendida Incremento 

2000 13.007    
2010 13.850 50 6.925  
2015 14.292 60 8.575 1.650 
2020 14.748 70 10.323 1.748 
2025 15.218 85 12.935 2.612 
2030 15.704 100 15.704 2.769 

 
 
 
 
 

70% 
85% 

100% 

60% 
50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 9.3.03 – Cenário para universalização do abastecimento de água dos Distritos e 

Localidades Rurais de Barreiras 
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Alem do cenário para atendimento a 100% da população dos Distritos e Localidades Rurais, será 
necessário o desenvolvimento de um programa para requalificação de 50% dos atuais sistemas de 
abastecimento, que atendem a 6.925 usuários e que apresentam diversas deficiências operacionais e 
de qualidade da água. 
 
Para este programa propõe-se a construção de um cenário em etapas, conforme explicitado no 
Quadro abaixo. 
 
Quadro 9.3.05 – Cenário para requalificação dos SAA de Distritos e Localidades Rurais de 
Barreiras 
 

Ano População % de 
atendimento

População 
atendida pelos 

SAA 

População atendida 
pelos SAA 

requalificados 
2000 13.007    
2010 13.850 50 6.925  
2015 14.292 60 8.575 1.730 
2020 14.748 70 10.323 1.731 
2025 15.218 85 12.935 1.732 
2030 15.704 100 15.704 1.732 
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9.4.    CENÁRIO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 
          A POPULAÇÃO RURAL DISPERSA 
 
De acordo com a concepção metodológica das ações estruturantes do PSSB, os estudos de cenários 
para a universalização do abastecimento de água para a população rural dispersa obedeceram à 
seguinte sequência: 
 
- situação atual do abastecimento de água da população rural dispersa; 

- projeção das demandas; 

- construção do cenário para universalização do atendimento. 
 
 
9.4.1 – Situação Atual do Abastecimento de Água da População Rural Dispersa 
 
Os estudos da fase do Diagnóstico não possibilitaram a identificação de informações estruturadas 
sobre o abastecimento de água da população rural dispersa. 
 
Deste modo, parte-se do pressuposto que não existem sistemas organizados de abastecimento de 
água para este segmento populacional. 
 
 
9.4.2 – Projeção das Demandas 
 
A projeção das demandas de abastecimento de água para os Distritos e Localidades rurais foi feita 
com base em estudos demográficos, obedecendo à seguinte sequencia: 
 
• Estimativa da população rural dispersa; 

• Projeção do crescimento da população rural dispersa para o período 2010/2030.   
  
 
a – Estimativa da População Rural Dispersa 
 
Para a estimativa da população rural dispersa foi desenvolvido o seguinte procedimento: 
 
1 - População rural de Barreiras em 2010 – 13.850 habitantes. 
 
2 - Número de domicílios dos Distritos e Localidades Rurais 

 
Segundo levantamento da FEP, junto à Prefeitura Municipal e ao Programa de Saúde da Família, 
nas 63 Localidades Rurais existem 3.898 domicílios. 
 
3 – População das Localidades Rurais 
 
Os dados do Censo Demográfico 2000 do IBGE indicam uma média de 4,1 habitante/domicílio. 
 
Considerando que este índice é menor na zona rural, estima-se uma média de 3,0 
habitantes/domicílio para os Distritos e Localidades Rurais. 
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Daí resulta a estimativa para a população dos Distritos e Localidades Rurais 
 
P = No dom x 3 hab/dom = 3.898 x 3,0 = 11.694 habitantes.  
 
4 – Estimativa da população rural dispersa 
 
A população rural dispersa pode então ser estimada como a diferença entre a população rural total e 
a população dos Distritos e Localidades Rurais> 
 
Pop. Rural Dispersa = 13.850 – 11.694  = 2.156 habitantes. 
 
Esta população equivale a 15% da população rural total levantada pelo IBGE.  
 
 
b – Projeção das Demandas 
 
A projeção das demandas de abastecimento de água para a população rural dispersa pode ser feita a 
partir da projeção da população rural total, considerando-se o percentual de 15% para este 
segmento populacional, conforme indicado no Quadro abaixo.  
 
Quadro 9.4.01 – Projeção do crescimento 
da população rural dispersa 
 

Ano População 
rural 

População 
rural dispersa 

(15%) 
2000 13.007 1.951 

2010 13.850 2.077 

2015 14.292 2.143 

2020 14.748 2.212 

2035 15.218 2.282 

2030 15.704 2.355 
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Figura 9.4.01 – Projeção do crescimento da população rural dispersa 
 
 
9.4.3 – Cenário para Universalização do Abastecimento de Água para a População Rural 
            Dispersa 
 
Para o abastecimento de água para a população rural dispersa, prevê-se a implantação de Unidades 
de Abastecimento Rural (UAR), similares aos Sistemas Simplificados da CERB, compostas por um 
poço tubular, um reservatório e um chafariz. 
 
Para dimensionamento da UAR, parte-se da densidade demográfica média da população rural de 
Barreiras, segundo os dados do Censo Demográfico 2000: 
 
Dens. demog. rural média = Pop. Rural / Área do Mun. = 13.850/7.859 = 1,75 hab/km2. 
 
Considerando que uma UAR atenda à população residente a até 5,0 km de distância, a demanda de 
cada Unidade será de: 
 
Pop. residente até 5,0 km de raio = 3,14 x 52 x 1,75 hab/km2 = 137 
Reserva de contingência = 50%     =   63 
Total           200 hab. 
 
O Quadro abaixo mostra a construção do cenário para universalização do abastecimento de água 
para a população rural dispersa de Barreiras. 
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Quadro 9.4.02 – Cenário para universalização do abastecimento de água para a população 
rural dispersa de Barreiras 
 

Ano População 
Rural 

% de 
atend. 

População 
atendida Incremento 

Pop. Rural 
Dispersa 

(15%) 
No de UAR 

2000 13.007      
2010 13.850 50 6.925  1.038  
2015 14.292 60 8.575 1.650 250 10 
2020 14.748 70 10.323 1.748 260 3 
2025 15.218 85 12.935 2.612 390 3 
2030 15.704 100 15.704 2.769 415 3 
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9.5    CENÁRIO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA 
         SEDE MUNICIPAL 
 
De acordo com a concepção metodológica das ações estruturantes do PSSB, os estudos de cenários 
para a universalização do esgotamento sanitário da sede municipal obedeceram à seguinte 
sequência: 
 
- situação atual do SES; 

- projeção das demandas; 

- construção do cenário para universalização do atendimento. 
 
 
9.5.1 – Situação Atual do SES Barreiras 
 
A rede coletora de esgoto atualmente existente em Barreiras foi projetada e implantada em épocas 
distintas, de modo a atender aos interesses de empreendedores privados (Conjuntos Habitacionais 
Barreiras I e Rio Grande) e da Prefeitura Municipal de Barreiras (Bacias de Vila Brasil, Ribeirão e 
Centro Histórico). Não houve, portanto, um projeto que contemplasse toda a área urbana da sede 
municipal com uma divisão de bacias baseada nas características topográficas da cidade. Assim, as 
“bacias” atualmente operadas pela EMBASA provavelmente abrangem apenas uma parcela das 
edificações que efetivamente contribuiriam para os seus exutórios. 
 
A extensão total da rede coletora existente em Barreiras é da ordem de 19.714 m, com um total de 
2.699 ligações domiciliares. De acordo com o relatório de Controle Operacional de Água e Esgoto 
(COPAE), existiam 27.727 economias faturadas. Deste modo, as 2.699 ligações de esgoto 
correspondem a um atendimento de cerca de 10% das edificações de Barreiras, valor bastante 
pequeno quando comparado ao porte e à importância da cidade no cenário socioeconômico do 
estado. 
 
 
9.5.2 – Projeção das Demandas 
 
Para a projeção das demandas do SES, utiliza-se a mesma projeção da população do SAA, 
anteriormente apresentada, conforme Quadro e Figura a seguir. 
 
Quadro 9.5.01 – Projeção do crescimento 
demográfico de Barreiras 
 

Ano População 

2000 100.085 
2010 123.204 
2015 136.695 
2020 151.664 
2035 168.272 
2030 186.698 

 

142 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9.5.01 – Projeção do crescimento demográfico de Barreiras 2000-2030 
 
 
 
9.5.3 – Cenário para Universalização do Atendimento do SES Barreiras 
 
Encontra-se em fase de implantação o novo Sistema de Esgotamento Sanitário de Barreiras. Para o 
desenvolvimento deste Projeto, foram realizados estudos demográficos, cujos resultados são 
apresentados no Quadro 9.5.02, comparados com as atuais projeções do crescimento da população 
urbana de Barreiras. Estes dados mostram que o novo SES deverá atender ao crescimento da 
população até o ano 2025, quando deverá ser ampliado. 
 
O Quadro 9.5.02 e a Figura 9.5.02 mostram o cenário para universalização do esgotamento 
sanitário na sede municipal. 
 
Quadro 9.5.02 – Cenário para universalização do SES da sede municipal  
 

Ano Proj. Pop. Urbana Proj. Pop. do 
novo SES 

% 
atendimento Incremento 

2000  100.085    
2010  123.204 128.098 104,0  
2015  136.695 140.755 103,0  
2020  151.664 152.254 100,4  
2025  168.272 162.445 96,5 5.827 
2030  186.698 186.698 100,0 24.253 

 

143 
 



 
 
 
 
 

 
 
 100% 
 

104% 

103% 

96,5% 

100,4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 9.5.02 – Cenário para universalização do SES da sede municipal 
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9.6    CENÁRIO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
         DOS DISTRITOS E LOCALIDADES RURAIS 
 
De acordo com a concepção metodológica das ações estruturantes do PSSB, os estudos de cenários 
para a universalização do esgotamento sanitário dos Distritos e Localidades Rurais obedeceram à 
seguinte sequência: 
 
- situação atual do SES dos Distritos e Localidades Rurais; 

- projeção das demandas; 

- construção do cenário para universalização do atendimento. 
 
 
9.6.1 – Situação Atual do SES dos Distritos e Localidades Rurais 
 
Os estudos da fase do Diagnóstico não possibilitaram a identificação de informações estruturadas 
sobre os serviços de esgotamento sanitário nos Distritos e Localidades Rurais. 
 
Deste modo, parte-se do pressuposto que não existem sistemas organizados de esgotamento 
sanitário para este segmento populacional. 
 
 
9.6.2 – Projeção das Demandas 
 
A projeção das demandas para os sistemas de esgotamento sanitário dos Distritos e Localidades 
Rurais é a mesma desenvolvida para os serviços de abastecimento de água, cujos resultados são 
indicados no Quadro 9.6.01 e na Figura 9.6.01. 
 
Quadro 9.6.01 – Projeção do crescimento 
da população rural de Barreiras 
 

Ano População 

2000 13.007 

2010 13.850 

2015 14.292 

2020 14.748 

2035 15.218 

2030 15.704 
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Fig. 9.6.01 – Projeção do crescimento da população rural de Barreiras 2000-2030 
 
 
 
9.6.3 – Cenário para Universalização do Atendimento do SES dos Distritos e Localidades 
            Rurais 
 
A construção do cenário para universalização do atendimento dos serviços de esgotamento 
sanitário dos Distritos e Localidades Rurais parte de um atendimento atual de 0%, para atingir o 
atendimento de 100% até 2030, em incrementos qüinqüenais de 25%, conforme indicado no 
Quadro 9.6.02 e na Figura 9.6.02. 
 
Quadro 9.6.02 – Cenário para universalização do esgotamento sanitário nos Distritos 
e Localidades Rurais 
 

Ano Pop. Rural 
Pop. dos  

Dist. e  Local. 
(85%) 

% 
atendimento Pop. atendida Incremento 

2000 13.007     
2010 13.850 11.773 0 0  
2015 14.292 12.149 25 3.037 3.037 
2020 14.748 12.536 50 6.268 3.231 
2025 15.218 12.935 75 9.701 3.433 
2030 15.704 13.348 100 13.348 3.647 
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Figura 9.6.02– Cenário para universalização do esgotamento sanitário nos 
Distritos e Localidades Rurais 
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9.7    CENÁRIO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA 
         A POPULACÃO RURAL DISPERSA 
 
Os estudos de cenários para a universalização do esgotamento sanitário para a população rural 
dispersa obedeceram à seguinte sequência: 
 
- situação atual do esgotamento sanitário para a população rural dispersa; 

- projeção das demandas; 

- construção do cenário para universalização do atendimento. 
 
 
9.7.1 – Situação Atual do SES para a População Rural Dispersa 
 
Os estudos da fase do Diagnóstico não possibilitaram a identificação de informações estruturadas 
sobre os serviços de esgotamento sanitário para a população rural dispersa. 
 
Deste modo, parte-se do pressuposto que não existem sistemas organizados de esgotamento 
sanitário para este segmento populacional. 
 
 
9.7.2 – Projeção das Demandas 
 
A projeção das demandas para os sistemas de esgotamento sanitário para a população rural dispersa 
é a mesma desenvolvida para os serviços de abastecimento de água, cujos resultados são indicados 
no Quadro 9.7.01 e na Figura 9.7.01. 
 
Quadro 9.7.01 – Projeção do crescimento 
da população rural dispersa 
 

Ano População 
rural 

População 
rural dispersa 

(15%) 
2000 13.007 1.951 

2010 13.850 2.077 

2015 14.292 2.143 

2020 14.748 2.212 

2035 15.218 2.282 

2030 15.704 2.355 
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Figura 9.7.01 – Projeção do crescimento da população rural dispersa 
 
 
 
9.7.3 – Cenário para Universalização do Atendimento do SES para a População Rural 
            Dispersa 
 
A construção do cenário para universalização do atendimento dos serviços de esgotamento 
sanitário para a população rural dispersa parte de um atendimento atual de 0%, para atingir o 
atendimento de 100% até 2030, em incrementos qüinqüenais de 25%, conforme indicado no 
Quadro 9.7.02 e na Figura 9.7.02. 
 
Quadro 9.7.02 – Cenário para universalização do esgotamento sanitário para a população 
rural dispersa 
 

Ano Pop. Rural 
Pop. Rural 
Dispersa 

(15%) 

% 
atendimento Pop. atendida Incremento 

2000 13.007     
2010 13.850 2.078 0 0  
2015 14.292 2.144 25 536 536 
2020 14.748 2.212 50 1.106 570 
2025 15.218 2.282 75 1.712 606 
2030 15.704 2.356 100 2.536 824 
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Figura 9.7.02 – Cenário para universalização do esgotamento sanitário 
para a população rural dispersa 

 
Para o atendimento do esgotamento sanitário para a população rural dispersa, são previstas três 
alternativas, a serem aplicadas de acordo com a situação do domicílio: 
 
• Unidade sanitária completa, para domicílios com ligação de água e que não disponham de 

sanitário; 

• Unidade sanitária básica, para domicílios com ligação de água e que já disponham de 
instalação sanitária parcial; 

• Fossa seca, para domicílios sem ligação de água. 
 
As Figuras na sequencia ilustram as três alternativas a serem consideradas no PMSB. 
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Fig. 9.7.03 – Unidade sanitária básica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9.7.04 – Unidade sanitária completa 
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Fig. 9.7.05 – Fossa seca para uso na zona rural 
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10.    PROGRAMA DE REORDENAMENTO INSTITUCIONAL DA 
         GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO EM BARREIRAS 
 
 
Para a formulação dos Programas Institucionais do PSSB, parte-se do pressuposto de que não há 
como fugir da abordagem, do ponto de vista jurídico, das questões que envolvem toda a 
organização de uma cidade3, que está rigorosamente submetida à disciplina do direito, previamente 
estabelecida por um determinado sistema jurídico de natureza nacional, regional e local. Razão 
porque, ora se impõe a localização da “quaestio”, visto que sem essa análise ficaria difícil a 
compreensão por inteiro da temática, ou seja, do processo de planejamento urbanístico e da 
elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). 
 
É de se considerar também que a atividade urbanística é de natureza pública, e se exerce 
constrangendo e limitando interesses privados. E, nessa compreensão, eis que pressupõe uma 
regulamentação jurídica, vez que está sujeita ao princípio da legalidade segundo o qual, ninguém é 
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (CF/88, artigo 5º, inciso 
II). 
 
De outra parte, resta estabelecido no ordenamento jurídico brasileiro que a administração pública se 
assenta na observância dos cinco princípios básicos definidos no caput do artigo 37 da Constituição 
Federal de 1988, alterado pela Emenda Constitucional (EC) 19/98, que são: legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas, indubitavelmente, o denominado 
princípio da legalidade é o que mais claramente define uma fronteira entre as organizações públicas 
e privadas quanto à liberdade de ação, pois enquanto na administração privada é lícito fazer tudo 
aquilo que a lei não proíbe, na administração pública só é permitido fazer aquilo que a lei 
expressamente autorizar. 
 
É de se ressaltar que a supra mencionada Emenda Constitucional 19/98 acrescentou o princípio da 
eficiência ao vigente texto constitucional, outorgando à sociedade uma importante base jurídica 
para a cobrança da efetividade e da qualidade na prestação dos serviços pelo Poder Público. Assim, 
eis que a função administrativa já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, 
nos estritos termos da lei; exigem-se resultados positivos para o serviço público e satisfatório 
atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. 
 
Outro aspecto a ser aqui considerado é o fato de que, a função administrativa dos entes públicos 
federados submete-se a um especial regime jurídico. Trata-se do denominado regime de direito 
público ou regime jurídico-administrativo. 
 
A característica essencial desse regime jurídico administrativo reside, de um lado, na 
admissibilidade da idéia de que a execução da lei por agentes públicos exige o deferimento de 
necessárias prerrogativas de autoridade que façam com que o interesse público juridicamente 
predomine sobre o interesse privado; e de outro, na formulação de que o interesse público não pode 
ser livremente disposto por aqueles que, em nome da coletividade, recebem o dever-poder de 
realizá-los.  
 
                                                      
3 Para fins deste estudo a cidade que, de modo algum, confunde-se com a dimensão jurídica do município, deve ser 
entendida como o meio ambiente das sociedades urbanas; o que equivale a dizer que a cidade só pode ser compreendida 
dentro do contexto social, cultural, econômico e político-institucional destas mesmas sociedades. 
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Além dos princípios explicitados no caput do art. 37 da CF/88 há, todavia, outros princípios que 
estão no mesmo artigo só que de maneira implícita, como é o caso do princípio da supremacia do 
interesse público sobre o privado, o da finalidade, o da razoabilidade e proporcionalidade.  Estes, 
contudo, são princípios gerais necessariamente não positivados de forma expressa pelas normas 
constitucionais, mas que, sem dúvida, se constituem nos alicerces jurídicos do exercício da 
denominada função administrativa dos entes públicos federados. A significar que, todo o exercício 
da função administrativa, direta ou indiretamente, será sempre por eles influenciado.  
 
Salienta-se, por fim, que as organizações para se constituírem necessitam de base legal, 
particularmente se públicas. E que, devem, por outro lado, identificar com precisão, as suas funções 
básicas e as sub-funções que as integram.  
 
Ocorre, porém, que em geral as propostas para estruturas administrativas pecam por tentar criar 
dentro da organização, subdivisões para cada função que se julgue importante ao invés de atribuir 
competências correspondentes, a um órgão ou entidade que possua funções afins. E, justamente 
nesse caso, parece se enquadrar a organização administrativa do município de Barreiras, pois como 
se poderá ver adiante, o gabinete do prefeito, por exemplo, está cercado por um cipoal de pequenas 
organizações que, em sua maioria, poderiam estar distribuídas nas respectivas secretarias.  
 
É fato que para se estruturar qualquer organização, é indispensável considerar-se, além da base 
legal, os conceitos, fundamentos e princípios de administração. O principal deles é aquele que se 
constitui numa das características essenciais do denominado regime jurídico administrativo e, 
segundo o qual, para determinado volume de responsabilidades deve-se atribuir, de forma 
equilibrada, a correspondente autoridade. A descentralização administrativa também é bem vinda, 
desde que embasa em um racional equilíbrio de funções.  
 
Na elaboração dos estudos que deram origem aos Programas Institucionais do PSSB, foram 
empregados os seguintes conceitos de administração:   
 

 as responsabilidades devem sempre ser compatíveis com o nível de autoridade e vice-versa; 

 a administração é o exercício da operacionalização do planejamento; 

 para exercer atividade administrativa é necessário identificar todas as funções e sub-funções, 
agrupá-las e organizá-las de forma a compor, racionalmente, o organograma geral que deve ser 
enxuto e prático, com vista a eficiência administrativa desburocratizada; 

 o organograma deve ser seguido pelo funcionograma que deverá conter as competências dos 
órgãos e entidades e dos seus respectivos administradores; 

 o sistema administrativo, não é imutável. Move-se o tempo todo. Daí ser imprescindível um 
setor específico e permanente, para desenvolvimento institucional; 

 toda organização administrativa deve ser vista com uma visão sistêmica. 
 
Para se identificar o arcabouço institucional atual da prefeitura de Barreiras relativo à gestão e 
gerenciamento do setor de Saneamento Básico e ambiental, levantou-se e analisou-se toda a 
legislação que lhe deu origem, desde 2002. E, com base na análise desse arcabouço jurídico, 
identificou-se e analisou-se o organograma geral da atual estrutura administrativa e aquelas que, de 
uma forma ou de outra, se relacionam com o setor.  
 
Já as proposições formuladas levaram em consideração, além dos conceitos retro mencionados, o 
de que uma organização se constitui em um sistema orgânico e que, portanto, deve ser tratada com 
visão sistêmica. 
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10.1    FUNDAMENTOS LEGAIS PARA A COMPOSIÇÃO DAS ESTRUTURAS 
           ORGANIZACIONAIS 
 
Os fundamentos legais para a composição das estruturas organizacionais da administração pública 
municipal são, basicamente, a Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal e a denominada Lei 
da Estrutura Administrativa. 
 
No que concerne à Constituição Federal, inegável é o fato de que a nossa Carta Magna é inovadora, 
seja porque constituiu o município em um dos entes da federação e, portanto em unidade dotada de 
autonomia política, expressa na capacidade de poder elaborar a sua Lei Orgânica4, seja porque, 
pela primeira vez estabeleceu um conjunto de princípios e preceitos constitucionais que disciplinam 
a política urbana e o direito urbanístico, bem como o meio ambiente.   
 
Destarte, “(...) A Constituição de 1988 deu bastante atenção à matéria urbanística, reservando-lhe 
vários dispositivos sobre diretrizes do desenvolvimento urbano (arts. 21, XX e 182), sobre 
preservação ambiental (arts. 23, III, IV, VI e VII e 24, VII, VIII e 225), sobre planos urbanísticos 
(arts. 21, IX, 30 e 182) e sobre a função urbanística da propriedade urbana”.5 
 
Quanto à repartição de competências será relevante recordar que em matéria ambiental e 
urbanística, a Constituição adotou os mesmos princípios para a distribuição da competência em 
geral.  
 
