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1. INTRODUÇÃO
O marco regulatório do setor de saneamento básico no Brasil é a Lei 11.445, de
05 de Janeiro de 2007. Para esta lei, considera-se saneamento básico:
Conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: abastecimento de
água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias
ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais
e respectivos instrumentos de medição; esgotamento sanitário: constituído pelas
atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte,
tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações
prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais
de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do
lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; drenagem e
manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e
instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte,
detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e
disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas (Art. 3°).

A Lei 11.445/2007 prevê que o titular dos serviços formule sua respectiva política
pública de saneamento básico, devendo, para tanto, elaborar seu plano de saneamento básico
nos termos da referida Lei (Art. 9°) e que considere, entre outros princípios (Art. 2°): a
universalização do acesso (Inciso I), a articulação com as políticas de desenvolvimento
urbano e regional (Inciso VI) e controle social (Inciso X).
Sob tais considerações, apresenta-se, aqui, o Plano Municipal de Saneamento
Básico (PMSB) do município de Uruoca, situado ao Noroeste do Estado do Ceará, cuja
elaboração é requisito para que o município acesse os recursos federais destinados às
melhorias e expansões do setor no âmbito local. Além disso, o PMSB é fator condicionante
para a validação de contratos cujo objeto envolva serviços públicos de saneamento básico.
1.1 Conteúdo
Este PMSB atende ao conteúdo mínimo previsto no Art. 19 da Lei 11.445/2007, a
saber:
“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; 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; 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; ações para emergências e
contingências; mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da
eficiência e eficácia das ações programadas (Art. 19).”

5

O horizonte deste PMSB é de 20 anos, a partir da data de publicação em imprensa
oficial pelo Município de Uruoca, com revisões periódicas que não ultrapassem 04 (quatro)
anos.
1.2 Metodologia
Este PMSB foi elaborado a partir de um conjunto de reuniões técnicas, visitas in
loco, levantamentos de dados primários e secundários, por meio da construção de dados
primários, revisão de literatura, registro fotográfico, reuniões e audiências públicas
viabilizadas por meio de um convênio de cooperação técnica entre várias entidades e o
município, com articulação interinstitucional.
1.2.1 O Convênio
O convênio de cooperação técnica foi firmado entre a Associação de Municípios e
Prefeitos do Estado do Ceará (APRECE) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará (IFCE) para dar suporte à elaboração dos PMSB's de municípios
cearenses com até 20.000 habitantes.
O município de Uruoca é um dos beneficiários deste convênio, em que consta,
entre outras, como responsabilidades da prefeitura:
- Transferir à APRECE os recursos financeiros previstos no Plano de Trabalho;

- Disponibilizar infraestrutura física e operacional e recursos humanos para a preparação e
realização das audiências públicas atinentes à elaboração do PMSB, conforme cronograma de
atividades;

- Viabilizar a participação da população do Município nas audiências públicas;

- Disponibilizar dados, informações e documentos importantes para o PMSB;

- Viabilizar a participação de pessoal próprio em seminários e eventos na ARCE ou APRECE;