Vale dizer que, o princípio básico norteador do nosso sistema de repartição de competências é o da 
predominância do interesse.6  E, “(...) Por certo que a este critério da predominância do interesse 
soma-se o critério da territorialidade (restrição ao seu limite territorial)”7.  
 
Vê-se, portanto, que buscando realizar o equilíbrio federativo a Constituição Brasileira em vigor 
adotou um sistema de repartição de competências que “... se fundamenta na técnica da 
enumeração dos poderes da União (arts. 21 e 22), com poderes remanescentes para os Estados 
(art. 25, parágrafo 1o.) e poderes definidos indicativamente para os Municípios (art. 30), mas 
combina, com essa reserva de campos específicos (nem sempre exclusivos, mas apenas 
privativos)8, possibilidades de delegação (art.22, parágrafo único), áreas comuns em que se 
prevêem atuações paralelas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art.23) e setores 
concorrentes entre União e Estados em que a competência para estabelecer políticas gerais, 
diretrizes gerais ou normas gerais cabe à União, enquanto se defere aos Estados e até aos 
Municípios a competência suplementar”.9  
 
 

                                                      
4 A Lei Orgânica Municipal traz em seu bojo, além da organização administrativa do município, a restauração do Poder 
Legislativo municipal, definindo a diversificação normativa, que não existia nas leis organizacionais outorgadas pelo 
Estado, reflexo do poder constituinte outorgados aos municípios pela Constituição Federal, como conseqüência do 
efetivo exercício do conceito de Estado Democrático de Direito. 
5 SILVA, José Afonso. Direito Urbanísitico Brasileiro. 2ª. Edição. Malheiros Editores, S. Paulo, 1995, pág.49. 
6 De acordo com o referido princípio, à União compete estabelecer políticas, diretrizes e normas sobre matérias e 
questões de predominante interesse geral, nacional; aos Estados competem as matérias e assuntos de predominante 
interesse regional e aos Municípios os assuntos de interesse local. 
7 ABREU DALLARI, Adilson e ARI SUNDFELD, Carlos (coordenadores) – ESTATUTO DA CIDADE: Comentários à 
Lei Federal 10.257/2001, 1ª. Edição, S. Paulo, Malheiros Editores, SBDP, 2002, pág.62. 
8 A competência exclusiva é indelegável, já a  privativa é delegável. 
9 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 11a.ed. São Paulo: Malheiros, 1996, pg.455. 
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De acordo com este sistema, podemos classificar as competências em: competência material 
exclusiva (art.21), ou comum (art.23) e competência legislativa exclusiva (art.25, parágrafos 1o. e 
2o), privativa (art.22), concorrente (art.24) e suplementar (art.24, parágrafo 2o). Aos municípios, 
embora o que se outorga seja a competência para ações materiais, sua competência legislativa 
suplementar é também reconhecida (art.30, II).  
 
Impõe-se salientar, entretanto, que em matéria ambiental e urbanística as competências (legislativa 
e material) estabelecidas pela Constituição Federal são exercidas de maneira distinta. E, nesta 
medida, enquanto a competência legislativa pressupõe a obediência ao princípio da hierarquia das 
leis, a competência material, dada autonomia dos entes federados (CF/88, art.18), não admite 
hierarquia nas atuações dos órgãos da administração pública seja ela federal, estadual ou municipal. 
 
Decorre daí que, embora a Constituição Federal atribua à União a competência para instituir 
diretrizes para o desenvolvimento urbano (art.21,XX), resta evidenciado que esta também 
estabeleceu que a política de desenvolvimento urbano deverá ser executada pelo Poder Público 
Municipal (art.182), inclusive quanto ao planejamento urbanístico local (art.30,VIII). E, aqui não se 
trata de competência suplementar, não. “(...) É competência própria, exclusiva, que não comporta 
interferência nem da União nem do Estado”.10 
 
Contudo, impõe-se esclarecer que o denominado “interesse local” não é o interesse exclusivo do 
município, não é o interesse privativo da localidade. O que caracteriza e define o “interesse local” 
inscrito como dogma constitucional, é a predominância do interesse do município sobre o do 
Estado ou da União. Nessa medida, eis que a autonomia municipal é, em verdade, a faculdade de 
dispor sobre assuntos de seu interesse, através de suas próprias leis, consolidando-se tal autonomia, 
por um governo próprio e pelo uso de sua competência através da auto-administracão. 
 
Visto que os serviços públicos de abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário são, 
indubitavelmente, assuntos de interesse local, eis que em seu âmbito territorial tais serviços são de 
titularidade e competência exclusiva dos municípios (CF/88 - art. 30, V).  
 
Entretanto, em que pese a titularidade seja inequivocamente dos municípios, é possível afirmarmos 
que no que se refere à competência legislativa, o saneamento básico insere-se na denominada 
competência concorrente, de modo que compete à União (com fundamento no art. 21, XX, da 
Constituição Federal) estabelecer políticas gerais, diretrizes gerais ou normas gerais, sendo tais 
normas de observância obrigatória por todos os entes federados e prestadores dos serviços, sejam 
públicos ou privados.  
 
Já, no que concerne à denominada competência material, o texto constitucional dispõe que todas as 
entidades federativas, têm competência comum para os fins de proteger o meio ambiente, combater 
a poluição em qualquer de suas formas, bem como para promover programas de construção de 
moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico (CF/88, artigo 23, 
incisos VI e IX) e, portanto, para o seu exercício eis que deverão observar o princípio da 
cooperação, sobre o qual tecemos alguns comentários no item 2.2.1 deste relatório. 
 
Indo adiante, dado que a Lei Orgânica figura dentre os fundamentos legais para a composição das 
estruturas organizacionais da administração pública municipal, cumpre salientar que a Lei Orgânica 
Municipal (LOM) de Barreiras, promulgada em abril/1990, dispõe efetivamente sobre a estrutura 
da organização municipal (Título I) e se coaduna, em princípio, com o regime jurídico do 
planejamento urbanístico e com os instrumentos de gestão ambiental preconizados pela 
Constituição Federal, pelo Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) e demais instrumentos aplicáveis, 
                                                      
10 SILVA, José Afonso. Direito Urbanístico Brasileiro. 2ª. Edição. Malheiros Editores, S. Paulo, 1995, pág.50. 
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estando, também, em conformidade com a legislação federal e estadual em vigor no que tange ao 
setor de saneamento (Leis 11.445/2007 e 11.172/2008). 
 
Finalmente, resta ser abordada a denominada Lei da Estrutura Administrativa (que dispõe, mais 
especificamente, sobre a estrutura organizacional e administrativa do município) aduzindo que, no 
caso de Barreiras esta norma, originalmente identificada como Lei nº572/2002 foi sendo alterada e 
complementada ao longo dos anos, a fim de adequar-se para, assim, viabilizar a promoção das 
reestruturações que se consideraram necessárias, de sorte que hoje, a mesma é composta por mais 
cinco (5) dispositivos legais distintos, quais sejam: as leis nº 585/2003, 675/2005, 727/2006, 
824/2009 e 907/2010 que, por este modo, são partes integrantes da sua versão preliminar (Lei 
nº572/2002) que segue em vigor com as alterações respectivas, insertas nos diplomas ora 
identificados. 
 
 
10.2    DIAGNÓSTICO DA CONFIGURAÇÃO ATUAL DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
           MUNICIPAL DO SETOR DE SANEAMENTO 
 
De acordo com o artigo 6º da Lei 907/2010 (que alterou a redação do artigo 31 da Lei n. 572/2002), 
Barreiras conta hoje, na administração direta com nove (9) Secretarias, além de outros órgãos a elas 
equiparados, embora com outras denominações e ainda, com quatorze (14) Órgãos Colegiados.  
 
Sua estrutura administrativa, conforme o funcionamento observado do seu primeiro escalão pode 
ser assim sintetizada: 
 
Órgãos de Assessoramento 
 
- Gabinete do Prefeito; 
- Gabinete do Vice-Prefeito; 
- Assessoria de Planejamento; 
- Diretoria de Comunicação Social; 
- Controladoria Geral do Município; 
- Procuradoria Geral do Município; 
- Defensoria Geral do Município. 
 
Órgãos de Apoio Gerencial 
 
- Secretaria Municipal de Finanças; 
- Secretaria Municipal de Administração. 
 
Órgãos de Administração Finalística 
 
- Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer; 
- Secretaria Municipal de Saúde; 
- Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social; 
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio; 
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo; 
- Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Públicos; 
- Secretaria Municipal de Relações Comunitárias. 

157 
 



 
 
 
 
 

Compõe ainda a estrutura do Poder Executivo uma entidade da Administração Indireta11. Trata-se 
da Autarquia Municipal de Saneamento Básico do Município de Barreiras (SANAB) sobre a qual 
serão tecidos alguns comentários no item 12.2.4. 
 
 
10.2.1 – Organograma Geral 
 
A Figura abaixo mostra o Organograma Geral da estrutura da administração municipal, elaborado 
com base no quanto disposto no artigo 6º da Lei 907/2010 que, alterou a estrutura organizacional 
anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10.2.01 – Organograma Geral da PMB 

                                                      
11 É de se ressaltar que, embora o artigo 3º, inciso II, alíneas a, b, c e d da Lei 572/2002 estabeleça que a administração 
indireta é composta das categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria como as autarquias; fundações; 
empresas públicas e sociedades de economia mista, é fato que não encontramos nenhuma base legal que comprove a 
existência das mesmas, com exceção apenas para a SANAB (criada pela Lei 727/2006). 
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10.2.2 – Órgãos Gestores - Estrutura e Competências Específicas 
 
Nos termos do artigo 45 da Lei 907/2010 caberia à Prefeita Municipal baixar, por Decreto, no 
prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação desta Lei, o Regimento Interno dos 
Órgãos integrantes da estrutura organizacional do Município. Porém, até o presente momento tal 
regimento ainda não foi instituído, pois, em verdade, em que pese esta previsão constar também do 
artigo 45 da Lei 572/2002 (quando o prazo fixado correspondia a 120 dias), é fato que a referida 
previsão jamais fora cumprida. 
 
Neste particular, deve-se registrar que a inexistência de regimento interno para toda a Prefeitura, 
por Secretaria e por órgão assemelhado, resulta em clara dificuldade para analisar-se as atribuições 
e competências específicas por força das numerosas atividades entregues legalmente à estrutura do 
Executivo Municipal. E, nesta medida, a elaboração deste(s) torna(m)-se uma providência 
necessária que deve sempre acompanhar os trabalhos de reestruturação administrativa. 
 
 
10.2.3 – Secretarias e Conselhos Municipais Envolvidos 
 
No que se refere especificamente ao setor de saneamento, considerando-se a configuração atual da 
estrutura administrativa municipal de Barreiras e, sobretudo, o quanto preconiza a legislação 
específica em vigor, pode-se afirmar que estão intrinsecamente envolvidas as Secretarias de Saúde, 
Meio Ambiente e Infra-Estrutura. Ademais, em princípio, estão igualmente envolvidos no 
tratamento da questão do saneamento os Conselhos de Saúde e de Defesa do Meio Ambiente. 
 
Como pode se visualizar no organograma geral acima apresentado, apenas a SANAB incorpora 
funções relativas ao saneamento básico. Entretanto, ao examinarem-se as estruturas que compõem 
as diversas secretarias, é possível se observar que as funções de saneamento são distribuídas 
aleatoriamente, sem guardar maior preocupação com racionalidade administrativa e funcional.  
 
A SANAB, por sua vez, está estruturada e lhe foram atribuídas funções de saneamento que 
guardam similitude com as atribuições da concessionária de serviços de saneamento, contratada 
para esse fim sendo que, essa é uma situação que havia sido criada, por se entender que a 
concessionária não vinha desempenhando satisfatoriamente o seu papel, principalmente no 
atendimento da universalização dos serviços, bem como do desempenho funcional. Mas, a 
experiência não se mostrou eficaz e, por esse motivo se retomou os serviços pela concessionária, 
especialmente agora com o advento do desenvolvimento institucional que redundou em um sistema 
moderno de regulação e fiscalização, através de agencia. 
 
Em face do quanto explicitado no parágrafo acima é que, ora sugere-se reestruturar a SANAB, 
atribuindo-lhe funções de gestão e fiscalização de contratos de concessão, de programa e de 
terceirização, especialmente na implantação e operação de sistemas de água e esgotamento 
sanitário.  
 
Isto posto, a seguir são apresentados os organogramas das secretarias onde, de uma forma ou de 
outra, estão inseridas funções relativas à gestão e gerenciamento das atividades relativas ao 
saneamento básico. E, como pode ser facilmente verificado, há duplicidade de competência e de 
órgãos para desempenhar as funções como, por exemplo, nas Secretarias de Infra-estrutura e de 
Meio Ambiente e Turismo onde estão, de forma duplicada, as funções e órgãos relativos à limpeza 
pública.  
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Fig. 10.2.02 – Organograma das Secretarias ligadas ao Saneamento Básico 
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10.2.4 – A Autarquia Municipal SANAB 
 
Por iniciativa da Câmara Municipal houve a aprovação da Lei nº727, de 21 de junho de 2006 que, 
criou a autarquia12 municipal SANAB – Saneamento Básico do Município de Barreiras. 
 
Criada com atribuição e competência material e administrativa exclusiva para executar diretamente 
os serviços públicos de saneamento básico, a referida autarquia tem por função básica o 
cumprimento do quanto disposto no parágrafo único do artigo 2º da Lei de Iniciativa Popular 
001/2002 que, por sua vez, determina serem os serviços de água e esgoto do município de 
Barreiras, ministrados pela própria municipalidade, através da criação de um órgão municipal para 
assumir a administração dos referidos serviços. 
 
Deve-se ressaltar que, no caso, a fim de viabilizar a reestruturação da SANAB, ora proposta, 
oportunamente revogar-se-ão os dispositivos que por ventura venham a colidir com a mesma.  
 
Interessante notar que, inobstante o parágrafo único do artigo 3º da Lei nº572/2002 estabelecer que, 
as entidades que compõem a Administração Indireta vinculam-se à Secretaria em cuja área de 
competência estiver enquadrada sua principal atividade, a lei que criou a SANAB não a vinculou a 
nenhuma das Secretarias Municipais.  
 
É digno de nota também o fato de que, embora tendo chegado a operacionalizar, durante curto 
período de tempo os serviços públicos de saneamento básico do município, em face do retorno à 
situação anterior e, sobretudo, do convênio de cooperação firmado entre a Prefeitura de Barreiras e 
a Embasa em 09/02/2010, a referida autarquia, como conseqüência, permanece em compasso de 
espera quanto a seu futuro. 
 
Atualmente, as competências básicas do órgão são: - execução e administração dos serviços 
públicos de saneamento básico compreendendo: captação, tratamento e fornecimento de água, de 
esgotamento sanitário, de manejo de águas pluviais e de manejo de resíduos sólidos. 
 
Portanto, a SANAB, como se pode visualizar no organograma abaixo, foi constituída para 
substituir a EMBASA, então concessionária, e ainda responsabilizar-se pela implantação e 
operação de sistemas de resíduos sólidos e de drenagem pluvial, sem, contudo estar administrativa, 
financeira e tecnicamente, devidamente estruturada. 
 

                                                      
12 A origem do vocábulo autarquia é grega, significando qualidade do que se basta a si mesmo, autonomia, entidade 
autônoma. A idéia da autarquia reside na necessidade da pessoa política criar uma entidade autônoma (com capacidade de 
administrar-se com relativa independência e não de maneira absoluta, visto que há a fiscalização do ente criador) para a 
realização de atividade tipicamente pública, sendo uma das formas de materialização da descentralização administrativa. 
São pessoas jurídicas de direito público criadas por lei específica (Art. 37, XIX, da Constituição Federal), que dispõem de 
patrimônio próprio e realizam atividades típicas de Estado de forma descentralizada. 
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Fig. 10.2.03 – Organograma da SANAB 
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10.3    PROPOSTAS PARA A REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 
          DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 
 
Conforme explicitado, o princípio da eficiência acrescentado ao texto constitucional vigente pela 
EC 19/98 outorgou à sociedade uma importante base jurídica para a cobrança da efetividade e da 
qualidade na prestação dos serviços pelo Poder Público. E, esse princípio, impõe à Administração 
Pública a necessidade premente de adequação, reorganização, e de reformulação frente às 
transformações implícitas e, sobretudo, em face dos novos e modernos conceitos de gestão pública. 
Por outro lado, visto que a implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de 
Barreiras, com os instrumentos preconizados pela legislação específica em vigor vai, sem dúvida, 
provocar mudanças nas rotinas de trabalho de alguns órgãos e, por sua vez, vai requerer a 
qualificação da equipe técnica existente e, possivelmente, o seu reforço mediante a incorporação de 
alguns profissionais específicos, resta absolutamente justificada a reestruturação administrativa e 
operacional da gestão dos serviços de saneamento básico no município. 
 
Analisados os documentos e as informações obtidas no âmbito do processo de elaboração do 
diagnóstico preliminar, ora estão sendo propostas modificações na estrutura geral da Prefeitura, 
bem como, na estrutura interna de algumas Secretarias.  
 
Com efeito, em relação à estrutura administrativa atual do município de Barreiras merecem ser 
refletidas as seguintes modificações: 
 
1. No momento em que se prepara a implementação do PSSB é oportuna e necessária a reunião, 

em uma única Secretaria, das atividades relacionadas ao urbanismo e ao saneamento básico, 
bem como ao exercício do poder de polícia considerando a complexidade urbana do município, 
que em nada fica a dever a de outras cidades. Desta forma, surgiu como proposta a 
consolidação do setor com a implantação de uma Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano. 

 
Em verdade, aquilo que se recomenda e propõe é que esta Secretaria venha a assumir as 
atribuições da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos que, por esse modo, seria 
incorporada passando a operar sob o nome de Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano. E assim, seriam incorporadas à nova secretaria municipal as atividades relativas à 
questão habitacional, ao exercício do poder de polícia (licenciamentos de edificações, obras e 
posturas, fiscalização, numeração etc.), bem como ao desenvolvimento, em caráter permanente, 
de estudos e pesquisas, projetos de desenho urbano para a cidade, das questões voltadas à 
preservação do patrimônio histórico e da salubridade ambiental, em especial do saneamento 
básico, bem como a implantação de um sistema de informações municipais de amplo espectro, 
abrangendo vários setores de atuação da Prefeitura, para atender às necessidades gerais de 
planejamento e não apenas à sua dimensão urbana. 

 
2. Reestruturação organizacional da Prefeitura, dentre outras medidas, mediante a elaboração e 

edição de projeto(s) de lei das alterações da estrutura, bem como das atribuições e 
competências administrativas; 

 
3. Reestruturação da SANAB, mediante alteração das competências e atribuições fixadas na lei 

727/2006 que criou a referida autarquia de modo que esta passe, basicamente, a exercer a 
gestão do saneamento, em lugar da execução e administração dos serviços públicos de 
saneamento a cargo da Embasa; 
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4. Reestruturação das competências do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e/ou de 
Saúde, com vistas à inclusão do Saneamento Básico; 

 
5. Instituição do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento; 
 
6. Constituição de grupo de trabalho para proceder às reformas jurídico/institucionais. 
 
No que tange especificamente à reestruturação da SANAB, propõe-se a modificação de suas 
atribuições e competências de sorte que, estas passem a ser, basicamente de: 
 
- acompanhamento e atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico; 

- gestão de contratos de programa, de concessão e de terceirização de serviços de saneamento, 
bem como do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento; 

- planejamento, orçamento, desenvolvimento institucional, inter-relação e integração 
intersetorial de regulação e de integração com a saúde; 

- fiscalização, aplicação de procedimentos e execução de serviços públicos de saneamento; 

- implantação e operação do sistema municipal de informações sobre o setor. 
 
A Figura abaixo mostra a estrutura organizacional proposta para a SANAB, cujo detalhamento é 
apresentado na sequencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10.3.01 – Estrutura organizacional proposta para a SANAB 
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Os Órgãos componentes da nova estrutura da SANAB teriam as seguintes competências: 
 
 
A - SANAB - Assessoria de planejamento (ASPLAN) compete: 
 
- desenvolvimento institucional -  revisão e atualização de regimentos, normas e regulamentos, 

etc., de serviços de saneamento; 

- preparação de editais para licitação de concessões ou terceirização de serviços de saneamento; 

- planejamento e atualização do PMSB e  do   orçamento do setor; 
 
B – SANAB - Gerência de Gestão de Contratos de Serviços de Saneamento (GESCON) 
compete: 
 
- gestão de Contratos de Programa; 

- gestão de contratos de concessões e de terceirização; 

- integração com o sistema de regulação; 

- integração inter-institucional do setor; 

- fiscalização e integração social; 

- gestão e gerenciamento do sistema de informações. 

- gestão e gerenciamento do Fundo Municipal do Meio Ambiente e Saneamento – FUNSAB. 
 
C – SANAB - Gerência de Resíduos Sólidos (GERES) compete: 
 
- aplicação de normas e procedimentos, fiscalização e aplicação de sansões; 

- relação interinstitucional e social do setor de resíduos sólidos. 
 
D – SANAB - Gerência de Drenagem de Águas Pluviais (GEDAP) compete: 
 
- estudos e projetos específicos; 

- fiscalização e acompanhamento da implantação das obras e serviços de drenagem. 
 
E - SANAB – Gerência Administrativa Financeira (GERAF) compete: 
 
- administração de pessoal, material e financeira; 

- contabilidade geral e gerencial; 

- planejamento e operação orçamentária; 

- gestão financeira do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento FUNSAB; 

- cobrança e arrecadação; 

- gerenciamento patrimonial, protocolo, etc.  
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Quanto à inserção da SANAB no contexto do sistema administrativo municipal, propõe-se que a 
referida autarquia tenha vinculação com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano que, por sua vez, 
seria criada e organizada conforme organograma a seguir e segundo proposta de lei anexa. 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabinete do  
Secretário 

Coordenadoria de  
Desenvolvimento urbano  

 

Coordenadoria de Habitação 
e de Serviços Públicos 

Coordenadoria de 
Desenvolvimento da Infra-

Estrutura Básica 

SANAB 
Superintendência do Saneamento 
Básico do Município de Barreiras 

de Barreiras 

 
 

Fig. 10.3.02 – Estrutura organizacional proposta para a Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano 

 
 
10.4    COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL PARA A GESTÃO ASSOCIADA 
 
No âmbito do Direito Internacional Ambiental, a cooperação interinstitucional tem sido apontada 
como o princípio norteador da implementação das políticas públicas ambientais. Demais disso, é 
incontestável que a participação da sociedade civil no processo de gestão é um dos princípios 
basilares e norteadores tanto da legislação constitucional e infraconstitucional, como da política 
ambiental do país.  
 
Contudo, não remanescem dúvidas de que existem ainda fatores que dificultam e/ou impedem, na 
prática, tanto a implementação da cooperação interinstitucional como a efetivação da democracia 
participativa e, conseqüentemente, a adoção de políticas públicas mais justas, eqüitativas e 
coerentes do ponto de vista socioambiental. 
 
Nesta perspectiva é que os entes federados devem manter-se abertos para a cooperação, pois é por 
meio da execução dos princípios da cooperação e da subsidiariedade que se reforçam as instâncias 
locais e regionais, efetivando-se políticas cujo interesse e competência também são, 
inafastavelmente, da União (como, são os casos da saúde, da educação, da assistência social, do 
meio ambiente, do saneamento básico, da infra-estrutura, etc.), cujo interesse público ultrapassa o 
limite territorial dos entes federados. 
 
A Constituição da República13 prevê formas de realização dessa cooperação federativa, enquanto o 
ordenamento jurídico infraconstitucional reforça instrumentos que concretizam essa gestão 
associada14 de políticas públicas. 
                                                      

13 O parágrafo único do artigo 23 da CF/88 dispõe que, as normas de cooperação para a implementação ambiental 
pelas entidades federativas serão fixadas por lei complementar, até o momento não instituída e, somente agora, 
decorridos mais de 20 anos é que tal regulamentação se tornou prioridade para o governo federal, tendo sido uma das 
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Feitas estas considerações, deve-se acrescentar que, segundo diagnóstico produzido pelo Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, a perspectiva intersetorial, como instrumento de 
gestão, é fator gerador de sinergia e de potencialização do uso de recursos. Na prática, entretanto, o 
fortalecimento do planejamento e da visão intersetorial ocorre por força do amadurecimento de 
concepções acerca do processo de desenvolvimento, de seus múltiplos aspectos e requisitos de 
sustentabilidade e participação.  
 
A visão de que o processo de desenvolvimento é de natureza intersetorial pode, certamente, 
contribuir para a adoção de uma abordagem integrada para a implementação de políticas públicas o 
que, por sua vez, requer planejamento, ensejando o enriquecimento da gestão municipal. 
 
Uma sugestão do IBAM para alcançar tal integração, é a criação de Áreas de Integração Setorial – 
AIS – constituídas por órgãos e entidades da Administração Municipal, direta e indireta, cuja 
atuação se dê sobre temas correlatos; logo, um mesmo órgão poderá integrar mais de uma Área de 
Integração Setorial. 
 
Considerando a macroestrutura atual, as áreas adequadas para colocar em prática o processo de 
planejamento em Barreiras são: 
  
• Área de Desenvolvimento Institucional e Gestão Democrática; 

• Área de Desenvolvimento Social e Cidadania; 

• Área de Planejamento e Desenvolvimento Econômico; 

• Área de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. 
 
As denominadas Áreas de Integração Setorial (AIS) são responsáveis pelo efetivo planejamento, 
coordenação da implementação e monitoramento dos resultados de políticas públicas que, pela 
importância de suas externalidades, não devem ser tratadas isoladamente. 
 
 
10.5    PROPOSTA PARA REFORMULAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE OU 
           DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 
 
Como se viu no item referente ao diagnóstico da configuração da estrutura administrativa 
municipal, Barreiras conta, atualmente, com quatorze Conselhos e, a maioria deles, possui 
composição com até trinta e cinco membros, como é caso do Conselho Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente. 
 
Embora seja recomendável que, quando possível se constitua o Conselho Municipal de Saneamento 
Básico, diante do numeroso contingente de Conselhos já constituídos e em funcionamento no 
município, sugere-se que as funções inerentes ao Conselho Municipal de Saneamento passem a 
figurar como competência ou do Conselho Municipal de Saúde ou do Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente. Recomenda-se ainda que, seja reduzido o número de membros 
                                                                                                                                                                 

medidas recentemente anunciadas em solenidade no Palácio do Planalto. Trata-se do PLC 388/2007 (substitutivo ao 
PLC de autoria do ex-ministro Sarney Filho) que, faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para o 
período 2007-2010 e, tem papel fundamental para disciplinar formas de cooperação entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios nas ações de proteção ao meio ambiente. 
14Nos termos do artigo 3º, inciso II da Lei nº11.445/2007 gestão associada é a associação voluntária de entes 
federados, por convênio de cooperação ou consórcio público, conforme disposto no artigo 241 da CF/88. 
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conforme sugerido na minuta de proposta de lei integrante desse relatório. Recomenda-se, por fim, 
que as competências a serem incorporadas ao respectivo Conselho sejam as seguintes: 
 
- emitir  parecer acerca de licenças ambientais de competência municipal; 

- sabatinar o pretendente indicado para ocupar o cargo de superintendente da SANAB; 

- apreciar recursos acerca de sanções imputadas por irregularidades ambientais, em especial de 
saneamento básico; 

- apreciar e decidir sobre os Planos Anuais de Aplicações Financeiras do Fundo Municipal de 
Meio Ambiente e Saneamento; 

- apreciar e decidir sobre relatório de aplicações financeiras do Fundo Municipal de Meio 
Ambiente e Saneamento; 

- agregar às suas competências, aquelas inerentes a um Conselho de Saneamento Básico. 
 
 
10.6    PROPOSTAS PARA REFORMULAÇÃO DO ARCABOUÇO JURÍDICO- 
           INSTITUCIONAL COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO DO PSSB 
 
Reitera-se que conforme já amplamente explicitado no relatório do diagnóstico preliminar, dentre 
as normas essenciais em que se fundam a Política e o Plano de Saneamento Básico, a principal é a 
denominada Lei Nacional do Saneamento (11.445/2007), através da qual foram definidas as 
diretrizes, os indicativos de arranjos institucionais e a previsão orçamentária para o saneamento 
básico, englobando os seus quatro componentes (abastecimento de água potável, esgotamento 
sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais).  
 
Entretanto, a relevância e a importância do novo instrumento merecem destaque é no que diz 
respeito ao estabelecimento de regras claras relacionadas, principalmente, aos aspectos de: 
planejamento, regulação e fiscalização, controle social e prestação regionalizada (ou seja, de gestão 
associada).  
 
Nessa compreensão, é de se reiterar também que a lei de saneamento veio resgatar e fortalecer o 
processo de planejamento do setor estabelecendo a obrigatoriedade da elaboração dos planos 
municipais de saneamento básico, como condição para a validade dos contratos de prestação de 
serviços tendo como pré-requisito, a previsão de mecanismos de controle social nas atividades de 
planejamento, regulação e fiscalização dos contratos de concessão e de programa, de convênios de 
cooperação técnica e do próprio PMSB. 
 
Reitera-se, ainda, que no âmbito Estadual o principal instrumento é a Lei nº11.172 de 01/12/2008 
que institui princípios e diretrizes da Política Estadual de Saneamento Básico, disciplina o convênio 
de cooperação entre entes federados para autorizar a gestão associada de serviços públicos de 
saneamento básico e dá outras providências. 
 
Nessa perspectiva se inserem as propostas de ações institucionais elencadas a seguir. 
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10.6.1 – Ratificação e Consolidação do Convênio de Cooperação 
 
Considerando a necessidade imperiosa de serem realizados investimentos nos sistemas de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário do município de Barreiras, o Governo Federal 
instituiu, como condicionante para o acesso aos recursos financeiros não onerosos e de 
financiamento de instituições financeiras oficiais, a regularização da concessão. Neste sentido, 
consubstanciado na legislação federal e estadual supra (Leis nº 11.445/2007 e 11.172/2008), em 
09/02/2010 foi firmado Convênio de Cooperação entre o Município de Barreiras e o Estado da 
Bahia, com interveniência da Embasa e da Coresab, que entre outros compromissos autoriza a 
delegação da regulação, da fiscalização e da prestação dos serviços públicos de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário.  
 
De acordo com este Convênio, fundado na legislação específica em vigor, dentre outros 
compromissos, as partes se comprometeram em acabar com os litígios entre si (ações judiciais em 
trâmite já especificadas no relatório de diagnóstico preliminar), bem como, em celebrar contrato de 
programa, nos moldes do novo marco regulatório dos serviços de saneamento básico. 
 
Quanto à obrigatoriedade de ratificação do referido ato (prevista na sua cláusula), em face da 
promulgação da Lei Municipal nº909/2010 de 30/06/2010, eis que esta restou afinal efetivamente 
cumprida. 
 
Visto que nos termos do artigo 1º da Lei municipal nº909/2010 fica o Chefe do Poder Executivo 
autorizado a firmar convênios e acordos necessários com órgãos da Administração Pública, bem 
como com entidades e pessoas jurídicas de direito privado, constantes ou não da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) do Município; resta evidenciado que com base no disposto neste diploma legal e, 
também, no § 4º da Cláusula Quarta do referido Convênio de Cooperação, em princípio, não há 
qualquer necessidade de submeter o PSSB de Barreiras e, conseqüentemente, o projeto de lei que o 
instituirá, à apreciação e votação por parte da Câmara de Vereadores que, conforme disposto no 
artigo 2º da mesma lei, posteriormente receberá a(s) cópia(s) do(s) instrumento(s) firmado(s), no 
mesmo prazo de encaminhamento do Tribunal de Contas dos Municípios.  
 
Em assim sendo, cabe ao Poder Executivo Municipal editar decreto, devidamente autorizado pela 
Lei nº909/2010, ratificando os termos do Convênio de Cooperação celebrado entre o Estado da 
Bahia e a Prefeitura Municipal de Barreiras, especialmente no que concerne à aprovação do PSSB e 
à celebração de Contrato de Programa para implantação, ampliação, operação e manutenção dos 
sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como, no que tange à 
celebração de contrato para fiscalização e regulação dos serviços de saneamento básico concedidos. 
 
 
10.6.2 – Audiência Pública para Legitimação do Contrato de Programa e Referendo à 
             Aprovação do PSSB 
 
Avançando na análise do multicitado Convênio de Cooperação tem-se que, segundo o §1º da 
Cláusula Segunda, para fins do artigo 24, XXVI da Lei nº8666/1993, as partes convenentes 
expressamente autorizam que os Contratos de Programa sejam celebrados mediante dispensa de 
licitação. 
 
Dado que o caput desta mesma Cláusula estabelece que o Contrato de Programa deva atender, 
integralmente, ao disposto na legislação vigente e, em especial, na Lei Nacional de Saneamento 
Básico (nº11.445/2007) e respectivo Decreto regulamentador (nº 7.217/2010); impõe-se observar 
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que o artigo 11, inciso IV da Lei 11.445/2007 preconiza que, são condições de validade dos 
contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico; a 
realização de prévia audiência e de consultas públicas sobre edital de licitação, no caso de 
concessão, e sobre a minuta do contrato. (grifos aditados) 
 
Assim, para a legitimação do denominado Contrato de Programa deverá ser realizada consulta e/ou 
audiência pública. Em face do quanto disposto na Lei 909/2010, este instrumento de contrato 
poderá ser firmado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal que, oportunamente, encaminhará 
cópia do(s) instrumento(s) firmado(s) à Câmara de Vereadores, a fim de dar-lhe conhecimento do 
cumprimento do disposto na referida Lei. 
 
 
10.6.3 – Regulação e Fiscalização dos Serviços – da Delegação e do Contrato 
 
A Cláusula Quinta do Convênio em tela trata da regulação e fiscalização dos serviços que, na 
hipótese ora em comento, restaram delegados para a Comissão de Regulação dos Serviços Públicos 
de Saneamento Básico do Estado da Bahia – CORESAB. E, no que se refere à necessidade de 
Contrato específico, aduz que há necessidade de se submeter as minutas dos documentos ao crivo 
da sociedade quando da realização de consulta e audiência e públicas prevista pelos procedimentos, 
para dar-lhes legitimidade, tal como se deve proceder no caso da dispensa de licitação e minuta do 
Contrato de Programa, conforme disposto na legislação específica em vigor (mormente do artigo 
11, inciso IV da Lei 11.445/2007 e artigo 16, inciso IV da Lei 11.172/2008). 
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11.    PROGRAMAS E PROJETOS DO PSSB ÁGUA E ESGOTOS 
 
 
Apresentam-se neste Capítulo as propostas dos Programas Estruturantes do PSSB, tendo como foco 
a implementação dos objetivos e metas da universalização dos serviços de Saneamento Básico, 
componentes Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. 
 
De acordo com a estruturação das ações do PSSB, apresentada no Quadro 9.1.01, os programas e 
projetos são organizados em cinco categorias: 
 

 programas estruturantes; 

 programas institucionais; 

 ações emergenciais; 

 ações de monitoramento do PSSB. 
 
Os Programas foram estruturados a partir dos cenários estabelecidos no Capítulo 9, e cada uma das 
ações propostas é apresentada em uma Ficha-resumo, contendo as seguintes informações: síntese 
da situação-problema e justificativa para a intervenção; objetivos e metas; diretrizes estratégicas; 
linhas de ação; previsão de investimentos; órgãos envolvidos e, finalmente, eventuais observações 
sobre as intervenções propostas. 
 
 
11.1   PROGRAMAS ESTRUTURANTES 
 
As ações estruturantes do PSSB compreendem 06 Programas, cujas Fichas-resumo são 
apresentadas na sequencia: 
 
1. Programa de Abastecimento de Água da Sede Municipal; 

2. Programa de Abastecimento de Água de Distritos e Localidades Rurais; 

3. Programa de Abastecimento de Água para a População Rural Dispersa; 

4. Programa de Esgotamento Sanitário da Sede Municipal; 

5. Programa de Esgotamento Sanitário de Distritos e Localidades Rurais; 

6. Programa de Esgotamento Sanitário para a População Rural Dispersa. 
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Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
FICHA-RESUMO DOS PROGRAMAS ESTRUTURANTES 

Identificação do Programa 
Programa de Abastecimento de Água da Sede Municipal 

1 – Situação-problema e justificativa 
 
O atual SAA Barreiras apresenta um índice de atendimento de 97% e necessita ser ampliado e requalificado 
para atingir o índice de universalização de 100%, atendendo aos novos padrões de operação a serem definidos 
no Contrato de Programa. 
 
2 – Objetivos e metas 
 
De acordo com os estudos de cenários, a ampliação e requalificação do SAA Barreiras deverão atender aos 
seguintes objetivos e metas: 
 

Ano População % de 
atendimento

População 
atendida Incremento 

2000 100.085    

2010 123.204 97 119.508  

2015 136.695 97,5 133.278 13.770 

2020 151.664 98 148.631 15.353 

2025 168.272 99 166.589 17.958 

2030 186.698 100 186.698 20.109 
 
 
3 – Diretrizes 
 
O Programa de Abastecimento de Água da Sede Municipal deverá atender às seguintes diretrizes: 
- Plano de Metas Físicas e demais condicionantes do Contrato de Programa; 
- Estratégias e diretrizes do PMSB; 
- Normas de Regulação.  
 
4 – Linhas de ação 
 
O Programa de Abastecimento de Água da Sede Municipal deverá atender às seguintes linhas de ação: 
- ampliação dos sistemas de produção e distribuição de água de modo a atender ao crescimento da demanda 

e do índice de atendimento; 
- requalificação dos padrões operacionais; 
- redução dos índices de perdas. 
 
5 – Previsão de investimentos  
 
Para o programa de ampliação e requalificação do SAA Barreiras adotou-se uma previsão de investimentos de 
US$ 200,00/habitante, equivalente a R$ 340,00 por habitante. 
 
Para atendimento às metas do Programa, prevê-se os investimento do Quadro a seguir. 
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Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
FICHA-RESUMO DOS PROGRAMAS ESTRUTURANTES 

Identificação do Programa 
Programa de Abastecimento de Água da Sede Municipal 

5 – Previsão de investimentos (cont.) 
 

Período % de 
atendimento 

População a 
ser atendida

Investimento 
(R$) 

2000 - 2010 97   

2010 - 2015 97,5 13.770 4.681.800,00 

2015 - 2020 98 15.353 5.220.020,00 

2020 - 2025 99 17.958 6.105.720,00 

2025 - 2030 100 20.109 6.837.060,00 

Totais  67.190 22.84.600,00 
 
 
6 – Órgãos envolvidos 
 
Este Programa será de responsabilidade da EMBASA. 
 
7 – Observações  
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Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
FICHA-RESUMO DOS PROGRAMAS ESTRUTURANTES 

Identificação do Programa 
Programa de Abastecimento de Água de Distritos e Localidades Rurais 

1 – Situação-problema e justificativa 
 
Os estudos da fase do Diagnóstico possibilitaram a identificação de 63 Distritos e Localidades Rurais no 
município de Barreiras. 
 
Foram identificados sistemas de abastecimento de água em 50% dessas localidades, todos eles apresentando 
deficiências relacionadas com: má qualidade da água dos poços – salinidade, cor, odor; má qualidade da água 
dos mananciais superficiais devido à falta de tratamento; deficiências nas captações, reservatórios e redes de 
distribuição; vazamentos; pouca pressão e falta de hidrômetros, gerando grande desperdício de água. 
 
Verifica-se também que 50% das localidades rurais não dispõem de sistemas de estruturados de abastecimento 
de água. 
 
Este Programa visa a implantação de SAA nas localidades rurais e requalificação dos sistemas existentes, para 
atingir o índice de universalização de 100%, atendendo aos novos padrões de operação a serem definidos pelo 
PMSB. 
 
2 – Objetivos e metas 
 
De acordo com os estudos de cenários, a implantação e requalificação dos SAA de Distritos e Localidades 
Rurais deverão atender aos seguintes objetivos e metas: 
 
                              Implantação de SAA Rurais 
 

Ano População 
rural 

% de 
atendimento

População 
atendida Incremento 

2010 13.850 50 6.925  
2015 14.292 60 8.575 1.650 
2020 14.748 70 10.323 1.748 
2025 15.218 85 12.935 2.612 
2030 15.704 100 15.704 2.769 

 
                              Requalificação de SAA Rurais 
 

Ano População % de 
atendimento

População 
atendida pelos 

SAA 

População atendida 
pelos SAA 

requalificados 
2010 13.850 50 6.925  
2015 14.292 60 8.575 1.730 
2020 14.748 70 10.323 1.731 
2025 15.218 85 12.935 1.732 
2030 15.704 100 15.704 1.732 
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Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
FICHA-RESUMO DOS PROGRAMAS ESTRUTURANTES 

Identificação do Programa 
Programa de Abastecimento de Distritos e Localidades Rurais 

3 – Diretrizes 
 
O Programa de Abastecimento de Água de Distritos e Localidades Rurais deverá atender às seguintes 
diretrizes: 
- Plano de Metas Físicas e demais condicionantes definidos no PMSB; 
- Definição das formas de implantação e operação dos sistemas; 
- Normas de Regulação.  
 
4 – Linhas de ação 
 
O Programa de Abastecimento de Água de Distritos e Localidades Rurais deverá atender às seguintes linhas de 
ação: 
- implantação de novos sistemas nas localidades atualmente não atendidas; 
- requalificação dos sistemas de produção e distribuição de água de modo a atender ao crescimento da 

demanda e do índice de atendimento, nas localidades já atendidas; 
- requalificação dos padrões operacionais; 
- redução dos índices de perdas. 
 
5 – Previsão de investimentos  
 
Para o programa de ampliação e requalificação do SAA Barreiras adotou-se uma previsão de investimentos de 
US$ 200,00/habitante, equivalente a R$ 340,00 por habitante, para implantação de novos SAA, e de US$ 
100,00/habitante, equivalente a R$ 170,00 por habitante, para requalificação dos SAA. 
 
Para atendimento às metas do Programa, prevê-se os investimentos do Quadro a seguir. 
 

Períodos Implantação SAA Rural Requalificação SAA Rural 
Pop. atend. Investimento Pop. atend. Investimento 

2010 - 2015 1.650 561.000,00 1.730 294.100,00 
2015 - 2020 1.748 594.320,00 1.731 294.270,00 
2020 - 2025 2.612 888.080,00 1.732 294.440,00 
2025 - 2030 2.769 941.460,00 1.732 294.440,00 

Totais 8.779 2.984.860,00 6.925 1.177.250,00 
 
 
6 – Órgãos envolvidos 
 
Este Programa será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Barreiras. 
 
7 – Observações  
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Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
FICHA-RESUMO DOS PROGRAMAS ESTRUTURANTES 

Identificação do Programa 
Programa de Abastecimento de Água para a População Rural Dispersa 

1 – Situação-problema e justificativa 
 
Os estudos da fase do Diagnóstico não possibilitaram a identificação de informações estruturadas sobre o 
abastecimento de água da população rural dispersa. Deste modo, parte-se do pressuposto que não existem 
sistemas organizados de abastecimento de água para este segmento populacional. 
 
Este Programa visa a implantação de Unidades de Abastecimento Rural (UAR) simplificadas para atingir o 
índice de universalização de 100% da população rural dispersa, atendendo aos novos padrões de operação a 
serem definidos pelo PMSB. 
 
2 – Objetivos e metas 
 
De acordo com os estudos de cenários, estima-se que a população rural dispersa é equivalente a 15% da 
população rural do município. 
 
Deste modo, a implantação das Unidades de Abastecimento Rural (UAR) para a população rural dispersa 
devera atender aos seguintes objetivos e metas: 
 
                              Implantação de UAR 
 

Ano População 
rural 

% de 
atend. 

População 
atendida Incremento 

Pop. rural 
dispersa 

(15) 
No de UAR

2010 13.850 50 6.925  1.038  
2015 14.292 60 8.575 1.650 250 10 
2020 14.748 70 10.323 1.748 260 3 
2025 15.218 85 12.935 2.612 390 3 
2030 15.704 100 15.704 2.769 415 3 

 
 
3 – Diretrizes 
 
O Programa de Abastecimento de Água para a População Rural Dispersa deverá atender às seguintes diretrizes:
- Plano de Metas Físicas e demais condicionantes definidos no PMSB; 
- Definição das formas de implantação e operação dos sistemas; 
- Normas de Regulação.  
 
4 – Linhas de ação 
 
O Programa de Abastecimento de Água para a População Rural Dispersa deverá atender às seguintes linhas de 
ação: 
- implantação de UAR nas zonas de concentração da população rural dispersa; 
- requalificação dos padrões operacionais dos sistemas existentes; 
- redução dos índices de perdas. 
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Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
FICHA-RESUMO DOS PROGRAMAS ESTRUTURANTES 

Identificação do Programa 
Programa de Abastecimento de Água para a População Rural Dispersa 

5 – Previsão de investimentos  
 
UAR em poço no calcáreo: 
 
Perfuração poço no calcáreo – 120 m x 250,00  =    30.000,00 
Reservatório 20 m3                    =    10.000,00 
Total           =    40.000,00 
 
UAR em poço no sedimento: 
 
Perfuração poço no sedimento – 200 m x 250,00 =   50.000,00  
Reservatório 20 m3                   =  10.000,00  
Total                   =  60.000,00 
 
UAR em manancial superficial  
 
Captação flutuante 05 CV   =    40.000,00 
Unidade de tratamento compacta  =  200.000,00 
Reservatório 20 m3      =    10.000,00 
Total              250.000,00 
 
               Investimentos em UAR 
 

Períodos UAR Man. Superficial UAR Poço Calcáreo UAR Poço Sedimento 
N Investimento N Investimento N Investimento

2010 - 2015 3  750.000,00 4  160.000,00 3  180.000,00 

2015 - 2020 1  250.000,00 1  40.000,00 1  60.000,00 

2020 - 2025 1  250.000,00 1  40.000,00 1  60.000,00 

2025 - 2030 1  250.000,00 1  40.000,00 1  60.000,00 

Total  6  1.500.000,00 7 280.000,00 6 360.000,00 
 
 
6 – Órgãos envolvidos 
 
Este Programa será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Barreiras. 
 