- Indicar dois representantes para participação e acompanhamento da elaboração do PMSB,
preferencialmente um servidor público de carreira e um funcionário do setor de infraestrutura.
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A Secretaria das Cidades ingressou no convênio financiando 50% do custeio da
elaboração dos planos municipais de saneamento básico. Outras entidades que colaboraram
com a elaboração deste PMSB foram a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados
do Estado do Ceará (ARCE) e a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará
(CAGECE).
1.2.2 Etapas da Elaboração do Plano
1ª Etapa – Diagnóstico
Inicialmente, consistiu na fase de levantamento bibliográfico e contatos com
diversas instituições, tais como: APRECE, COGERH, Comitê de Bacia do Rio Coreaú,
CAGECE, SISAR, FUNASA, Secretaria Estadual da Saúde, Prefeitura Municipal de Uruoca,
dentre outras. Nesta fase foram realizadas análises de imagem de satélites e cartografia básica.
Logo em seguida, foram realizados dois períodos de visitas in loco ao município
de Uruoca: o primeiro entre os dias 13 e 14 de março e, o segundo, no período de 09 e 10 de
abril de 2012, com o objetivo de conhecer e avaliar a área territorial do município, verificando
principalmente, a situação atual da sede, dos distritos e das localidades no que concerne aos
componentes do saneamento básico, que conforme a legislação insere os seguintes aspectos:
(I) abastecimento de água potável, (II) esgotamento sanitário, (III) limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos, (IV) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.
A primeira ação de campo foi realizada no dia 13 de março de 2012, e consistiu
no mapeamento regional e local, incluindo visitas e contatos com moradores do município.
No dia seguinte, 14 de março, foi proferida palestra/oficina na 19ª Reunião Ordinária do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Coreaú e, simultaneamente, na 5ª Reunião Ordinária da
Comissão Gestora do Açude Tucunduba, ambas realizadas na Escola Senador Virgílio Távora,
situada no distrito de Panacuí, município de Marco.
Estavam presentes os seguintes membros do Comitê: Daniel Sanford – SRH;
Marcos Antônio Monteiro Freitas – EMATERCE, Joaquim Ferreira dos Reis – DNOCS;
Francisco José Barroso Carneiro– Prefeitura Municipal de Camocim; Eudes Almeida Lima –
Prefeitura Municipal de Frecheirinha; Reginaldo da Silva Mota – Prefeitura Municipal de
Barroquinha; Anastácio Felismino Sales – Associação de Moradores de São Bernardo e
Desterro; Francisco Benício da Silva – ADECUBA; José Pinto de Albuquerque - FAEC;
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Nilena Brito Maciel Dias – UFC; Francisco Inácio de Brito – STR de Mucambo; Erismar
Ribeiro de Freitas – Associação Comunitária 12 de Outubro, José Feliciano Vidal –
Associação Comunitária Força Unida do Panacuí; Lucas Gomes Neto – CAGECE.
Contou-se ainda com a presença de convidados e técnicos da COGERH:
Bartolomeu Almeida – Coordenador do Núcleo de Gestão das Bacias do Acaraú e Coreaú,
Adriana Kamylle Prado e Juliana Oliveira do Núcleo de Gestão da COGERH/Sobral, e o
professor Adahil P. Sena, do IFCE.
O professor Adahil Sena, proferiu palestra e promoveu debates sobre a temática
dos Planos de Saneamento, tendo informado na ocasião que estavam sendo, inicialmente,
elaborados na Região Hidrográfica da Bacia do Coreaú os Planos de Saneamento dos
Municípios de Uruoca, Moraújo e Alcântaras, dentre os vinte e três municípios que fazem
parte desta Região Hidrográfica. Na oportunidade foi mantido contato com os trinta membros
do Comitê e dirimidas dúvidas sobre o tema. Vide Fotografia 1.

Figura 1: Flagrante da Reunião Ordinária realizada, em 14 de março de 2012, com o Comitê
Gestor da Bacia do Rio Coreaú.

A segunda ação ao município foi realizada no período de 9 a 10 de abril do
mesmo ano, onde inicialmente foram entrevistados a Sra. Márcia Idalino dos Santos e o Sr.
Patrick Melo Cavalcante, a primeira, Chefe de Gabinete e, o segundo, Assessor da Prefeitura
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Municipal de Uruoca. Neste mesmo dia, 9 de abril, foram percorridos os diversos setores da
Prefeitura e os territórios da sede e dos distritos de Campanário e Paracuá, tendo sido feitas
observações físicas, bióticas e antrópicas, dentro de uma visão sistêmica.
No dia seguinte, 10 de abril, foi realizada reunião com os técnicos e convidados
da Prefeitura designados para acompanhar a elaboração do PMSB. Os encontros aconteceram
nos prédios da Prefeitura e Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos. Na ocasião estavam
presentes, além do professor Adahil Sena, as seguintes pessoas: Patrick Melo Cavalcante,
John Wayne Monte Silva, Orlana Pinto Souza, João Francisco Fernandes, Valdey Gomes
Moreira e Francisco Rafael de Abreu Neto.
Os objetivos da reunião foram: apresentar a equipe do IFCE responsável por
apoiar a elaboração do PMSB aos presentes na reunião, conhecer a equipe designada pela
Prefeitura para acompanhar esta elaboração, explicar os objetivos e importância do PMSB,
estabelecer uma rotina de visitas dentro da sede, dos distritos e das localidades que
contemplasse o diagnóstico e o registro fotográfico sobre os componentes do saneamento
básico.
Ainda no dia 10 de abril, foram realizadas reuniões abertas às comunidades e, na
ocasião, estavam presentes, além dos técnicos já citados, agentes comunitários de saúde,
membros de associações de moradores de diversas localidades, integrantes da equipe de
vigilância sanitária, representantes da CAGECE e EMATERCE. As Fotografias 2 e 3 mostram
o grupo reunido durante a reunião com a comunidade.
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Figura 2: Flagrante da reunião realizada para informar e discutir fundamentos ao Plano de
Saneamento Básico do Município de Uruoca.