7 – Observações  
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Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
FICHA-RESUMO DOS PROGRAMAS ESTRUTURANTES 

Identificação do Programa 
Programa de Esgotamento Sanitário da Sede Municipal 

1 – Situação-problema e justificativa 
 
O atual SES de Barreiras conta com total de 19.714 m de redes coletoras, atendendo a 2.699 ligações de 
esgoto, correspondem a um atendimento de cerca de 10% das edificações de Barreiras, valor bastante pequeno 
quando comparado ao porte e à importância da cidade no cenário socioeconômico do estado. 
 
Encontra-se em fase de implantação o novo Sistema de Esgotamento Sanitário de Barreiras, que deverá atender 
ao crescimento da população até o ano 2025, quando deverá ser ampliado. 
 
O presente Programa tem como objetivo alcançar a meta de universalização de atendimento de 100% da 
população urbana de Barreiras. 
 
 
2 – Objetivos e metas 
 
De acordo com os estudos de cenários, a implantação e ampliação do SES Barreiras deverão atender aos 
seguintes objetivos e metas: 
 
                  Metas para universalização do SES da sede municipal  
 

Ano Proj. Pop. Urbana Proj. Pop. do novo 
SES 

% 
atendimento Incremento 

2000  100.085    

2010  123.204 128.098 104,0  

2015  136.695 140.755 103,0  

2020  151.664 152.254 100,4  

2025  168.272 162.445 96,5 5.827 

2030  186.698 186.698 100,0 24.253 
 
 
3 – Diretrizes 
 
O Programa de Esgotamento Sanitário da Sede Municipal deverá atender às seguintes diretrizes: 
- Plano de Metas Físicas e demais condicionantes do Contrato de Programa; 
- Estratégias e diretrizes do PMSB; 
- Normas de Regulação.  
 
4 – Linhas de ação 
 
O Programa de Esgotamento Sanitário da Sede Municipal deverá atender às seguintes linhas de ação: 
- Implantação do novo Projeto, até 2015; 
- Ampliação do SES a partir de 2025; 
- requalificação dos padrões operacionais.. 
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Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
FICHA-RESUMO DOS PROGRAMAS ESTRUTURANTES 

Identificação do Programa 
Programa de Esgotamento Sanitário da Sede Municipal 

5 – Previsão de investimentos  
 
Para os programas de implantação e ampliação do SES Barreiras foram adotadas as seguintes estimativas de 
investimentos: 
 
Implantação do atual Projeto de SES -   = R$ 78.000.000,00 
 
Ampliação do SES – 24.253 hab x R$ 600,00/hab   = R$ 14.551.800,00. 
 
6 – Órgãos envolvidos 
 
Este Programa será de responsabilidade da EMBASA. 
 
7 – Observações  
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Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
FICHA-RESUMO DOS PROGRAMAS ESTRUTURANTES 

Identificação do Programa 
Programa de Esgotamento Sanitário de Distritos e Localidades Rurais 

1 – Situação-problema e justificativa 
 
Os estudos da fase do Diagnóstico não possibilitaram a identificação de informações estruturadas sobre os 
serviços de esgotamento sanitário nos Distritos e Localidades Rurais. 
 
Deste modo, parte-se do pressuposto que não existem sistemas organizados de esgotamento sanitário para este 
segmento populacional. 
 
 
2 – Objetivos e metas 
 
De acordo com os estudos de cenários, a implantação dos SES dos Distritos e Localidades Rurais deverá 
atender aos seguintes objetivos e metas: 
 
                  Metas para universalização do SES dos Distritos e Localidades Rurais 
 

Ano Pop. Rural 
População dos 
Dist. e  Local. 

(85%)

% de 
atendimento

Pop. 
atendida Incremento 

2000 13.007     

2010 13.850 11.773 0 0  

2015 14.292 12.149 25 3.037 3.037 

2020 14.748 12.536 50 6.268 3.231 

2025 15.218 12.935 75 9.701 3.433 

2030 15.704 13.348 100 13.348 3.647 
 
 
3 – Diretrizes 
 
O Programa de Esgotamento Sanitário de Distritos e Localidades Rurais deverá atender às seguintes diretrizes: 
- Plano de Metas Físicas e demais condicionantes definidos no PMSB; 
- Definição das formas de implantação e operação dos sistemas; 
- Normas de Regulação.  
 
4 – Linhas de ação 
 
O Programa de Esgotamento Sanitário de Distritos e Localidades Rurais deverá atender às seguintes linhas de 
ação: 
- implantação de novos sistemas nas localidades atualmente não atendidas; 
- requalificação dos padrões operacionais; 
- programa de educação ambiental 
- definição das formas de operação dos Sistemas. 
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Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
FICHA-RESUMO DOS PROGRAMAS ESTRUTURANTES 

Identificação do Programa 
Programa de Esgotamento Sanitário de Distritos e Localidades Rurais 

5 – Previsão de investimentos  
 
Para a implantação dos SES de Distritos e Localidades Rurais estima-se um custo de R$ 600,00 por habitante 
atendido. 
 
Deste modo, os investimentos previstos são os seguintes: 
 

Período  População 
Atendida 

Investimento  
(R$)  

2010 - 2015  3.037 1.822.200,00 

2015 - 2020  3.231 1.938.600,00 

2020 - 2025  3.433 2.059.800,00 

2025 - 2030  3.647 2.188.200,00 

Total  13.348 8.008.800,00 
 
 
6 – Órgãos envolvidos 
 
Este Programa será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Barreiras. 
 
7 – Observações  
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Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
FICHA-RESUMO DOS PROGRAMAS ESTRUTURANTES 

Identificação do Programa 
Programa de Esgotamento Sanitário para a População Rural Dispersa 

1 – Situação-problema e justificativa 
 
Os estudos da fase do Diagnóstico não possibilitaram a identificação de informações estruturadas sobre os 
serviços de esgotamento sanitário para a População Rural Dispersa. 
 
Deste modo, parte-se do pressuposto que não existem sistemas organizados de esgotamento sanitário para este 
segmento populacional. 
 
 
2 – Objetivos e metas 
 
A construção do cenário para universalização do atendimento dos serviços de esgotamento sanitário para a 
população rural dispersa parte de um atendimento atual de 0%, para atingir o atendimento de 100% até 2030, 
em incrementos qüinqüenais de 25%, conforme indicado no Quadro abaixo. 
 
            Cenário para universalização do esgotamento sanitário para a população rural dispersa 
 

Ano Pop. Rural 
Pop. Rural 
Dispersa 

(15%)

% 
atendimento Pop. atendida Incremento 

2010 13.850 2.078 0 0  

2015 14.292 2.144 25 536 536 

2020 14.748 2.212 50 1.106 570 

2025 15.218 2.282 75 1.712 606 

2030 15.704 2.356 100 2.536 824 
 
 
3 – Diretrizes 
 
O Programa de Esgotamento Sanitário para População Rural Dispersa deverá atender às seguintes diretrizes: 
- Plano de Metas Físicas e demais condicionantes definidos no PMSB; 
- Definição das formas de implantação e operação dos sistemas; 
- Desenvolvimento de programa de educação ambiental.  
 
4 – Linhas de ação 
 
O Programa de Esgotamento Sanitário para a População Rural Dispersa deverá atender às seguintes linhas de 
ação: 
- implantação de novos sistemas nas áreas de concentração da população rural dispersa; 
- requalificação dos padrões operacionais; 
- programa de educação ambiental. 
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Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
FICHA-RESUMO DOS PROGRAMAS ESTRUTURANTES 

Identificação do Programa 
Programa de Esgotamento Sanitário para a População Rural Dispersa 

5 – Previsão de investimentos  
 
Para a implantação dos SES de Distritos e Localidades Rurais estima-se um custo de R$ 1.000,00 por habitante 
atendido. 
 
Deste modo, os investimentos previstos são os seguintes: 
 

Período  Pop. Atend.  Investimento  
(R$)  

2010 - 2015  536 536.000,00 

2015 - 2020  570 570.000,00 

2020 - 2025  606 606.000,00 

2025 - 2030  824 824.000,00 

Total  2.536 2.536.000,00 
 
 
6 – Órgãos envolvidos 
 
Este Programa será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Barreiras. 
 
7 – Observações  
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11.2   PROGRAMAS INSTITUCIONAIS 
 
A formulação dos programas institucionais do PSSB, apresentada na Ficha-resumo a seguir, tem 
como objetivos o reordenamento institucional da gestão do saneamento básico no município de 
Barreiras, a adequação do quadro jurídico-institucional às novas políticas nacional e estadual para o 
setor e a conseqüente re-organização da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal para a 
gestão do Saneamento Básico. 
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Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
FICHA-RESUMO DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS 

Identificação do Programa 
Programa de reordenamento institucional da gestão do Saneamento Básico 

1 – Situação-problema e justificativa 
 
A Constituição Federal, em seu artigo 30, inciso V, estabelece que os serviços públicos de abastecimento de 
água tratada e esgotamento sanitário são assuntos de interesse local e são de titularidade e competência
exclusiva dos municípios. 
 
A Lei Federal no 11.445, que instituiu a Política Nacional de Saneamento Básico, definiu a responsabilidade 
dos municípios para a gestão do Saneamento Básico, que compreende o planejamento, a prestação dos 
serviços, diretamente ou através de delegação,a fiscalização dos prestadores, a regulação e o controle social. 
 
A Administração Municipal de Barreiras ainda não está devidamente estruturada para o desempenho eficaz 
dessas funções. A estrutura atual conta com 05 Órgãos de Assessoramento e 09 (nove) Secretarias, onde se 
inserem 177 Unidades Administrativas, sob as formas de Coordenadorias, Sub-Coordenadorias, Diretorias e 
Setores. O município conta ainda com 14 (quatorze) Órgãos Colegiados, sob a forma de Conselhos. 
 
Em 2006 foi criada a autarquia municipal SANAB – Saneamento Básico do Município de Barreiras, com a 
finalidade de implementar os serviços de Saneamento Básico no município. Atualmente a SANAB encontra-se 
paralisada, sendo os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestados pela Embasa. Os 
serviços de limpeza pública encontram-se divididos entre a Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos 
(Coordenadoria de Limpeza Pública) e a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo (Setor de Resíduos Sólidos), 
enquanto os serviços de drenagem pluvial estão a cargo da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos. 
 
Em 09/fevereiro/2009 foi firmado o Convênio de Cooperação entre o Município de Barreiras e o Estado da 
Bahia, com interveniência da Embasa e da Coresab, prevendo a gestão associada no que se refere à delegação 
da regulação, da fiscalização e da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário no município. 
 
O presente Programa reúne um conjunto de ações de caráter institucional voltadas para o re-ordenamento 
jurídico e institucional da gestão do saneamento básico no município de Barreiras, atendendo aos requisitos da
nova legislação do setor e às diretrizes das políticas nacional e estadual de Saneamento Básico. 
 
2 – Objetivos e metas 
 
O Programa de Reordenamento Institucional tem como objetivos a adequação do quadro jurídico-institucional 
municipal às novas políticas nacional e estadual para o setor e a conseqüente reestruturação organizacional, 
funcional e administrativa da Prefeitura Municipal para a gestão do Saneamento Básico. 
 
3 – Diretrizes 
 
O Programa de Reordenamento Institucional deverá atender às diretrizes, prescrições e orientações dos 
seguintes instrumentos: 
 
- Lei Federal no 11.445/2007, que instituiu a Política Nacional de Saneamento Básico; 
- Lei Estadual no 11.172/2008, que instituiu a Política Estadual de Saneamento Básico; 
- Convênio de Cooperação entre o Município de Barreiras e o Estado da Bahia, firmado em 9/2/2010; 
- Legislação municipal pertinente. 
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Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
FICHA-RESUMO DOS PROGRAMAS ESTRUTURANTES 

Identificação do Programa 
Programa de reordenamento institucional da gestão do Saneamento Básico 

4 – Linhas de ação 
 
O Programa de Reordenamento Institucional compreende as seguintes linhas de ação: 
 
a. Aprovação do Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, através de Decreto da 

Administração Municipal. 
b. Instituição da Política Municipal de Saneamento Básico, conforme minuta de Projeto de Lei apresentada 

em Anexo. 
c. Re-estruturação administrativa da Prefeitura Municipal, tendo como principal meta a criação da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano, onde serão centralizadas todas as funções pertinentes ao 
Saneamento Básico. 

d. Reestruturação da SANAB, mediante alteração das competências e atribuições fixadas na Lei Municipal 
727/2006 que a criou, passando a exercer a gestão do Saneamento Básico, em lugar da execução e 
administração dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a cargo da 
Embasa. 

e. Reestruturação das competências do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e/ou de Saúde, 
com vistas à inclusão das funções do Saneamento Básico. 

f. Eleição e instalação do novo Conselho Municipal de Saneamento Básico. 
g. Instituição do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento. 
h. Elaboração e implementação de Programa de Capacitação de Pessoal para a Gestão do Saneamento 

Básico. 
 
5 – Previsão de investimentos  
 
Em virtude de se tratarem de ações de caráter não estruturante, este Programa não demanda investimentos, 
sendo necessária, eventualmente, apenas a contratação de consultorias especializadas para o desenvolvimento 
dos instrumentos institucionais. 
 
6 – Órgãos envolvidos 
 
Este Programa será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Barreiras. 
 
7 – Observações  
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11.3   PROGRAMAS EMERGENCIAIS 
 
No âmbito do Plano de Saneamento, consideram-se ações de emergências aquelas que têm por 
objetivo corrigir ou mitigar as conseqüências de atos da natureza ou acidentais, fora do controle do 
prestador dos serviços, e que podem causar grandes transtornos à qualidade ou continuidade da 
prestação em condições satisfatórias. Por outro lado, as ações de contingências são aquelas que 
visam precaver contra os efeitos de situações ou ocorrências indesejadas, sob algum controle do 
prestador, com probabilidade significativa de ocorrência, porém de previsibilidade limitada. 
 
Com base na longa experiência de gestão da Embasa e no histórico de ocorrências em sistemas 
geridos pela mesma e por outras operadoras no âmbito regional, nacional e de outros países, foram 
identificadas as principais situações emergenciais ou contingenciais e propostas as correspondentes 
ações, que se encontram detalhadas a seguir. 
 
 
11.3.1 – Serviço de Abastecimento de Água 
 
O Quadro 11.3.01, a seguir detalha as possíveis situações de emergências e contingencias para o 
Serviço de Abastecimento de Água e as ações correspondentes. 
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Quadro 11.3.01 – Ações emergenciais para o Serviço de Abastecimento de Água 
 
Situação Emergente/Contingente Efeitos Ações 
1. Estiagem prolongada ou 
aumento de consumo atípico 

Água insuficiente para 
atendimento da 
demanda 

1. Desenvolver Plano de Racionamento na distribuição, 
contemplando pelo menos: 
a. cenários de situações, medidas operacionais e 

administrativas, política tarifária de contingência; 
b. plano de comunicação social; 
c. instrumentos e mecanismos de aplicação e gestão do 

plano; 
d. atores envolvidos e responsáveis pelas medidas. 
 
2. Mobilização de recursos para solução do problema. 
 

2. Paralisação emergencial de 
unidades estratégicas do sistema de 
produção ou macro-distribuição 
(captação, ETAs, adução, 
elevatórias), superior a 48 horas 

Água insuficiente para 
atendimento da 
demanda 

1. Adoção imediata do Plano de Racionamento. 
2. Mobilização de recursos para solução do problema. 
 
 

3. Contaminação de mananciais ou 
barragem de captação por produtos 
tóxicos ou prejudiciais ao consumo 
humano 

Interdição do 
manancial por tempo 
indefinido e redução da 
disponibilidade hídrica 

1. Plano de Racionamento: 
a. adoção imediata do Plano de Racionamento; 
b. acionamento de transposição de bacias; 
c. medidas para descontaminação e recuperação do 

manancial afetado. 
 
2. Desenvolver programa de recuperação e preservação 
das APPs dos mananciais de abastecimento. 
 
3. Desenvolver o Plano de Segurança da Água (PSA), 
conforme diretrizes da Organização Mundial da Saúde. 
  

4. Paralisação acidental ou 
emergencial de reservatórios de 
distribuição superior a 48 horas. 
Rompimento e redes principais de 
distribuição com paralisação 
superior a 48 horas 

Falta de água no setor 
de abastecimento 

1. Desenvolver a acionar esquema de reforço 
(interligação) com outros setores; 

2. Acionar o Plano de Racionamento no setor; 
3. Acionar estrutura de abastecimento emergencial por 

caminhão tanque para unidades de saúde, escolas e 
outras unidades de internação ou uso coletivo. 
 

5. Rompimento de redes principais 
de distribuição com paralisação 
superior a 48 horas 

Falta de água no setor 
de abastecimento 

1. Desenvolver a acionar esquema de reforço 
(interligação) com outros setores; 

2. Acionar o Plano de Racionamento no setor; 
3. Acionar estrutura de abastecimento emergencial por 

caminhão tanque para unidades de saúde, escolas e 
outras unidades de internação ou uso coletivo. 
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11.3.2 – Serviço de Esgotamento Sanitário 
 
O Quadro 11.3.02, abaixo detalha as possíveis situações de emergências e contingencias para o 
Serviço de Esgotamento Sanitário e as ações correspondentes. 
 
Quadro 11.3.02 – Ações emergenciais para o Serviço de Esgotamento Sanitário 
 
Situação Emergente/Contingente Efeitos Ações 
1. Rompimento ou obstrução de 
emissário principal com 
extravasamento em logradouro ou 
curso d’água 

Riscos sanitários e 
desastre ambiental 

1. Elaborar Mapa de Áreas de Riscos na área de influência 
dos emissários. 
 
2. Elaborar Planos de Contenção e Recuperação para as 
Áreas de Risco dos Emissários. 
 
3. Comunicar à Imprensa, Prefeitura, Defesa Civil e IMA. 
 
5. Implementar os Planos de Contenção e Recuperação. 
 

2. Paralisação emergencial de 
estação elevatória com 
extravasamento para via pública 
e/ou curso d’água. 

Riscos sanitários e 
desastre ambiental 

1. Elaborar Mapa de Áreas de Riscos na área de influência 
das elevatórias. 
 
2. Elaborar Planos de Contenção e Recuperação para as 
Áreas de Risco das Elevatórias. 
 
3. Comunicar à Imprensa, Prefeitura, Defesa Civil e IMA. 
 
3. Implementar os Planos de Contenção e Recuperação. 
 

3. Rompimento ou obstrução de 
coletor tronco ou paralisação de 
elevatória secundária com 
extravasamento para curso d’água 
ou via pública 

Riscos sanitários e 
desastre ambiental 

1. Elaborar Mapa de Áreas de Riscos na área de influência 
dos coletores tronco e das elevatórias secundárias. 
 
2. Elaborar Planos de Contenção e Recuperação para as 
Áreas de Risco dos Coletores Tronco e das Elevatórias 
Secundárias. 
 
3. Comunicar à Imprensa, Prefeitura, Defesa Civil e IMA. 
 
3. Implementar os Planos de Contenção e Recuperação. 
 

4. Rompimento ou obstrução de 
coletor secundário ou paralisação 
de elevatória secundária com 
refluxo para imóveis de cotas mais 
baixas e/ou extravasamento para 
via pública 

Riscos sanitários e 
desastre ambiental 

1. Elaborar Mapa de Áreas de Riscos na área de influência 
dos coletores secundários e das elevatórias secundárias. 
 
2. Elaborar Planos de Contenção e Recuperação para as 
Áreas de Risco dos Coletores Secundários e das 
Elevatórias Secundárias. 
 
3. Comunicar à Imprensa, Prefeitura, Defesa Civil e IMA. 
 
3. Implementar os Planos de Contenção e Recuperação. 
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11.4   AÇÕES DE MONITORAMENTO DO PSSB 
 
As ações de monitoramento do PSSB compreendem duas linhas de ação interdependentes e 
complementares, cujo detalhamento é apresentado na sequencia: 
 
• Implantação do Sistema Municipal de Informações de Saneamento; 

• Monitoramento e avaliação sistemática do PSSB. 
 
 
11.4.1 – Sistema Municipal de Informações de Saneamento 
 
A definição e implantação do Sistema Municipal de Informações de Saneamento (SIMISA) 
constitui um dos requisitos essenciais para o monitoramento e a avaliação sistemática da 
implementação do PMSB, bem como para articulação e integração da Política Municipal de 
Saneamento Básico com as políticas nacional e estadual, com o PLANSAB (Plano Nacional de 
Saneamento Básico) e com o SINISA (Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico). 
 
De acordo com as diretrizes do SINISA , o Sistema Municipal deverá compreender a avaliação, 
integração e consolidação dos sistemas de informações existentes no âmbito municipal, visando 
integrar o conjunto de dados, informações, indicadores e índices capazes de qualificar e quantificar 
a realidade do Município, em suas dimensões sócio-demográficas, econômicas, culturais, 
geofísicas, espaciais, ambientais e político-institucionais. 
 
O SIMISA deverá ter como objetivos: criar uma base de informações georreferenciada, 
padronizada, atualizada e confiável no âmbito da Administração Municipal; possibilitar o 
conhecimento da realidade municipal de forma contínua e sistemática, capaz de subsidiar o 
processo de planejamento e gestão democráticos, em especial a elaboração, revisão e avaliação dos 
resultados da implementação do Plano; fundamentar a proposição, implementação e avaliação das 
políticas públicas no âmbito municipal e de outros níveis de governo; e subsidiar a tomada de 
decisões pelos agentes econômicos e sociais, estimulando o desenvolvimento sustentável e 
contribuindo para a gestão democrática do município. 
 
De outro lado, deve-se considerar a possibilidade da implementação do Cadastro Territorial 
Multifinalitário, patrocinado pelo Ministério das Cidades, cujo objetivo principal é a integração de 
informações territoriais, imobiliárias, de infraestruturas e serviços públicos e demais componentes 
da gestão das cidades. 
 
Estes recursos permitirão desenvolver e integrar o Sistema Municipal de Informações de 
Saneamento, mediante a integração das bases de dados dos prestadores e do(s) órgão(s) de 
regulação e fiscalização e o desenvolvimento de aplicações de análises específicas e consolidadas 
das políticas públicas, em todos os aspectos, constituindo-se no principal instrumento de 
planejamento e de avaliação sistemática do PSSB. 
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11.4.2 – Monitoramento e Avaliação do PSSB 
 
A elaboração do PSSB não pode ser tratada apenas como requisito burocrático legal para validar os 
instrumentos jurídicos e os atos administrativos relacionados à prestação dos serviços e para 
facilitar o acesso a recursos financeiros da União e a financiamentos geridos por suas instituições 
ou a obtenção de apoio técnico do Governo Federal.  
 
O PSSB deve ser antes de tudo instrumento de execução permanente da Política Municipal de 
Saneamento Básico. Para tanto, além de sua elaboração inicial referendada pela sociedade, a 
execução do Plano deve contar com o monitoramento sistemático pelos agentes governamentais 
responsáveis pela sua condução e pelos organismos sociais, objetivando acompanhar a realização 
dos seus programas e ações e avaliar o cumprimento dos seus objetivos e metas. 
 
Estes procedimentos são fundamentais para orientar as revisões periódicas e constituem condição 
necessária para a indução e garantia da eficiência e eficácia das ações programadas e efetividade 
dos objetivos e metas do PSSB, bem como da continuidade da Política Municipal de Saneamento 
Básico. Os mecanismos e instrumentos essenciais para este fim devem estar estruturados e 
disciplinados no Sistema Municipal de Saneamento Básico, a ser implementado. 
 
No âmbito do PSSB, o sistema e o processo de avaliação devem contemplar pelo menos cinco 
aspectos da política pública e da gestão dos serviços de saneamento básico, quais sejam: (i) 
jurídico-institucional, (ii) administrativo e operacional, (iii) econômico-financeiro, (iv) sociais, e 
(v) sanitário e ambiental. 
 
Nos aspectos jurídico-institucionais a avaliação deve abordar as ações dos Programas Institucionais 
do PSSB e a realização de seus objetivos, ou seja: a instituição, implantação e consolidação dos 
instrumentos normativos, jurídico-administrativos e dos mecanismos de gestão da Política e do 
Sistema Municipal de Saneamento Básico, inclusive a regulação, a prestação dos serviços e o 
controle social.  
 
Nos aspectos administrativos e operacionais, a avaliação deve contemplar a execução dos 
respectivos programas estruturantes e o cumprimento de seus objetivos e metas, bem como 
monitorar o desempenho administrativo do prestador e os resultados quantitativos e qualitativos da 
prestação dos serviços. Neste particular se insere o acompanhamento dos investimentos previstos 
nos programas de universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
objeto do Contrato de Programa. 
 
Em relação ao desempenho do prestador, o processo de avaliação deve tratar, entre outros temas, da 
estrutura e adequação dos recursos humanos e tecnológicos, das instalações e equipamentos e dos 
sistemas gerenciais administrativos e operacionais às necessidades dos serviços prestados, bem 
como dos indicadores de produtividade e de eficiência destes recursos. 
 
No que se refere aos resultados quantitativos e qualitativos da prestação, devem ser monitorados e 
avaliados, entre outros: os indicadores de qualidade da água captada e distribuída e dos efluentes 
dos esgotos; os indicadores de regularidade da prestação ou disposição dos serviços; os indicadores 
técnicos e operacionais relacionados às perdas de água, à eficiência energética e à utilização efetiva 
das infraestruturas instaladas; e os indicadores de atendimento da demanda efetiva e potencial. 
 
Nos aspectos econômico-financeiros da prestação dos serviços, são relevantes o monitoramento e a 
avaliação dos custos dos serviços, tanto os operacionais como os de investimentos, da 
conformidade das tarifas e taxas com a política de cobrança e com a regulação dos seus aspectos 
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econômicos, da compatibilidade com a capacidade de pagamento das diferentes categorias de 
usuários e de outros elementos essenciais para a sustentabilidade dos serviços. 
 
Nos aspectos sociais o processo de avaliação do PSSB -Água e Esgoto deve verificar as condições 
e eventuais restrições do acesso aos serviços disponíveis, particularmente as de natureza 
econômica; o mapeamento geográfico e perfil social da população e demais usuários não atendidos 
(com e sem serviço à disposição) e as soluções adotadas por estes; o mapeamento geográfico e 
perfil sócio-econômico dos usuários inadimplentes; a política de subsídios, sua conformidade com 
a realidade social, sua abrangência e efetividade. 
 
Nos aspectos sanitários e ambientais, o monitoramento da execução do PSSB-Água e Esgoto deve 
contemplar as interfaces com as políticas de saúde e ambiental, objetivando avaliar os impactos nos 
indicadores de saúde, na salubridade ambiental e nos recursos naturais. 
 
Quanto à metodologia do processo de monitoramento e avaliação devem ser adotados métodos 
objetivos, que se apóiam em sistema de informações primárias sistemáticas, no levantamento de 
informações complementares e em técnicas de tratamento e análise destas informações, bem como 
métodos subjetivos que se apóiam em pesquisas investigatórias da situação dos serviços em campo 
(infraestruturas, operação, gerenciamento, etc.) e em pesquisas de opinião junto aos usuários e não 
usuários dos serviços. 
 
O objeto da avaliação deve contemplar pelo menos os indicadores e as metas quantitativas, 
qualitativas e temporais assumidas nos programas e ações propostas no PSSB-Água e Esgoto. Na 
medida do possível a avaliação deve abordar todos os elementos chaves do Sistema Municipal de 
Informações de Saneamento, ferramenta fundamental para o monitoramento e avaliação dos 
serviços, o qual, por sua vez, deve estar conforme e integrado ao Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento Básico (SINISA).   
 
A execução do processo de monitoramento e avaliação deve estar sob a responsabilidade de um 
organismo gestor específico, de caráter permanente e com estrutura executiva adequada. Em razão 
da complexidade e das especialidades de conhecimentos requeridas, o ideal é que estas atribuições 
sejam exercidas pelo órgão ou entidade responsável pelas funções de regulação e fiscalização dos 
serviços, com a participação e apoio dos demais organismos integrantes do Sistema Municipal de 
Saneamento. 
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12.    ESTUDOS ECONÔMICOS 
 
No âmbito do PSSB – Água e Esgoto, os estudos econômicos tem como objetivo avaliar o fluxo 
dos investimentos previstos para a universalização dos serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário no município de Barreiras, envolvendo os seguintes aspectos: 
 

 bases para os estudos econômicos – a política tarifária da EMBASA; 

 programação dos investimentos; 

 análise econômica dos investimentos na sede municipal; 

 análise econômica dos investimentos nos distritos e localidades rurais. 
 
Destaca-se que não foram desenvolvidos estudos econômicos para os investimentos destinados à 
população rural dispersa, visto que não há cobrança de tarifas neste segmento os investimentos são 
totalmente a fundo perdido. 
 
 
12.1     BASES PARA OS ESTUDOS ECONÔMICOS 
 
No período entre 1925 e 1961, a política tarifária dos serviços de água e esgotos era definida e 
aplicada por deliberação do órgão da Administração Direta do Estado da Bahia então responsável 
pela prestação dos serviços. 
 
No período de 1961 a 1971, a política tarifária dos serviços de saneamento, então a cargo da 
Superintendência de Águas e Esgotos do Recôncavo (SAER), deveria obedecer aos requisitos 
estabelecidos pela Lei Estadual nº 1.549/1961, entre outros: 
 
“Art. 6º - Os serviços administrativos da SAER terão sua estrutura estabelecida em decreto do 
Poder Executivo, observados os seguintes preceitos: 
 
II - Dependerão de prévia aprovação do Conselho [de Águas e Esgotos] - órgão que exercerá a 
orientação superior da SAER - as decisões que versarem sobre: 
 
- estabelecimento de programas e orçamentos anuais de trabalho;  

- relatórios e prestações de contas anuais do Superintendente Geral;  

- proposta de reorganização da estrutura da SAER e de seu quadro de pessoal;  

- revisão de tarifas, taxas e preços públicos do serviço de água e esgoto; 
 
III - Dependerão ainda, para sua validade, de aprovação do Secretário da Viação e Obras 
Públicas, as decisões do Superintendente Geral e do Conselho, referentes aos assuntos constantes 
das letras a, b, d, e h; daquele e do Governador do Estado as relacionadas com as letras a, c, f, e 
h.  
 
IV - Às autoridades referidas no item anterior caberá apenas aprovar ou vetar a deliberação do 
Conselho.  
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V - Competirá ainda à SAER, estruturar e propor ao Secretário da Viação e Obras Públicas, para 
aprovação pelo Governador do Estado, as tarifas dos serviços a seu cargo, de acordo com o que 
preceitua a legislação vigente.” 
 
A partir de 1971, com a criação da EMBASA e sua vinculação ao PLANASA, a política tarifária 
praticada pela Companhia Estadual ficou subordinada às normas técnicas ditadas pelos organismos 
federais15 gestores daquele Plano, as quais, instituídas sob regime de exceção do Estado 
Democrático e ao arrepio da autonomia municipal assegurada no art. 16 da Constituição de 1967, 
vieram a ser legalmente regulamentadas pela Lei federal nº 6.528/1978 e pelo Decreto federal nº 
82.587/1978. 
 
Com o fim do PLANASA ao final da década de 1980 e a revogação do citado Decreto em 1991, 
criou-se um vazio legal no ambiente regulatório da política tarifária dos serviços de saneamento 
básico em todo o País.  
 
Na Bahia, esse vazio jurídico foi parcialmente suprido pelo Regulamento dos Serviços aprovado 
pelo Decreto estadual nº 3.060/1994 e suas alterações posteriores, o qual manteve na prática, mas 
não explicitamente, as normas gerais de regulação técnica previstas no extinto Decreto Federal nº 
82.587/1978. 
 
Em 2008, a Lei Estadual nº 11.172 instituiu os princípios e diretrizes da Política Estadual de 
Saneamento Básico, disciplinou as normas gerais para celebração de convênios de cooperação 
entre o Estado e municípios visando a gestão associada dos serviços públicos de saneamento 
básico, bem como criou a Comissão de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico do 
Estado da Bahia – Coresab. 
 
Os elementos do sistema tarifário praticado pela EMBASA, aprovados pelo CORESAB na revisão 
tarifária de 200916, e as tarifas vigentes desde 01/05/2010 são reproduzidos nos quadros seguintes. 
 

                                                      
15 Os organismos federais então responsáveis pela implantação e gestão do PLANASA eram o Ministério do Interior e o 
Banco Nacional da Habitação – BNH, com a extinção deste em 1986, a aprovação de reajustes tarifários das Companhias 
Estaduais de Saneamento ficou subordinada ao extinto CIP (Conselho Interministerial de Preços) e à SEAP (Secretaria 
Especial de Abastecimento e Preços), vinculados ao Ministério da Fazenda. 
16 Disponível em: http://www.coresab.ba.gov.br/ 
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TARIFAS MENSAIS PARA SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - VALORES SEM O ICMS 

VIGÊNCIA A PARTIR DE 1 DE MAIO/2010 
 

BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº. 11.445, DE 05/01/2007; LEI ESTADUAL Nº. 11.172, DE 01/12/2008; 
LEI ESTADUAL Nº. 7.307, DE 23/01/1998; DECRETO ESTADUAL N.º 3.060, DE 29/04/1994; 

DECRETO ESTADUAL Nº. 7.765, DE 08/03/2000; DECRETO ESTADUAL Nº. 11.429, DE 05/02/2009; 
DELIBERAÇÃO CORESAB Nº 001/2010, DE 30/03/2010.  

1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA / BRUTA 

LIGAÇÕES MEDIDAS RESIDENCIAL 
Faixas de 
Consumos 

Residencial 
Normal 

Residencial 
Intermediária 

Residencial 
Social 

Residencial 
Veraneio Filantrópica 

Até 10 m3 R$ 13,75 p/ mês R$ 12,70 p/ mês R$ 6,45 p/ mês R$ 13,75 p/ mês R$ 6,45 p/ mês

11 - 15 m3 R$ 3,84 p/ m3 R$ 3,26 p/ m3 R$ 2,83 p/ m3 R$ 3,84 p/ m3 R$ 2,83 p/ m3

16 - 20 m3 R$ 4,09 p/ m3 R$ 3,52 p/ m3 R$ 3,08 p/ m3 R$ 4,09 p/ m3 R$ 3,08 p/ m3

21 - 25 m3 R$ 4,58 p/ m3 R$ 4,58 p/ m3 R$ 4,58 p/ m3 R$ 4,58 p/ m3 R$ 4,58 p/ m3

26 - 30 m3 R$ 5,09 p/ m3 R$ 5,09 p/ m3 R$ 5,09 p/ m3 R$ 5,09 p/ m3 R$ 5,09 p/ m3

31 - 40 m3 R$ 5,59 p/ m3 R$ 5,59 p/ m3 R$ 5,59 p/ m3 R$ 5,59 p/ m3  R$ 5,59 p/ m3

41 - 50 m3 R$ 6,10 p/ m3 R$ 6,10 p/ m3 R$ 6,10 p/ m3 R$ 6,10 p/ m3 R$ 6,10 p/ m3

> 50 m3 R$ 7,12 p/ m3 R$ 7,12 p/ m3 R$ 7,12 p/ m3 R$ 7,12 p/ m3 R$ 7,12 p/ m3

LIGAÇÕES MEDIDAS COMERCIAL, INDUSTRIAL E PÚBLICA  
Faixas de 
Consumos Comercial  Pequenos 

Comércios
Adutoras de Água 

Bruta
Construção e 

Industrial Pública 
Até 10 m3 R$ 35,60 p/ mês R$ 17,80 p/ mês R$ 6,65 p/ mês R$ 40,70 p/ mês Até 10 m3 R$ 41,70 p/ mês

11 - 50 m3 R$ 9,15 p/ m3 R$ 9,15 p/ m3 R$ 0,76 p/ m3 R$ 9,15 p/ m3 11 – 30 m3 R$ 8,29 p/ m3

> 50 m3 R$ 10,17 p/ m3 R$ 10,17 p/ m3 R$ 0,83 p/ m3 R$ 10,17 p/ m3 31 – 50 m3 R$ 8,80 p/ m3

        > 50 m3 R$ 10,37 p/ m3

SISTEMAS NÃO MEDIDOS 
Residencial Normal R$ 13,75 p/ mês 

Residencial Intermediária R$ 12,70 p/ mês 

Residencial Social e Filantrópica R$ 6,45 p/ mês 

Residencial Veraneio R$ 13,75 p/ mês

Comercial/Prestadores de Serviços R$ 35,60 p/ mês

Pequenos Comércios R$ 17,80 p/ mês

Construção / Industrial R$ 40,70 p/ mês

Pública R$ 41,70 p/ mês

ABASTECIMENTO DERIVAÇÕES RURAIS 
Água Tratada R$ 0,89 p/ m3

Água Bruta  R$ 0,83 p/ m3

 
 

Fig.12.1.01 - Estrutura tarifária da Embasa (Parte 1) 

195 
 



 
 
 
 
 

 

2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

2.1. Sistemas do tipo Convencional  Corresponde a 80% do valor da conta de 
Abastecimento de Água. 

2.2. Sistemas do tipo Convencional com manutenção de responsabilidade da Embasa Corresponde a 80% do valor da conta de 
Abastecimento de Água. 

2.3. Sistemas do tipo Convencional com manutenção de responsabilidade dos usuários Corresponde a 45% do valor da conta de 
Abastecimento de Água. 

2.4. Sistemas de Conjuntos Habitacionais e Loteamentos (sistemas independentes), e ainda 
não interligados ao sistema convencional da Embasa

Corresponde a 45% do valor da conta de 
Abastecimento de Água. 

3. CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE CONSUMIDORA (ECONOMIA) 
3.1. RESIDENCIAL NORMAL:  
Residências não enquadradas nas Subcategorias Residenciais Intermediária ou Social. 
3.2. RESIDENCIAL INTERMEDIÁRIA: 
Residências com as seguintes características:  

3.2.1. Área construída menor ou igual a 60 m2;

3.2.2. Padrão da Ligação de Energia Elétrica mono ou bifásico;

3.2.3. Dotados de no máximo 2 (dois) banheiros;

3.2.4. Até o máximo de 8 (oito) pontos de utilização de água;

3.2.5. Inexistência de piscina. 

3.3. RESIDENCIAL SOCIAL:  
Residências cujos moradores estejam cadastrados e regularizados no Programa Bolsa Familia. 
3.4. RESIDENCIAL VERANEIO:  
Residências localizadas em cidades balneárias ou estações termais, com utilização sazonal. 
 
3.5. FILANTRÓPICA:  
Entidades Filantrópicas autorizadas pela Diretoria Executiva (conforme Norma complementar à RD 263/92). 
 
3.6. COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:  
Estabelecimentos Comerciais e congêneres, cinemas, hotéis, estabelecimentos prestadores de serviços de atividades mista (indústria e 
comércio varejista), hospitais e escolas.  

3.7. PEQUENOS COMÉRCIOS:  
Pequenos Estabelecimentos Comerciais, não localizados em Shopping Centers ou galerias, que possuam no máximo 1 (um) ponto de 
água e não utilizem água em sua atividade final (Farmácias, Sapatarias, Armarinhos, Barbearias, Pequenos Armazéns). 
3.8. PÚBLICA:  
Estabelecimentos Públicos não residenciais. 
3.9. CONSTRUÇÃO:  
Construções de prédios ou conjuntos habitacionais com 05 (cinco) ou mais unidades.  
Observação: Para as construções de imóveis até 04 (quatro) unidades consumidoras faturadas, a Tarifa será aplicada como se os Prédios 
ou Conjuntos já estivessem concluídos. 

3.10. INDUSTRIAL:  
Indústria em geral.  
 
3.11. DERIVAÇÃO RURAL ÁGUA TRATADA: 
Abastecimento de Água Tratada, para consumo residencial, através Derivações Rurais.  
 
3.12.DERIVAÇÃO RURAL ÁGUA BRUTA: 
Abastecimento de Água Bruta, para consumo residencial, através Derivações Rurais. 
3.13 . ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA: 
Abastecimento de Água Bruta, para consumo comercial, através de Ligações em Adutoras. 

 
 

Fig. 12.1.02 -  Estrutura tarifária da Embasa (Parte 2) 
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Conforme mostram os diagnósticos do SNIS dos últimos anos, até 2008 as tarifas médias da 
EMBASA se situavam significativamente abaixo da média das empresas estaduais de saneamento. 
Com a revisão de 2009 e o reajuste de 2010 a tarifa da EMBASA deverá se aproximar do patamar 
médio das demais empresas estaduais.  
 
A Tabela a seguir mostra uma comparação dos valores das tarifas de água e esgoto da EMBASA 
com os de quatro Companhias Estaduais – Sabesp (SP), Copasa (MG), Compesa (PE) e Cagece 
(CE). As duas primeiras foram escolhidas por se tratar de empresas de grande porte, com elevado 
nível de desempenho financeiro e com capital aberto negociado na Bovespa. As duas últimas, por 
tratarem-se de empresas da mesma região (Nordeste), atuando em ambientes sócio-econômicos e 
geográficos similares aos da Embasa e que obtiveram resultados financeiros positivos nos anos 
recentes. 
 
 

Água Ag+Esg1 Água Ag+Esg Água Ag+Esg Água Ag+Esg Água Ag+Esg Água Ag+Esg
1 Resid Social

10 6,50 10,21 9,60 15,30 4,60 9,20 4,62 8,30 8,56 17,12 6,20 12,40
15 20,65 33,54 18,71 29,93 8,60 17,20 8,22 14,80 21,96 43,92 16,20 32,40
20 36,05 60,39 39,46 63,13 12,60 25,20 11,82 21,28 35,36 70,72 26,90 53,80
25 58,95 100,95 60,31 96,49 26,70 53,40 19,67 35,41 51,16 102,32 45,25 90,50
30 84,40 145,16 81,16 129,85 40,80 81,60 27,52 49,54 66,96 133,92 63,60 127,20
40 140,30 240,05 122,86 196,57 81,10 162,20 49,72 89,50 110,76 221,52 100,30 200,60
50 201,30 341,81 199,36 318,97 121,40 242,80 71,92 129,46 154,56 309,12 137,00 274,00

2 Resid Normal
10 13,75 21,60 20,20 32,30 13,64 27,28 13,64 24,55 23,30 46,60 11,80 23,60
15 32,95 53,52 40,90 65,44 24,29 48,58 23,14 41,65 36,70 73,40 21,80 43,60
20 53,40 89,46 61,65 98,64 34,94 69,88 32,64 58,75 50,10 100,20 32,50 65,00
25 76,30 130,66 82,50 132,00 61,54 123,08 47,24 85,03 65,90 131,80 50,85 101,70
30 101,75 175,00 103,35 165,36 88,14 176,28 61,84 111,31 81,70 163,40 69,20 138,40
40 157,65 269,74 145,05 232,08 141,34 282,68 91,04 163,87 125,50 251,00 105,90 211,80
50 218,65 371,27 221,55 354,48 194,54 389,08 120,24 216,43 169,30 338,60 142,60 285,20

3 Resid Intermed
10 12,70 19,95 20,20 32,30 13,64 27,28 13,64 24,55 23,30 46,60 11,80 23,60
15 29,00 47,11 40,90 65,44 24,29 48,58 23,14 41,65 36,70 73,40 21,80 43,60
20 46,60 78,07 61,65 98,64 34,94 69,88 32,64 58,75 50,10 100,20 32,50 65,00
25 69,50 119,02 82,50 132,00 61,54 123,08 47,24 85,03 65,90 131,80 50,85 101,70
30 94,95 163,30 103,35 165,36 88,14 176,28 61,84 111,31 81,70 163,40 69,20 138,40
40 150,85 258,10 145,05 232,08 141,34 282,68 91,04 163,87 125,50 251,00 105,90 211,80
50 211,85 359,73 221,55 354,48 194,54 389,08 120,24 216,43 169,30 338,60 142,60 285,20

Nota 1: Tarifa de esgoto ponderada (45% e 80% da tarifa de água) conforme histograma de dez/2009
Nota 2: A Sabesp adota estruturas tarifárias diferenciadas para 5 regiões do Estado, sendo as da RMSP de maior valor.

CAGECEEMBASA COPASA SABESP METR2 SABESP INTER COMPESA

R$/mês R$/mês

Tabela 1 - COMPARATIVO COM OUTRAS EMPRESAS - VALOR NOMINAL DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

R$/mês R$/mês R$/mês R$/mês

Volume 
Consumido 

m³/mês

 
 
Em análise sintética desses dados, verifica-se que as atuais tarifas residenciais da Embasa da classe 
“residencial social”, para a faixa de consumo de até 10 m³/mês, onde se concentra mais de 45% dos 
usuários, estão em níveis similares aos das empresas comparadas, superando apenas as tarifas da 
Sabesp/SP, cuja situação é muito particular, tendo em vista a oferta hídrica e a intensidade do uso 
das redes.  
 
Para a faixa de consumo de até 15 m³/mês (mais de 70% dos usuários residenciais) as tarifas da 
EMBASA são compatíveis com as da Copasa e da Cagece, um pouco inferiores às da Compesa e 
bem superiores às da Sabesp. 
 
Em relação às classes “residencial normal” (16% do total de usuários) e “residencial intermediária” 
(72% do total de usuários), para a faixa de consumo de até 20 m³/mês, embora superiores, as tarifas 
de água e esgoto da EMBASA são compatíveis com as praticadas pela Sabesp e Cagece, mas 
significativamente inferiores às das empresas Copasa e Compesa.  
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Acima desta faixa de consumo as tarifas da EMBASA se distanciam das da Sabesp Interior e da 
Cagece e se igualam ou superam às das demais, indicando maior grau de progressividade das 
tarifas, que se explica pela carência hídrica de grande parte do estado e pelo elevado número de 
usuários potenciais beneficiários da tarifa social, e que precisam ser subsidiados.  
 
Os gráficos seguintes ilustram os elementos mais importantes desses dados comparativos, 
destacando as tarifas conjuntas de água e esgoto e isoladamente as tarifas de água, da categoria 
residencial, tomando como referência a classe “residencial intermediária” recém adotada pela 
Embasa, que concentra mais de 70% dos usuários residenciais.  
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           Fig. 12.1.03 - Tarifas cumulativas de água e esgoto 
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             Fig. 12.1.04 - Tarifas cumulativas de água 
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12.2     PROGRAMAÇÃO DOS INVESTIMENTOS 
 
O Quadro a seguir mostra o programação dos investimentos previstos para os programas 
estruturantes do PSSB - Água e Esgotos: 
 
• Programa de Abastecimento de Água da Sede Municipal; 

• Programa de Abastecimento de Água de Distritos e Localidades Rurais; 

• Programa de Abastecimento de Água para a População Rural Dispersa; 

• Programa de Esgotamento Sanitário da Sede Municipal; 

• Programa de Esgotamento Sanitário de Distritos e Localidades Rurais; 

• Programa de Esgotamento Sanitário para a População Rural Dispersa. 
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Quadro 12.2.01 – Programação de investimentos dos programas estruturantes 
 

N Investimentos Valor 
A  n  o  s 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
01 Ampliação SAA Barreiras 22.844.600 936.360 936.360 936.360 936.360 936.360 1.044.004 1.044.004 
02 Implantação SAA em distritos e localidades rurais 2.984.860 112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 118.864 118.864 
03 Requalificação SAA em distritos e localidades rurais 1.177.700 58.820 58.820 58.820 58.820 58.820 58.944 58.944 
04 Implantação SAA para a população rural dispersa 2.140.000 218.000 218.000 218.000 218.000 218.000 70.000 70.000 
05 Implantação SES Barreiras 78.000.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000     
06 Ampliação SES Barreiras 14.551.800               
07 Implantação SES distritos e localidades rurais 8.008.800 364.440 364.440 364.440 364.440 364.440 387.720 387.720 
08 Implantação SES para a população rural dispersa 2.536.000 107.200 107.200 107.200 107.200 107.200 114.000 114.000 

 Totais 132.243.760 17.397.020 17.397.020 17.397.020 17.397.020 17.397.020 1.793.532 1.793.532 
 
 
Quadro 12.2.01 – Programação de investimentos dos programas estruturantes (cont.) 
 

A  n  o  s 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1.044.004 1.044.004 1.044.004 1.221.144 1.221.144 1.221.144 1.221.144 1.221.144 1.367.412 1.367.412 1.367.412 1.367.412 1.367.412 
118.864 118.864 118.864 177.616 177.616 177.616 177.616 177.616 188.292 188.292 188.292 188.292 188.292 

58.944 58.944 58.944 58.888 58.888 58.888 58.888 58.888 58.888 58.888 58.888 58.888 58.888 
70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 

                          
                2.910.360 2.910.360 2.910.360 2.910.360 2.910.360 

387.720 387.720 387.720 411.960 411.960 411.960 411.960 411.960 437.640 437.640 437.640 437.640 437.640 
114.000 114.000 114.000 121.200 121.200 121.200 121.200 121.200 164.800 164.800 164.800 164.800 164.800 

1.793.532 1.793.532 1.793.532 2.060.808 2.060.808 2.060.808 2.060.808 2.060.808 5.197.392 5.197.392 5.197.392 5.197.392 5.197.392 
 



 
 
 
 
 

 
12.3     ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS NA SEDE MUNICIPAL 
 
Para a análise dos investimentos nos sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento 
Sanitário para a cidade de Barreiras utilizou-se o conceito de fluxo de caixa descontado a valor 
presente a uma taxa de desconto de 12%. 
 
A taxa de desconto foi estimativa, considerando-se a Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, e a 
taxa de juros praticada atualmente pelo sistema CEF, em suas linhas de financiamento para o Setor 
de Daneamento, que hoje se situa em 9% ao ano. 
 
Na elaboração da projeção do fluxo de caixa para o horizonte de 2030, utilizou-se as seguintes 
informações: 
 
• Investimento Total: R$ 115.396.400,00 referente à ampliação do SAA e implantação e 

ampliação do SES da sede do município de Barreiras; 

• 10% de Recursos próprios e financiamento de 90% do investimento total através da linha de 
financiamento da CEF, com 48 meses de carência e prazo de amortização de 72 meses; 

• Receitas: estimadas através do incremento de economias da ordem de 2,3% ao ano; 

• Seguros e garantias: 1% sobre o investimento total; 

• Depreciação: para o cálculo da depreciação utilizou-se o método linear. 
 
Na análise do mérito do projeto foram utilizados os seguintes indicadores de rentabilidade: 
 
Valor Presente Líquido - VPL: conceito de equivalência financeira, hoje, de um fluxo de caixa 
projetado no tempo. O procedimento consiste na apuração do valor presente líquido dos diversos 
recebimentos anuais (geração de caixa líquida) mediante o seu desconto a uma determinada taxa de 
juros. O cálculo do VPL é realizado mediante a aplicação da seguinte expressão: 
 
VPL = - IT + CPB x FVA(i, n) 
 
Onde: 
 
IT = Investimento Total do projeto, 
 
CPB = Capacidade de Pagamento Bruta, 
 
FVA = Fator de Desconto para uma determinada taxa (i) em um determinado período (n). 
 
Sendo: 
 
VPL > 0   projeto viável 
 
VPL < 0 projeto inviável 
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Taxa Interna de Retorno - TIR: é aquela que descontado um fluxo de caixa no tempo, amortiza o 
investimento realizado, de sorte que o VPL resultante seja igual a zero, ou seja: 
 
VPL = -IT +CPB x FVA( i, n) = 0 
 
A TIR encontrada deve ser comparada com a Taxa de Atratividade do Mercado – TAM, onde: 
 
TIR > TAM =  investimento atrativo, 
 
TIR = TAM = investimento indiferente, 
 
TIR < TAM = investimento não atrativo. 
 
Pay - Back: prazo de retorno do investimento, considerando um fluxo de caixa projetado e 
descontado a uma determinada taxa de juros. 
 
Com base nesses pressupostos, a análise realizada demonstra que existe viabilidade econômico-
financeira dos projetos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário para a sede municipal 
de Barreiras- Sede, tendo em vista que os indicadores de mérito do empreendimento resultaram em: 
 
• Valor Presente Líquido  (VPL) = R$ 493.870,00 

• Taxa Interna de Retorno(TIR) Investimento Total = 31%  

• Pay - Back:  16 anos. 
 
A Figura a seguir ilustra o fluxo de caixa do Projeto. 
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Fig. 12.3.01 – Fluxo de caixa dos investimentos na sede municipal. 
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12.4     ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS NOS DISTRITOS E LOCALIDADES RURAIS 
 
A análise econômica dos investimentos em abastecimento de água e esgotamento sanitário nos 
Distritos e Localidades Rurais foi empregada a mesma metodologia dos estudos da Sede 
Municipal, utilizando-se as seguintes informações: 
 
• Investimento Total: R$ 12.171.360,0 referente à implantação, requalificação dos SAA e 

implantação dos SES nos Distritos e Localidades Rurais no município de Barreiras; 

• 10% de Recursos próprios e financiamento de 90% do investimento total através da linha de 
financiamento da CEF, com 48 meses de carência e prazo de amortização de 48 meses; 

• Receitas: estimadas através do incremento de economias da ordem de 4,5% ao ano; 

• Seguros e garantias: 1% sobre o investimento total; 

• Depreciação: para o cálculo da depreciação utilizou-se o método linear. 
 
Na análise do mérito do projeto foram utilizados os seguintes indicadores de rentabilidade: 
 
A análise realizada demonstra que existe viabilidade econômico-financeira dos projetos de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário para os Distritos e Localidades Rurais no 
Município de Barreiras, tendo em vista que os indicadores de mérito do empreendimento 
resultaram em: 
 
• Valor Presente Líquido  (VPL) = R$ 697.202,00 

• Taxa Interna de Retorno (TIR) Investimento Total = 33%  

• Pay - Back: 14 anos. 
 
A Figura a seguir ilustra o fluxo de caixa do Projeto. 
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Fig. 12.4.01 – Fluxo de caixa dos investimentos nos Distritos e Localidades Rurais. 
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13.    O PROCESSO DE CONTROLE SOCIAL DO PMSB 
 
 
Apresentam-se neste Capítulo os registros de como aconteceu o controle social durante o processo 
de elaboração dos estudos de base para a construção do Plano Setorial de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário do município de Barreiras, conforme preconizado na legislação federal e 
estadual, através de oficinas de participação social que enfocaram diagnóstico, planejamento e 
gestão. Resultantes das duas oficinas, também estão apresentadas as diretrizes que podem orientar a 
continuidade da mobilização social, incluindo os desafios inerentes. 
 
 
13.1   ANTECEDENTES 
 
O controle social está situado entre os doze princípios fundamentais que sustentam as diretrizes 
nacionais para a prestação de serviços públicos de saneamento básico e tem como base legal a 
legislação federal (11.445/07, art.3º, inciso IV) e a estadual (11.172/08, art. 8º, inciso III). 
Enquanto princípio de política pública, a legislação em vigor assume o controle social como um 
conjunto de mecanismos e procedimentos que buscam garantir à sociedade o direito à informação e 
à participação em processos decisórios de formulação de políticas, acompanhamento e avaliação da 
prestação dos serviços públicos. 
 
Para que sejam elaboradas as estratégias que efetivem o controle social de acordo com o conceito 
assumido, torna-se necessário compreendê-lo no âmbito político das transformações recentes das 
relações entre Estado e sociedade civil, principalmente, ao longo das últimas duas décadas, desde a 
promulgação da Constituição de 1988. Numa direção distinta do que sempre predominou em nossa 
história política, vêm surgindo novas atribuições e expectativas para os diversos segmentos e 
agentes sociais, no que se refere à lógica de convivência e de gestão dos espaços públicos, numa 
clara tendência à descentralização e perspectivas de democratização da gestão pública. 
 
Portanto, a efetivação do tipo de controle social citado, passa, necessariamente, pelos movimentos 
de avanços e recuos inerentes aos desafios da consolidação do processo democrático participativo. 
É necessário partir de uma realidade histórica adversa, onde está registrada que nossa experiência 
republicana não tem conseguido vivenciar processos participativos que envolvam partilha de poder 
entre os diversos segmentos sociais, numa perspectiva de universalidade. 
 
 
13.2   TIPOS DE CONTROLE SOCIAL 
 
Por conta da, infelizmente, inesquecível herança escravocrata e do excesso de verticalidade das 
instituições brasileiras - que, mesmo de maneira disfarçada, cotidianamente ainda marcam relações, 
corações e mentes -, nossas políticas públicas eram dirigidas mais para o “privilégio” de 
determinados grupos e corporações do que para o conjunto da coletividade.  
 
Naquele contexto, controle social era uma finalidade do Estado, em sua função clássica de 
dominação sobre indivíduos e grupos, destinada a manter a ordem estabelecida, independente das 
desigualdades sociais existentes. Esse tipo de controle social, a partir do Estado, ocorria tanto por 
mecanismos legais, econômicos, educativos, religiosos e culturais – era um ambiente propício à 
manutenção de privilégios autoritários, excludentes e preconceituosos, com aumento dos 
mecanismos de controle e redução dos processos de socialização e participação. 

206 
 



 
 
 
 
 

Num sentido oposto, quando predomina a busca da consolidação democrática, o termo controle 
social passa a estar associado com a complexidade das diversas formas de articulação da 
participação da população na formulação, deliberação e fiscalização das políticas públicas. Como 
direito e prática social, a participação se apresenta em três momentos históricos: comunitária, 
popular e social; cuja compreensão permite construir inovações no exercício democrático, assimilar 
(sem ocultações) as tensões inerentes ao processo e não repetir procedimentos enganadores, mesmo 
que bem intencionados. 
 
Participação comunitária – oriunda dos centros comunitários norte-americanos do início do 
século XX, a participação comunitária tinha como proposta o envolvimento dos moradores de uma 
comunidade na execução de atividades voluntárias cujos resultados coincidiam com as 
necessidades do poder dominante – a intenção era mudar para melhor manter a ordem estabelecida. 
Partindo da propagação de uma bem intencionada, e muitas  vezes ingênua, solidariedade na 
execução de políticas sociais, elaboradas e/ou  apoiadas por governantes, o sentimental discurso do 
“bem comum”, “união” e “patriotismo” não se aproximava das causas históricas e sistêmicas que 
originavam as questões a serem enfrentadas.  
 
Naquela perspectiva, a participação comunitária era mais voluntarista, distanciada de conflitos e 
focada no individualismo, tanto da parte de quem “oferecia ajuda” quanto dos beneficiários. 
Predominava uma visão assistencialista, onde o usuário era mais identificado como indivíduo 
necessitado ou favorecido, do que como um cidadão com direito a serviços públicos de qualidade. 
O componente reflexivo, quando havia, era voltado para aspectos imediatistas e, intencionalmente, 
sem articulação com desafios estruturantes. Predominou no Brasil a partir dos anos de 1940. 
 
Participação popular - é uma proposta de reação, defendida por determinados grupos sociais 
politizados, direcionada para a mudança das relações de poder dentro da sociedade. Em 
conseqüência da percepção que os recursos do Estado estavam a serviço da manutenção de 
privilégios de uma elite política e econômica, segmentos sociais marginalizados desenvolvem uma 
reflexão crítica a respeito das causas que mantêm a desigualdade e da necessidade do confronto 
para reverter a ordem estabelecida. 
 
A crescente industrialização brasileira e a massificação da luta por reforma agrária, contribuíram 
para o aumento das tensões geradas por movimentos populares reivindicatórios, notadamente no 
fim dos anos 1950 e início dos 1960 – em plena Guerra Fria. Com a implantação da ditadura 
militar, de 1964 a 1985, a participação popular ficou ainda mais caracterizada como a busca de 
melhores condições de vida e trabalho por parte de segmentos sociais excluídos, maginalizados e 
suprimidos dos direitos, principalmente, econômicos e políticos; a luta desses segmentos foi um 
dos pilares na condução da redemocratização brasileira. Ainda é um conceito fortemente marcado 
pela polarização “povo x elite”, buscando a superação do preconceito que associa popular com 
ignorância, desconhecimento, incapacidade, submissão. 
 
Participação social – o autoritarismo, a centralização, a censura, a corrupção, a tortura, as lutas 
internas e as dificuldades administrativas da ditadura militar, ao longo dos anos, foram muito 
pressionados por diversas formas de resistência popular, ao ponto de provocarem grandes 
mobilizações que unificaram os diversos movimentos reivindicatórios sob a bandeira das 
liberdades democráticas. O processo de abertura política colocou a necessidade da conjugação dos 
mais diversos interesses de grupos e segmentos, gerando um tipo de participação social que 
buscava englobar, ao mesmo tempo, o aspecto voluntário e de solidariedade do antigo caminho 
“comunitário”, junto com a politização democratizante do caminho “popular” e indo além das lutas 
econômicas – incluindo as tensões, avanços e recuos inerentes ao processo. 
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A Constituição de 1988 consolidou a participação social como mecanismos de articulação da 
sociedade civil organizada, institucionalizados como espaços de exercício de cidadania cujos 
conselhos e representações podem normatizar, definir, deliberar e fiscalizar políticas públicas. Mais 
recentemente, o Plano Nacional de Direitos Humanos, em sua 3ª edição – PNDH-3, propõe “a 
integração e o aprimoramento dos fóruns de participação existentes, bem como a criação de novos 
espaços e mecanismos institucionais de interação e acompanhamento das políticas públicas.” 
 
O PNDH3 reconhece que, apesar dos avanços significativos, ainda “predomina um contexto de 
desigualdades e subordinação no Brasil que aponta urgência para a necessidade do compromisso 
compartilhado e a participação social na construção e monitoramento das políticas públicas 
essenciais para reduzir a pobreza, erradicar a fome e a miséria”. Também é apontada a necessidade 
de que tais diretrizes sejam traduzidas na concretização de “experiências individuais e coletivas que 
atuem na formação de uma consciência centrada no respeito ao outro, na tolerância, na 
solidariedade e no compromisso de formar pessoas capazes de construir novos valores, 
reconhecendo as diferenças como elementos de construção da justiça. Para a efetivação plena da 
participação social e universalização dos direitos, ainda necessitamos da eliminação de diversas 
barreiras estruturais”. 
 
 
13.3   OS DESAFIOS DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
 
Referenciada neste histórico, a legislação atual identifica a participação social como uma 
oportunidade de formação de lideranças e representações da sociedade civil, tendo em vista 
capacitá-las tecnicamente para a tomada de decisão e o exercício do controle social; como uma 
forma de elaboração e disseminação das políticas públicas; e como um mecanismo de legitimação 
das medidas acordadas, responsabilizando socialmente seus autores. 
 
Assumir o desafio de concretizar tal proposta, em meio às diversas barreiras estruturais 
predominantes no contexto excludente brasileiro, requer, além do conhecimento técnico específico, 
clareza de propósito, objetividade e humildade para adaptar cada etapa à medida que o mergulho na 
realidade local possibilite a interação com os verdadeiros e principais agentes do poder local. A 
construção da superação dos condicionamentos herdados da “obediência ao rei”, passando pelo 
controle social regulador do Estado até chegar na participação social, que não seja adesão 
consentida e submissa, exige permanente vigilância para corrigir os velhos hábitos que, 
freqüentemente, tentarão se manter.Também precisaremos reconhecer nossa inexperiência com 
ética coletiva para compartilhar informação, conhecimento, formulação, planejamento, 
acompanhamento, avaliação e revisão de prioridades. Enfim, de fato, é algo a ser construído e 
revisado continuamente. 
 
É nesse sentido que a metodologia utilizada prevê dinâmicas de grupo com sensibilização, relação 
dialógica, valorização de linguagens distintas, ensinamento compartilhado e a criação de 
mecanismos de comunicação e avaliação que assegurem a implantação e continuidade da 
participação social – incluindo a complexidade dos avanços e recuos inerentes. A clareza do 
processo histórico que perpassa tal desafio deverá ser o suporte para avaliar os inevitáveis tropeços, 
principalmente no que se refere aos vários graus de compromissos e prioridades entre os 
envolvidos.  
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13.4   CONCEPCÃO ESTRATÉGICA DO CONTROLE SOCIAL DO PSSB 
 
Conforme o Plano de Trabalho apresentado, a construção da participação social foi buscada em 
todos os âmbitos do processo de elaboração do PSSB, que são: 
 
• Diagnóstico e formulação de cenários; 

• Proposição de programas e projetos; 

• Planejamento e sistema de gestão. 
 
Nessa perspectiva, a premissa básica foi a necessidade da manutenção de uma relação dialógica na 
qual as proposições da sociedade local eram discutidas com base em critérios de viabilidade técnica 
e política para estabelecimento de acordos e decisões.  
 
Foram  considerados como interlocutores privilegiados os representantes de Conselhos Municipais, 
particularmente os que possuiam interface com o saneamento. Também foram integrantes do 
processo de participação os técnicos da equipe gestora do município, representação da Câmara de 
vereadores, representantes das organizações sociais e instituições públicas e privadas atuantes no 
município e na região. Foram incluídos, ainda, os representantes das localidades rurais, assim como 
das entidades associativas de Agentes de Saúde. 
 
Esses interlocutores foram organizados em diferentes instâncias de participação, com atribuições e 
funcionamento específicos, que são explicitadas a seguir. 
 
Grupo de Trabalho Municipal de Saneamento – GTMS 
 
O GTMS foi instalado pela Prefeitura Municipal, já no início dos trabalhos, e tem como atribuição 
a coordenação dos trabalhos locais e a aprovação dos produtos da equipe técnica elaborados de 
forma participativa.  
 
Oficinas de Trabalho 
 
Nessa instância, onde participam as diversas representações sociais, com um caráter de 
multiplicadores dos resultados alcançados, foram apresentados, qualificados e desenvolvidos 
diagnósticos, cenários e proposições (programas e projetos).  
 
Consultas Públicas 
 
Essa é a instância mais abrangente de participação social, aberta a toda a comunidade, onde serão 
apresentados os produtos finais para a aprovação. 
 
 
13.5   OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL 
 
A operacionalização do processo de controle social do PSSB foi efetivada através dos seguintes 
procedmentos:  
 
I. O Grupo de Trabalho Municipal do Saneamento - GMTS teve funcionamento autônomo 
reunindo-se conforme suas necessidades e com pautas programadas em conjunto com a equipe 
técnica da FEP. 
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II. As Oficinas de Trabalho aconteceram em dois momentos, com pautas específicas e 
instrumentos de apoio às dinâmicas, obedecendo a seguinte programação: 
 
1ª Oficina: Estudos dos conteúdos básicos e diagnósticos 
 
1º momento: apresentação dos princípios das políticas públicas e dos serviços (e respectivas 
atividades) que compõem o objeto dos Estudos de Base. Propõe-se a dinâmica de uma breve 
exposição participada seguida de Grupos Rotativos para a discussão dos princípios das políticas 
públicas. 
 
2º momento: Grupos de Trabalho Temáticos seguidos com plenária de síntese, para a discussão do 
diagnóstico. 
 
3º momento: Orientações para a disseminação dos resultados da Oficina. 
 
 
2ª Oficina: Discussão dos Cenários, Programas e Projetos e Sistema de Gestão 
 
1º momento: Cenários prospectivos ancorados na relação educação ambiental e saneamento básico. 
Discussão dos Programas e Projetos. Proposição do Sistema de Gestão. Propõe-se a dinâmica de 
uma breve exposição participada seguida de Grupos de Trabalho Temáticos. 
 
2º momento: Plenária de síntese. 
 
3º momento: Orientações para a disseminação dos resultados da Oficina. 
 
 
III. A Consulta Pública terá duração de um período, e deverá acontecer no momento final do 
desenvolvimento dos trabalhos: envolvendo o diagnóstico, cenários, objetivos e metas, programas e 
projetos e sistema de gestão. 
 
Será desenvolvida com base em dinâmica de exposição seguida de debates. 
 
 
13.6   OFICINA DO DIAGNÓSTICO 
 
Este capítulo descreve o andamento e apresenta os resultados da Primeira Oficina de Participação 
Social para a elaboração dos estudos de base do PSSB, acontecida nos dias 19 e 20 de agosto de 
2010 na cidade de Barreiras. Conforme registrado na metodologia, essa primeira fase de 
mobilização social concentrou-se no tema Diagnóstico. As dinâmicas utilizadas envolveram a 
discussão dos princípios das políticas públicas e dos serviços (e respectivas atividades) que 
compõem o objeto dos Estudos de Base, bem como as orientações para o enfrentamento dos 
desafios inerentes à disseminação dos resultados dessa Oficina. 
 
 
13.6.1 – Ações Preparatórias 
 
Como parte essencial no processo de efetivação do controle social na elaboração de política 
pública, a Oficina de Diagnóstico tomou como ponto de partida a discussão sobre as diretrizes e 
potencialidades decorrentes da nova legislação específica e sobre a realidade do tipo e da qualidade 
dos serviços prestados no município, em termos de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
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– os processos que envolvem resíduos sólidos e drenagem pluvial serão incluídos no PMSB pela 
Prefeitura, num outro momento. 
 
Como parte das ações preparatórias da 1ª Oficina, foi realizada uma campanha de reuniões prévias 
de mobilização, visando à divulgação do PSSB junto a públicos qualificados do município, 
abrangendo as seguintes atividades: 
 
1. Reunião com 15 Vereadores e Assessores, realizada no CONDEMA; 

2. Reunião com Professores da UFBA e UNEB, realizada no CONDEMA; 

3. Palestra para Professores e Estudantes do Instituto Federal de Educação – IFBA (antigo 
CEFET); 

4. Palestra para Professores e Estudantes do Instituto de Ciências Ambientais da UFBA; 

5. Palestra na reunião mensal do Rotary Clube de Barreiras; 

6. Entrevista numa emissora de rádio sobre o PMSB e a 1ª Oficina, em conjunto com o Secretário 
Municipal de Meio Ambiente. 

 
Ainda no âmbito das ações preparatórias vale ressaltar o suporte de infraestrutura por parte da 
Prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, e do Conselho de Desenvolvimento 
do Meio Ambiente – CONDEMA de Barreiras, tanto para a concretização das reuniões prévias 
quanto a articulação com o Centro Cultural Rivelino Carvalho, local do evento, entre outros 
diversos apoios logísticos, como o fornecimento de lanches e almoço (este último apenas no 
segundo dia, em função da presença de representantes da zona rural). 
 
 
13.6.2 – Qualificação do Público Participante 
 
A mesa de abertura oficial do evento contou com a participação do Secretário Municipal de Meio 
Ambiente e Turismo - representando a Prefeita, do Secretário Municipal de Infraestrutura, do Vice-
Presidente da Câmara de Vereadores, do Gerente Regional da Embasa e do Presidente do 
CONDEMA.  
 
No primeiro dia do evento houve um comparecimento de 60 pessoas, quase todos residentes e 
representantes da sede do município (técnicos da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, de diversas 
secretarias municipais, do INGA, do CREA, professores e estudantes da UFBA, e membros de 
igrejas) e somente dois representantes da zona rural. Os membros do Grupo de Trabalho Municipal 
de Saneamento – GTMS se fizeram presentes com o intuito de se apropriarem dos conteúdos e dar 
prosseguimento aos encaminhamentos resultantes. 
 
Fruto do esforço de reconvocação, no segundo dia da Oficina estiveram presentes 75 participantes, 
representando além da sede mais 15 comunidades da zona rural. Considerando que o levantamento 
realizado na zona rural indicou a existência de 65 localidades, o número de representantes 
presentes significou 23 % do total, o que (considerando o já citado difícil histórico de participação 
social) pode ser interpretado como um ponto de partida razoável para assegurar legitimidade ao 
processo – significando, também um dos desafios a serem enfrentados. 
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13.6.3 – Desenvolvimento dos Trabalhos 
 
A inscrição dos participantes foi realizada mediante lista de presença e distribuição de uma pasta 
contendo os seguintes materiais: caderno das leis de saneamento (federal e estadual) produzido pela 
Embasa; anotações sobre os conceitos básicos utilizados no Plano de Saneamento Municipal; um 
diagrama ilustrado com os elementos poluidores do meio ambiente (naturais e por conseqüência da 
ação humana), caneta, papéis para anotações e a programação dos dois dias. Todas as fases da 
oficina foram registradas em vídeo, estando disponíveis para um acompanhamento direto dos 
acontecimentos, 
 
Apresenta-se, a seguir, a programação original elaborada (a estrutura foi montada em função da 
expectativa que a representatividade seria a mesma ao longo dos dias). A partir da descrição de 
cada dinâmica desenvolvida será apresentada a alteração da agenda decorrente da ausência dos 
representantes da zona rural no primeiro dia. 
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PROGRAMA DE TRABALHO  DA 1ª OFICINA – DIAGNÓSTICO 
 
 
1º DIA 19/08 – APRESENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 
 
8:00 – 8:30 – Inscrição dos Participantes 
 
8:30 – 9:00 –    Abertura da Oficina 

Coordenador do GTMS 
Saudação dos Participantes 
Apresentação do Programa de Trabalho 

 
9:00 – 9:30 –   O PMSB como Instrumento do Desenvolvimento Sustentável 
                       Eng. Luis A. Camargo - FEP 
 
9:30 – 9:50 –   A Política de Saneamento e a Regulação 
                       Econ. Raimundo Filgueiras – CORESAB 
 
9:50 – 10:15 – Debates 
 
10:15 – 10:30 – Intervalo  
 
10:30 – 11:00 –   O Processo de Controle Social do PMSB 
                          Prof. Dr. Washington Carlos Ferreira Oliveira - FEP 
 
11:00 – 11:30 –   Sistema de Abastecimento de Água da Sede Municipal 
                          Equipe EMBASA 
 
11:30 – 12:00 – Debates sobre o Sistema de Abastecimento de Água 
 
12:00 – 13:30 – Intervalo de almoço 
 
13:30 – 13:50 – Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede Municipal 
                        Equipe EMBASA 

 
13:50 – 14:00 – Debates sobre o Sistema de Esgotamento Sanitário 
 
14:00 – 14:20 – Saneamento no Meio Rural 
                        Equipe FEP 
 
14:20 – 14:30 – Debates sobre Saneamento no Meio Rural 
 
14:30 – 14:50 – Diagnóstico Institucional do Saneamento Básico em Barreiras 
                        Bel. Maria Quitéria Andrade Ramos 
 
14:50 – 15:00 – Debates sobre o Diagnóstico Institucional 
 
15:00 – 15:15 – Intervalo  
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15:15 – 16:00 – O Processo de Participação Social no Saneamento Básico 
                        Prof. Dr. Washington Carlos Ferreira Oliveira - FEP 
 
16:00 – 17:00 – Debates 
 
17:00 – Encerramento  
 
 
2º DIA 20/08 – DISCUSSÃO DO DIAGNÓSTICO 
 
8:00 – 8:30 – Inscrição dos Participantes 
 
8:30 – 9:00 –  Abertura dos Trabalhos 
                      Dr. Jener Pitombo – Coordenador do GTMS             
 
9:00 – 9:30 –    Orientações para os Grupos de Trabalho 
                       Eng. Luis A. Camargo – FEP 
                       Prof. Dr. Washington Carlos Ferreira Oliveira - FEP 
 
9:30 – 10:00 – Formação dos GTs  
 
10:00 – 10:15 – Intervalo  
 
10:15 – 12:00 – Trabalhos em Grupos 
 
12:00 – 13:30 – Intervalo de almoço 
 
13:30 – 16:00 – Apresentação e discussão dos trabalhos dos GTs 
 
16:00 – 16:15 – Intervalo  
 
16:15 – 17:00 – Debates 
 
17:00 – Encerramento  
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O início dos trabalhos foi realizado com as boas-vindas aos participantes dadas pela mesa de 
abertura e em seguida foi conduzido pela equipe técnica da FEP; neste momento foi apresentada a 
programação da Oficina (pela equipe da FEP) e destacada a importância do compromisso da 
participação dos presentes em todo o processo de elaboração dos Estudos de Base: diagnóstico e 
formulação de cenários, proposição de programas e projetos; planejamento do sistema de gestão e 
consulta pública.  
 
Do ponto de vista qualitativo, considera-se que 90% da programação prevista foi realizada e que o 
processo de participação social foi iniciado de maneira positiva, com os participantes 
demonstrando interesse na continuidade das etapas seguintes. No aspecto quantitativo a já citada 
ausência no primeiro dia, obrigou a uma reformulação da programação no sentido de repetir, 
resumidamente, uma parte do que havia sido apresentado para os representantes da zona rural que 
chegaram no segundo dia. 
 
Exposições do 1º dia 
 
A primeira exposição foi sobre “O PMSB como Instrumento do Desenvolvimento Sustentável” 
quando o Coordenador dos Estudos de Base da FEP apresentou a situação crítica da água potável 
no mundo a partir da sua composição, disponibilidade, distribuição e processos de contaminação da 
água no planeta, com destaque para os dados do Brasil e do Estado da Bahia. Logo após, foram 
discutidos os conceitos básicos do campo de estudos do saneamento a partir da nova legislação em 
vigor que trata da obrigatoriedade do Plano Municipal de Saneamento Básico e dos referenciais 
necessários para que haja a efetiva universalização dos serviços previstos para os próximos 20 
anos. No contexto descrito, o PMSB foi caracterizado como elemento potencialmente articulador 
da preservação ambiental com a prevenção de doenças, a eficiência econômica e a equidade social. 
 
Na exposição seguinte, o representante da CORESAB – Comissão de Regulação dos Serviços 
Públicos de Saneamento Básico do Estado da Bahia apresentou uma detalhada “Visão Sistêmica da 
Política de Saneamento e a Regulação”. Didaticamente, foram esclarecidos os principais conceitos 
de política, diretrizes, princípios, serviços públicos, cidadania, regulação, interfaces setoriais, 
gestão, participação e responsabilidade social, relativos a abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais. Os marcos legais foram trazidos  
tanto do  ponto de vista da construção histórica quanto da contemporânea avaliação de eficiência 
situada nas atribuições da CORESAB. 
 
“O Processo de Controle Social do PMSB” foi o terceiro tema trabalhado; conduzido pelo 
consultor de participação social da FEP o enfoque foi a partir das possibilidades da participação 
coletiva, suas bases legais, os âmbitos da participação e as instâncias nas quais está organizada para 
a elaboração dos estudos básicos. Além disso, foi acordado o processo decisório17 para a aprovação 
dos produtos dos estudos técnicos, conforme o plano de mobilização apresentado, até chegar à 
definição do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
 
Considera-se que o processo de participação social foi iniciado de maneira positiva, com os 
participantes demonstrando interesse na continuidade das etapas seguintes. Como já citado, a 
ressalva fica por conta do processo prévio referente à mobilização, convocação e acesso dos 
participantes da zona rural.  

                                                      
17 Elaboração de trabalhos técnicos; Qualificação em Oficinas com as representações sociais; Discussão no GTMS; 
Consulta Pública; Aprovação pelo GTIS; Elaboração de Relatórios Técnicos com os resultados finais; Controle social da 
prestação dos serviços através do funcionamento regular do Conselho Municipal de Saneamento e dos agentes 
reguladores. 
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De uma maneira geral, a maioria dos presentes demonstrou que já possuía alguma experiência em 
gestão pública, referindo-se a outros eventos de planejamento participativo em programas e 
projetos governamentais. Justamente por isso, também, ficou evidente um leve clima de 
desconfiança quanto à concretização dos planos que estão sendo construídos; durante as discussões 
destacaram-se as variedades das dificuldades históricas para consolidação de trabalhos coletivos, ao 
mesmo tempo, que foram sinalizados os avanços significativos da participação social em diversos 
campos da sociedade brasileira a partir da Constituição de 1988. 
 
Intencionalmente, a condução das reflexões foi no sentido de que não houvesse tentativa de ocultar 
e nem de exagerar as dificuldades e receios sinalizados sobre prováveis obstáculos na construção 
da trajetória do controle social do Plano de Saneamento. As discussões sempre foram referenciadas 
nos termos assumidos e definidos pela metodologia proposta para as oficinas, onde está registrado 
o reconhecimento que “a construção da superação dos condicionamentos herdados da “obediência 
ao rei”, passando pelo controle social regulador do Estado até chegar na participação social, que 
não seja adesão consentida e submissa, exige permanente vigilância de todos os envolvidos para 
corrigir os velhos hábitos que, freqüentemente, tentarão se manter”.  
 
Como fruto das discussões, assumiu-se, coletivamente, que não é uma tarefa fácil e que não há 
garantia prévia de sucesso; entretanto o controle social é possível de ser concretizado na medida da 
crescente participação dos envolvidos, reconhecendo que avanços e recuos são inerentes a esse tipo 
de mobilização social; é um processo a ser revisado continuamente. 
 
Após as três primeiras exposições, o debate entre os participante ficou centrado em 
questionamentos sobre tarifação – supostamente incorretas em algumas localidades e temerosas de 
acréscimos substanciais depois da implantação do sistema de esgotamento sanitário. Também 
surgiram reflexões e ponderações sobre possível ilegalidade na condução do sistema de água por 
parte da Embasa, em função da inexistência de renovação formal de contrato de prestação de 
serviço com a Prefeitura desde 1992 – nesse item a posição do representante da CORESAB foi 
explícita no sentido de atestar a legalidade do que está ocorrendo. 
 
As duas exposições seguintes, a quarta e a quinta, foram sobre o funcionamento do Sistema de 
Abastecimento de Água da Sede Municipal e o Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede 
Municipal. Coordenadas pelo representante da Embasa, as apresentações detalharam o modo de 
funcionamento da empresa bem como os principais índices de atendimento e desempenho relativos 
ao município de Barreiras. 
 
A sexta exposição foi sobre o “Saneamento no meio rural”, quando foram explicitados os critérios 
e mecanismos utilizados para mapeamento dos distritos e localidades, entre os quais coleta 
secundária de dados da CERB, visita técnica e inspeção local; foram levantados os tipos de 
reservatórios existentes, a demanda atual e a estimada para o futuro. Com o diagnóstico técnico 
concluído foram apresentadas as etapas para a concretização do PSSB: dimensionamento até 2030, 
definição dos mananciais, concepção dos sistemas, estudo de viabilidade, licitações e contratações, 
implantação e operação. 
 
A sétima exposição, sobre “Diagnóstico Institucional do Saneamento Básico em Barreiras”, foi 
apresentada pela consultora jurídica da FEP que situou os presentes com um panorama histórico 
legal, tanto do ponto de vista nacional quanto local, no que se refere a intersetorialidade das 
diversas políticas relacionadas ao saneamento. Causou um forte e benéfico impacto a densidade da 
informação sobre o inventário de toda a legislação municipal de Barreiras, inclusive com as 
recomendações do que necessita de atualização. 
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A partir da explícita discordância de um participante sobre a definição tarifária ser prerrogativa da 
Embasa, mesmo com a regulação da CORESAB, o debate ficou intenso, levando a coordenação a 
alterar a programação para dar mais tempo de aprofundar as reflexões e para sanar todas as dúvidas 
do ponto de vista legal. O complemento sobre participação social, que seria o último item do  dia, 
foi transferido para a manhã seguinte. As intervenções da consultora jurídica da FEP e do 
representante da  CORESAB foram determinantes para solucionar todos os  questionamentos sobre 
a legalidade e validade do atual convênio da Prefeitura e a Embasa. 
 
Trabalhos de grupo do 2º dia 
 
Em função da chegada de mais representantes da zona rural, a programação foi alterada para que se 
acrescentasse um resumo do que havia sido apresentado no dia anterior. Em conseqüência, foram 
reduzidos os tempos previstos para os trabalhos de  grupo – o que não chegou a  comprometer os 
resultados alcançados. Os participantes foram organizados em três grupos por proximidade das 
localidades, com a finalidade de validar ou alterar os mapas elaborados pela equipe técnica, 
principalmente registrando as localidades que faltavam e indicando o tipo do sistema de 
abastecimento de água existente em cada localidade. 
 
Em um segundo momento os participantes preencheram fichas indicando os problemas no 
abastecimento de água e no esgotamento sanitário, e o tipo de solução de esgotos existentes. 
Também coube aos grupos posicionarem-se sobre composição de um futuro conselho de 
saneamento e refletirem sobre formas de gestão do  sistema. Os registros resultantes foram 
organizados em um painel e apresentados em plenária para socialização das informações18. 
 
 
13.6.4 – Encaminhamentos da 1ª Oficina 
 
A plenária final da Primeira Oficina de Participação Social para a elaboração dos Estudos de Base 
do Plano Municipal de Saneamento Básico – PSSB de Barreiras, além de compartilhar os 
resultados de cada grupo, também dedicou-se a avaliar o resultados alcançados. Foram registradas 
algumas queixas sobre cobrança antecipada de taxa de esgoto em  localidade cuja  rede ainda não  
havia sido  instalada e sobre a necessidade  de algum tipo de coleta de lixo na zona rural, pois 
algumas nascentes já estão ficando comprometidas. 
 
No que se refere aos conteúdos, foram destacados: 
 
- entendimento de como as coisas funcionam; 

- o aprendizado de muita coisa nova; 

- contribuição para a formação enquanto cidadão; 

- mesmo com outras tarefas para dar conta, muitos optaram por  vir e permanecer; 

- a importância da opinião dos cidadãos sobre os problemas do abastecimento de água; 

- “é a primeira vez na Bahia que participo de um encontro envolvendo governo que se pode falar 
desse jeito, abertamente, construindo, realmente, junto”, citado por um dirigente de sindicato 
rural; 

- “essa obra de saneamento é a mais importante da história do município”, citado por um 
participante. 

                                                      
18 O conteúdo dessa plenária está devidamente incorporado ao diagnóstico técnico. 
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Verificou-se que predomina “a falta de crença que vai dar certo”, por conta de experiências 
anteriores, agravada pela desinformação. O fenômeno da diminuição acentuada da freqüência, num 
mesmo dia, foi associado com falta de compreensão do que estava sendo proposto e isso levava à 
falta de prioridade. Nesse sentido, ficou acordado que, mais do que criticar quem não veio, é tarefa, 
dos que permaneceram até o final, engajar-se na mobilização para as próximas oficinas. Neste 
sentido, foi preenchida uma lista de voluntários comprometidos em participar da elaboração de 
novas estratégias de mobilização. 
 
 
13.7   OFICINA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
 
Este capítulo descreve o andamento e apresenta os resultados da Segunda Oficina de Participação 
Social para a elaboração dos estudos de base para o PSSB, acontecida no dia 05 de novembro de 
2010, no auditório da Câmara de Vereadores na cidade de Barreiras. Conforme registrado na 
metodologia, a segunda fase de mobilização social concentrou-se nos temas Planejamento e 
Gestão. As dinâmicas utilizadas envolveram a discussão dos princípios das políticas públicas e dos 
serviços (e respectivas atividades) que compõem o objeto dos Estudos de Base, bem como as 
orientações para o enfrentamento dos desafios inerentes à disseminação dos resultados dessa 
Oficina. 
 
 
13.7.1 – Ações Preparatórias 
 
Seguindo a programação dos estudos de base para elaboração do PSSB, dois meses e meio após a 
Oficina de Diagnóstico, foi realizada a Oficina de Planejamento e Gestão, em 05/11/2010, cujo 
foco foram as ações estruturais previstas para os próximos 20 anos, tomando como referência o 
controle social, a adequação da legislação municipal, a estrutura organizacional e as perspectivas 
da regulação dos serviços municipais relacionados com saneamento. 
 
Como parte das ações preparatórias, quinze dias antes da data prevista para a realização da 2ª 
Oficina, a FEP deslocou uma dupla de técnicos para Barreiras, no intuito de contribuir com o 
esforço de mobilização social que seria dispendido pelo Grupo de Trabalho Municipal de 
Saneamento – GTMS e pela Prefeitura. Na primeira reunião do GTMS, acontecida na SEMATUR 
(Secretaria de Meio Ambiente e Turismo) em 25 de outubro, estiveram presentes, além dos 
representantes da FEP: o secretário de Meio Ambiente, técnicos da SEMATUR e da Secretaria de 
Educação; e representante do CONDEMA. 
 
Ainda como repercussão das ações preparatórias, a 2ª Oficina teve a cobertura de uma emissora de 
rádio FM que produziu duas longas entrevistas ao vivo com representantes da FEP sobre o 
andamento das discussões: uma no final da manhã e outra no final da tarde. 
 
 
13.7.2 – Qualificação do Público Participante 
 
Realizado no salão de plenária da Câmara de Vereadores, a abertura oficial do evento foi conduzida 
pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo, representando a Prefeita, que também 
registrou a presença do Secretário Municipal de Infraestrutura, da Presidente e do Vice-Presidente 
da Câmara de Vereadores assim como diversos vereadores, do Gerente Regional da Embasa e dos 
membros do CONDEMA.  
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Pela manhã houve um comparecimento de 128 pessoas, a maioria residentes e representantes da 
sede do município (técnicos da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, de diversas secretarias 
municipais, do CREA, professores e estudantes da UFBA e membros de igrejas), e 20 
representantes de localidades da zona rural. Os membros do GTMS também se fizeram presentes.  
 
 
13.7.3 – Desenvolvimento dos Trabalhos 
 
O processo de inscrição dos participantes foi realizado com a mesma metodologia da oficina 
anterior, mediante lista de presença e distribuição de uma pasta contendo materiais de apoio: 
anotações sobre os conceitos básicos utilizados no Plano de Saneamento Municipal; um diagrama 
ilustrado com os elementos poluidores do meio ambiente (naturais e por conseqüência da ação 
humana), caneta, papéis para anotações e a programação do dia. As atividades da oficina foram 
registradas em vídeo, estando disponíveis para um acompanhamento direto dos acontecimentos. A 
seguir é apresentada a programação prevista. 
 
A programação da 2ª Oficina é apresentada a seguir. 
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2ª OFICINA – PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 
DIA 05/11 – CÂMARA DE VEREADORES 
 
8:00 – 9:00 – Inscrição dos Participantes 
 
9:00 – 9:10 –  Abertura da Oficina 
 
9:10 – 9:25 –  O processo de elaboração do PMSB 
                     Eng. Luis A. Camargo 
 
9:25 – 9:35 –    Dinâmica da Oficina 

Prof. Dr. Washington Carlos Ferreira Oliveira 
 
9:35 – 10:10 –     Planejamento das Ações Estruturais 

Programas de Abastecimento de Água – Zonas urbana e rural 
Programas de Esgotamento Sanitário – Zonas urbana e rural 

   Eng. Luis A. Camargo 
 
10:10 – 10:35 – Debates  
 
10:35 – 10:50 – Intervalo  
 
10:50 – 11:15 –   O Controle Social do PMSB  

   Prof. Dr. Washington Carlos Ferreira Oliveira 
 
11:15 – 11:45 –   Adequação da Legislação Municipal às Leis 11.445 e 11.172 

   Formatação Jurídica do PMSB e do Controle Social  
   Bel. Maria Quitéria Andrade Ramos 

 
11:45 – 12:05 –   Organização Municipal dos Serviços de Saneamento Básico  

   Eng. Agr. Milton Cedraz 
 
12:05 – 12:30 –   A Regulação dos Serviços de Saneamento Básico  

   Econ. Raimundo Filgueiras 
 
12:30 – 13:00 – Debates 
 
13:00 – 14:00 – Intervalo de almoço 
 
14:00 – 14:15 – Formação dos Grupos de Trabalho 
 
14:15 – 15:30 – Trabalhos em Grupos 
 
15:30 – 16:30 – Apresentação e discussão dos trabalhos dos GTs 
 
16:30 – 17:30 – Debates 
 
17:30 – Encerramento. 
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É importante ressaltar que apesar da densidade de conteúdos previstos para o turno da manhã, com 
sete apresentações técnicas, a dinâmica utilizada conseguiu cumprir os horários previstos, incluindo 
os períodos programados para os debates, tanto no meio quanto no final da manhã. Após a abertura 
oficial, a primeira exposição ficou a cargo do Coordenador dos Estudos de Base da FEP que, sob o 
título de “O processo de elaboração do PSSB” fez uma síntese do que havia sido discutido na 
Oficina de Diagnóstico, revisando as informações sobre os impactos do saneamento básico na 
preservação dos recursos hídricos, a nova legislação, a obrigatoriedade, os requisitos, as bases e os 
conteúdos do PMSB. 
 
Na mesma seqüência, ainda buscando a retomada do que aconteceu na oficina anterior, para que, 
mesmo quem não participou anteriormente, todos tivessem a mesma base comum de informações, 
foi apresentada a “Dinâmica da Oficina” pelo consultor de participação social da FEP. Além da 
proposição de um pacto coletivo em relação à programação prevista, foi enfatizado um dos 
principais itens do encontro anterior: juntamente com a construção de dinâmicas de participação 
social é necessário assumir a inexperiência com ética coletiva para compartilhar poder: 
“informação, conhecimento, formulação, planejamento, acompanhamento, avaliação e revisão de 
prioridades” – já está demonstrado que, além de necessário, é um processo árduo, lento mas 
possível. 
 
A terceira exposição foi a mais longa, justamente por se tratar do “Planejamento das Ações 
Estruturais” que tem por finalidade a efetiva universalização dos serviços dentro dos próximos 20 
anos. As análises técnicas, conduzidas pelo Coordenador dos Estudos de Base da FEP, foram 
distribuídas geograficamente em três áreas: sede; distritos e localidades rurais; e população dispersa 
na zona rural. Para cada área há um programa específico para o Sistema de Abastecimento de Água 
e outro para o Sistema de Esgotamento Sanitário. 
 
Por sua vez, cada programa planejado possui cinco eixos de sustentação: 1) Situação atual do 
sistema, onde capta, onde trata, o que e como atende; 2) Projeção da demanda, a partir do 
crescimento populacional, realizado de 1970 a 2007 e com estimativas de 2010 a 2030, com 
cálculos para cada 4 anos; 3) Cenário para universalização do serviço, incluindo previsão de 
crescimento da taxa de atendimento a cada cinco anos, com meta de alcance total em 2030; 4) 
Projeção de investimentos, considerando taxa por habitante, tanto para implantação, requalificação 
ou perfuração de poço, conforme a especificidade do local; 5)  Definição de padrões de operação 
que envolvem índices de atendimento, per capta e de perda; qualidade da água; pressão mínima; 
tempo máximo e freqüência de interrupção e de manutenção. Nos sistemas da zona rural também 
foram agregados dados sobre formas de operação e estudo de política tarifária do serviço de esgoto.  
 
A quarta exposição, “O Controle Social do PMSB”, foi conduzida pelo consultor de participação 
social da FEP que apresentou o conceito de controle social, a partir da legislação em vigor 
passando pelo histórico dos tipos de controle, chegando nos objetivos atuais. Repetindo uma das 
intencionalidades da oficina anterior “ a condução das reflexões foi no sentido de que não houvesse 
tentativa de ocultar e nem de exagerar as dificuldades e receios sinalizados sobre prováveis 
obstáculos na construção da trajetória do controle social do Plano de Saneamento”. 
 
Avançando, e sempre buscando referência no que já estava assimilado como proposta consensual, 
foram discutidas as cinco dinâmicas da participação social que podem e precisam ser reconhecidas 
como pilares de sustentação: 1) sensibilização política, não partidária, da necessidade de um 
determinado tipo de controle social; 2) valorização das linguagens diferentes, para que os diversos 
segmentos possam contribuir com a diversidade de suas experiências; 3) ensinamento 
compartilhado com  metas comuns explícitas e claras, reconhecendo a multiplicidade de saberes 
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entre os diversos segmentos; 4) desenvolvimento de mecanismos de comunicação/poder que 
garantam continuidade da participação ativa dos representantes sociais; 5) implantação de 
avaliação processual que inclua a complexidade dos avanços e recuos inerente a esse tipo de 
mobilização social. 
 
No campo da sensibilização e da vontade política inseridas no controle social, foi destacado que, 
entre os intrumentos-suporte que podem contribuir na definição de prioridades dentro da relação 
entre saneamento básico e educação ambiental, situa-se o “Conhecimento dos próprios hábitos” 
(tanto individuais quanto coletivos) e o “Reconhecimento da necessidade de mudanças de alguns 
desses hábitos”. Em seguida, precisam vir a “Disposição para mudanças” e a “Vinculação a grupos 
que  nutram  as mudanças”; e por fim, a manutenção de um processo de participação ativa e 
democrática depende do quanto esses “Grupos interagem  com  as  instituições - nutrem e são  
nutridos por elas”. 
 
Como nas vezes anteriores, essas reflexões encontraram um leve clima de desconfiança quanto à 
concretização dos planos que estão sendo construídos com a participação social. Por isso, mais uma 
vez “assumiu-se, coletivamente, que essa não é uma tarefa fácil e que não há garantia prévia de 
sucesso; entretanto o controle social é possível de ser concretizado na medida da crescente 
participação dos envolvidos, reconhecendo que avanços e recuos são inerentes; é um processo a ser 
acompanhado e revisado continuamente.”  
 
A quinta exposição ficou a cargo  da advogada responsável pela área jurídica dos Estudos de Base, 
que apresentou e discutiu a “Adequação da Legislação Municipal às Leis 11.445 e 11.172”. 
Partindo da “Formatação Jurídica do PMSB e do Controle Social”, a discussão situou-se na 
necessidade e possibilidades de unificar uma imensa gama de documentação que esteve dispersa ao 
longo dos anos e que agora passa a redirecionada em função da nova legislação. 
 
A sexta exposição, conduzida pelo consultor organizacional da FEP, tratou da “Organização 
Municipal dos Serviços de Saneamento Básico”, a partir dos princípios básicos da Administração e 
dos fundamentos para gestão e gerenciamento de serviços de saneamento. Também foi apresentado 
um aprofundado estudo sobre a situação atual da estrutura da Administração Municipal de 
Barreiras, que incluiu toda a legislação pertinente entre 2002 e 2010. Além do levantamento da 
existência de 13 órgãos colegiados de controle social presentes na legislação municipal (são 
conselhos de saúde, educação, cultura, assistência social, da mulher, da criança, do idoso, do meio 
ambiente...), foi feito um detalhamento do organograma das secretarias de administração, meio 
ambiente e turismo, infra-estrutura e serviços públicos no intuito de propor adaptações. 
 
A principal sugestão decorrente das análises da organização municipal foi em relação à SANAB – 
empresa de saneamento de Barreiras, atualmente ligada diretamente, ao Gabinete da Prefeita. Os 
estudos comparativos revelaram a superposição de alguns órgãos e, como conseqüência, 
propuseram a transformação da SANAB numa Superintendência de Saneamento, diretamente 
vinculada ao Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo. Tal alteração implicaria em 
maior racionalização de recursos por concentrar a gestão de todos os serviços relativos a 
saneamento num único órgão; decorrente disso, também foi proposta a reestruturação de algumas 
competências do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, entre as quais agregar funções 
inerentes a um conselho de saneamento básico. De modo geral, as sugestões foram bem recebidas 
pelos participantes do encontro, considerando que as motivações foram essencialmente técnicas. 
 
A última exposição da manhã teve como tema “A Regulação dos Serviços de Saneamento Básico”, 
conduzida pelo representante da CORESAB – Comissão de Regulação dos Serviços Públicos de 
Saneamento Básico do Estado da Bahia. Numa retrospectiva do que aconteceu na oficina anterior, 
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foram reapresentados os conceitos, objetivos, princípios e marco legal da regulação. Em seguida, já 
num nível mais panorâmico, foram apresentadas as vinculações intersetoriais da regulação com a  
legislação específica das áreas de Defesa do Consumidor, Saneamento, Recursos Hídricos, Meio 
Ambiente, Saúde, Defesa da Concorrência, Desenvolvimento Urbano e Tribunais de Contas. 
 
As novidades ficaram mais explícitas quando foram tratadas as competências regulatórias 
(normativas, adjudicatórias, fiscalizatórias, sancionatórias, arbitrais e de recomendação) e os 
critérios que serão usados pelo órgão regulador ao estabelecer as condições de validação de 
contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico. Entre as 
citadas condições foram destacadas: a existência de plano de saneamento básico; mecanismos de 
controle social nas atividades de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços; estudos 
comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação universal e integral dos 
serviços; a inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, de 
qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais; 
definição das prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas. 
 
Também foi apresentado que, no caso do Estado da Bahia, as tarefas de regulação estão atribuídas à 
CORESAB, que é a responsável por promover e zelar pelo cumprimento da Política Estadual de 
Saneamento Básico, desde sua instituíção pela Lei n.º 11.172/2008; aí incluída a fiscalização dos 
contratos de programa firmados entre os municípios baianos, ou consórcios públicos de que 
participem, e a EMBASA. Além de estipular parâmetros, critérios, fórmulas, padrões ou 
indicadores de mensuração e aferição da qualidade dos serviços e do desempenho dos prestadores, 
à entidade regulatória baiana compete reajustar e revisar tarifas, após audiência pública e a opinião 
da Câmara Técnica de Saneamento Básico do Conselho Estadual das Cidades – CT Saneamento do 
ConCidades/BA. 
 
Além de órgão assessor do ConCidades/BA, a Câmara Técnica de Saneamento Básico exerce o 
controle social dos serviços e ações de saneamento básico prestados e executados pelos órgãos e 
entidades da administração direta e indireta do Estado. Sua composição é integrada por 
representantes de cinco segmentos: municípios; órgãos governamentais relacionados ao setor; 
prestadores dos serviços públicos de saneamento básico, dentre eles a EMBASA; usuários desses 
serviços; entidades técnicas e organizações da sociedade civil relacionadas ao saneamento básico e 
de entidades de defesa do consumidor. 
 
Trabalhos de grupo 
 
O turno da tarde foi dedicado a discutir, alterar, validar e legitimar os conteúdos técnicos expostos 
pela manhã, dessa vez, por meio do trabalho de grupo. Os participantes foram distribuídos em 
quatro grupos, cada um aprofundando temas específicos a partir de um questionário orientador 
(mesmo não havendo impedimento de incluir temas de outros grupos): Regulação, Padrões de 
operação, Controle social e Saneamento da zona rural. 
 
Os grupos de trabalho, formados por representantes de segmentos sociais, tiveram sua participação 
no encontro ancorada em estudos técnicos desenvolvidos a partir da combinação entre o 
levantamento da Oficina de Diagnóstico, o trabalho de campo, as estimativas de crescimento 
populacional urbano e rural, os orçamentos correspondentes aos investimentos específicos e a 
formatação jurídica necessária para assegurar a efetivação do controle social na elaboração e 
acompanhamento da política pública de saneamento básico em Barreiras. A exemplo da oficina 
anterior, apesar dos conteúdos abordados possibilitarem a compreensão das quatro vertentes do 
saneamento básico, o planejamento foi direcionado para o abastecimento de água e o esgotamento 
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sanitário, pois os processos que envolvem resíduos sólidos e drenagem pluvial serão incluídos no 
PMSB pela Prefeitura, num outro momento. 
 
Regulação – a partir de cópias de contas de água, o grupo de cinco pessoas  trabalhou como se 
fosse dirigente do órgão regulador da Embasa para examinar reclamações sobre falta de 
informações que deveriam constar na conta. Foi unânime a constatação da necessidade de uma 
reformulação geral aperfeiçoar a acessibilidade aos conteúdos existentes, além de agregar novos 
dados sobre a CORESAB (telefone, site, horário de atendimento), como se calcula a taxa de esgoto, 
explicação sobre falhas no serviço e datas das medições dos padrões de qualidade da água, bem 
como usar a “contra-capa”  [o verso]  do recibo para divulgar historinhas que ajudem num processo  
de educação ambiental que evite  o desperdício. Também foi sinalizada a necessidade de 
discriminar os valores pagos em impostos e encargos dos custos que, de fato, compõem os serviços 
prestados. 
 
Padrões de operação – o grupo de sete pessoas teve como característica de sua composição, o fato 
de ser  formado, em sua maioria, por funcionários da Embasa; tendo como conseqüência respostas 
técnicas, quase  padrões, para as questões sobre índices de atendimento, perdas, consumo  per 
capta, tempo máximo ideal de interrupção do sistema e prioridades para a universalização do 
serviço. Foi na apresentação à plenária que os debates revelaram que, para todos os demais 
participantes, esses são temas quase desconhecidos, necessitando um amplo trabalho de divulgação 
e esclarecimento. A questão das perdas foi a mais polêmicas; num primeiro instante, o senso 
comum tem dificuldade de aceitar que possa existir um índice de perda aceitável em  torno de 15%. 
 
Controle social – o grupo de cinco pessoas registrou a compreensão sobre a necessidade e 
possibilidade de que “a sociedade civil interaja no processo de planejamento, fiscalização e 
implementação das ações, programas e planos”. Quanto às dificuldades para assegurar  a ampliação 
da mobilização  social, a recomendação é que cada participante da oficina passe a agir como agente 
multiplicador, utilizando os meios de comunicação , principalmente rádio (voltado para a zona  
rural), TV e imprensa  escrita [no debate, foi sinalizado que apesar da boa intenção da sugestão, ela 
depende de alguma organização coletiva que assuma a estimulação desse movimento; a 
espontaneidade individual é necessária mas não é suficiente]. Também foi indicada a criação de 
espaços informais e culturais para a discussão dessa temática, bem como a reflexão que a 
efetivação do  controle social depende do despertar de um sentimento de pertencimento que possa 
gerar interesse, tanto por questões locais na comunidade quanto no município, estado e país. 
 
Saneamento da zona rural – o grupo de seis pessoas centrou sua discussão na precariedade atual 
do atendimento de água e esgotamento sanitário da zona rural. Recomendou-se que as associações 
de moradores possam receber recursos e apoio para que tenham condições de se estruturarem para 
realizar parceria com a prefeitura no sentido de conduzirem  a operação do  sistema. Ficou explícito 
que, na maioria dos casos,  tal desejo esbarra nas dificuldades cotidianas de mobilização das 
associações; entretanto, o grupo  acredita que, se houver apoio e recursos nessa direção, muitas 
associações poderão l asssumir a operação [não houve tempo para detalhar como pode ser a 
natureza e a viabilidade de tal apoio – são desafios para o futuro Conselho Municipal de 
Saneamento Básico]. O grupo também posicionou-se pela necessidade de que os projetos para a 
construção de sistema de abastecimento de água tratada e de esgotamento  sanitário para a zona 
rural “sejam feitos da mesma forma que é feito na zona urbana!” No mesmo contexto,  foi indicado 
que os investimentos sejam feitos “num curto prazo, com urgência” [apesar do reconhecimento de 
que é natural a pressa por parte de quem sobrevive em condições adversas, tais colocações 
reforçam o  imperativo da ampliação da mobilização social, do processo de educação ambiental e 
da ampliação da qualificação das lideranças comunitárias quanto à elaboração e acompanhamento 
de programas, prioridades e metas acordadas coletivamente]. 
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13.7.4 – Avaliação 
 
Os depoimentos dos participantes no final do encontroo evidenciaram que, apesar do ritmo 
acelerado para conseguir condensar dois temas tão complexos num único dia, foi possível incluir 
todo o conteúdo programado.  Do ponto de vista qualitativo, considerou-se que 100% da 
programação prevista para a Oficina de Planejamento e Gestão foi realizada e que as reflexões 
acontecidas entre os que permaneceram indicam avanços na compreensão e interesse na 
continuidade das etapas seguintes. 
 
Tecnicamente, essa oficina sinalizou o que pode ser considerado um  abismo de desinformação por 
parte do usuário dos serviços públicos de saneamento básico em Barreiras. Urge que a CORESAB 
e a EMBASA busquem articulação com a Prefeitura para, conjuntamente, investirem em programas 
de educação ambiental que ampliem percepções sobre direitos e deveres relativos a qualidade dos 
serviços e instrumentos de preservação (o futuro Conselho Municipal de Saneamento Básico 
também deverá integrar tal articulação). É reconhecido que a Embasa já faz campanhas, mas elas 
precisam incluir informações sobre perdas, universalização, qualidade da água, consumo per capta, 
cálculo da taxa de esgoto. Sem dúvida, que a legibilidade da conta de água é algo que precisa ser 
revisto. Do mesmo tamanho da desinformação, percebe-se o enorme interesse de participar e 
construir junto, daqueles que são alcançados pela mobilização social. Pelo vivenciado (aí 
consideradas as lacunas) pode-se afirmar que não existe povo desinteressado em participar de 
política pública, o que existe é povo mal mobilizado. 
 
Pode-se concluir que, apesar dos inevitáveis momentos de recuos, dialeticamente conseguiu-se 
avançar no caminho da efetivação do controle social; o grande desafio está na ampliação do 
investimento na mudança de uma cultura de inexperiência com ética coletiva de partilha de poder.  

225 
 



 
 
 
 
 

 
13.8   DIRETRIZES PARA O PROCESSO DE CONTROLE SOCIAL DO PSSB 
 
A realização das duas oficinas de mobilização social para os estudos de base para elaboração do 
PSSB produziram experiências que confirmaram algumas expectativas e surpreenderam outras. As 
diretrizes aqui apresentadas incluem desde os estudos e vivências prévias, bem como as sínteses 
dos resultados decorrentes da prática que foi possível concretizar. 
 
Entre as expectativas confirmadas e que, por mais esforço e planejamento que se dedique, ainda 
teremos que conviver, é o reconhecimento que necessitamos tomar como ponto de partida uma 
realidade histórica adversa, conforme citado no item 13.3 sobre os desafios da participação social 
na atualidade, “onde está registrada que nossa experiência republicana ainda não tem conseguido 
vivenciar processos participativos que envolvam partilha de poder entre os diversos segmentos 
sociais, numa perspectiva de universalidade”. 
 
Apesar do esforço concentrado para assegurar um elevado índice de freqüência nas duas oficinas 
realizadas, concluiu-se que, para os próximos encontros, há a necessidade de muito mais 
mobilização entre os representantes da sociedade, no sentido de maior legitimação para um 
processo decisório coletivo ancorado em mecanismos institucionais de interação e 
acompanhamento das políticas públicas.  
 
As diretrizes para a continuidade e o aperfeiçoamento do processo de controle social têm como 
referência de sustentação os desafios de nossa inexperiência com ética coletiva para compartilhar 
informação, conhecimento, formulação, planejamento, acompanhamento, avaliação e revisão de 
prioridades. A partir da inclusão dos desafios enquanto base de sustentação, as diretrizes são 
complementadas com as recomendações correspondentes – conforme esquematizadas a seguir.  
 
Nesse caso, as recomendações que integram as diretrizes estão associadas ao GTMS pelo fato de 
ser a instância de articulação municipal vinculada aos Estudos de Base para elaboração do Plano 
Municipal de Saneamento Básico do município de Barreiras, até que seja eleito o Conselho 
Municipal de Saneamento Básico  
 
Os resultados das atividades de mobilização e controle social da elaboração do PMSB 
possibilitaram o estabelecimento os desafios e das recomendações para a continuidade do processo, 
apresentadas a seguir.  
 
 
Desafios  
 
1. Ampliar a sensibilização política não partidária da necessidade de um determinado tipo de 

controle social. 

2. Buscar compreender a adversidade histórica quanto aos tipos de controle social, com abertura 
para incluir o “conhecimento dos próprios hábitos” (na maioria ocultos, tanto individuais 
quanto coletivos) que, freqüentemente, tentarão se manter. 

3. Produzir o conhecimento técnico específico em linguagem acessível. 

4. Valorizar as diferentes linguagens dos agentes e segmentos sociais. 

5. Assumir ensinamento compartilhado entre os diversos segmentos, ampliando qualificação 
técnica. 

6. Explicitar clareza de propósito, prioridades possíveis e metas claras. 
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7. Consolidar mecanismos de comunicação/poder que garantam a divulgação e a continuidade 
da participação ativa. 

8. Avaliar de maneira processual que inclua a complexidade dos avanços e recuos, adequando 
expectativas à realidade local e histórica. 

 
 
Recomendações 
 
1. Articulação dos membros do GTMS com os participantes das oficinas para assegurar a 

ampliação da mobilização social para a realização da Consulta Pública. 

2. Intercâmbio dos membros do GTMS de Barreiras com o Grupo de Trabalho Intermunicipal de 
Saneamento - GTIS da Bacia do Rio Corrente para troca de experiências relativas aos avanços 
e recuos do controle social. 

3. Acompanhamento e divulgação das discussões sobre a aprovação do PSSB de Barreiras, por 
parte dos membros  do GTMS, destacando as metas e a composição do Conselho Municipal de 
Saneamento Básico. 

4. Iniciar contatos dos membros do GTMS com a CORESAB no intuito da preparação do 
Conselho Municipal de Saneamento Básico, tendo como referência o enfrentamento dos 
desafios para a continuidade do controle social. 

5. Publicizar, ao máximo, o processo eleitoral do Conselho Municipal de Saneamento Básico, 
buscando assegura a mais ampla composição dos segmentos  sociais. 

6. As primeiras pautas dos encontros do GTMS (e do Conselho Municipal de Saneamento Básico, 
quando o  GTMS for extinto) devem incluir como principais assuntos os resultados das oficinas 
de mobilização social, destacando os mecanismos para superação das dificuldades de 
freqüência dos representantes da zona rural. 

7. Promover, periodicamente, a partir do Conselho Municipal de Saneamento Básico, encontros 
públicos com a finalidade de ampliar a qualificação de lideranças públicas e representações da 
sociedade civil, tendo em vista capacitá-las tecnicamente para a tomada de decisão e o 
exercício do efetivo controle social. 

8. Manutenção de campanhas permanentes de educação ambiental que ampliem percepções sobre 
direitos e deveres relativos a qualidade dos serviços de saneamento, articulando a CORESAB, 
a EMBASA, a Prefeitura e o  futuro Conselho Municipal de Saneamento Básico. 
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