Figura 3: Outra imagem dos participantes da reunião em Uruoca, realizada no dia 10 de abril
de 2012.

Ainda no dia 10 de abril, pela tarde, foi realizado um itinerário de visitas ao maior
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número possível de componentes do saneamento básico existentes em Uruoca, com respectivo
registro fotográfico.
Além de dados primários, para aprofundar o diagnóstico, foram coletadas
informações secundárias referentes às zonas urbana e rural do município junto ao IBGE,
IPECE, COGERH, ARCE, CAGECE e Prefeitura Municipal de Uruoca. De posse dos dados,
informações e indicadores primários e secundários levantados, procedeu-se o tratamento das
informações. A princípio, a análise envolveu aspectos gerais sobre fisiografia, demografia,
saneamento,

saúde,

investimentos,

economia,

entres

outros.

Posteriormente,

foi

complementada com a discussão específica para cada componente: (I) abastecimento de água
potável, (II) esgotamento sanitário, (III) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, (IV)
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.
2ª Etapa – 1ª Audiência pública - Tema: Diagnóstico Preliminar
A ser realizada no dia 7 de dezembro de 2012.
2. ASPECTOS LEGAIS
2.1 Federal
No Brasil, conforme descrito anteriormente, o tema do saneamento básico é
tratado na Lei Federal 11.445 de 05 de janeiro de 2007, regulamentada pelo Decreto Federal
7.217 de 21 de junho de 2010.
A Lei 11.445/2007 prevê que os serviços públicos de saneamento básico sejam
prestados com base nos seguintes princípios fundamentais (Art. 2º):
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 voltada 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 -
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transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios
institucionalizados; X - controle social; XI - segurança, qualidade e regularidade;
XII - integração das infraestruturas e dos serviços com a gestão eficiente dos
recursos hídricos.

O alcance dos desafios previstos pelo Art. 2º exige investimentos contínuos, sendo
o PMSB um dos instrumentos de definição de estratégias e diretrizes. Ao município de
Uruoca, titular dos serviços públicos de saneamento, atribui-se a obrigatoriedade de formular
a política de saneamento, devendo, para tanto, entre outras competências, elaborar seu PMSB,
de acordo com o Art. 9o da Lei Federal nº 11.445/2007.
Para além do conteúdo mínimo observado no Art. 19 da Lei 11.445/2007, a
elaboração e a revisão do plano devem garantir ampla divulgação, em conjunto com os
estudos que o fundamentaram para recebimento de sugestões e críticas, por meio de consulta
ou audiência pública, propiciando a participação da população e da sociedade civil, como
estabelecido no Art. 51.
O Decreto Federal 7.217 de 21 de junho de 2010, em seu Art. 26 (§ 2º), vincula, a
partir do ano de 2014, o acesso de recursos públicos federais orçamentários ou financiados
para o setor de saneamento à existência de PMSB elaborado pelo titular dos serviços. Além
disto, o Art. 55 estabelece que a alocação destes recursos federais deva ser feita em
conformidade com o plano.
O Art. 11 da Lei 11.445/2007 coloca a existência do PMSB como condição
necessária à validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de
saneamento básico entre o titular e o prestador dos serviços. Estes contratos são dispositivos
legais, em que o titular dos serviços públicos (no caso, o município de Uruoca) pode delegar
tais serviços a prestadores (a CAGECE, por exemplo) por tempo determinado, para fins de
exploração, ampliação e implantação.
Outro requisito exigido pelo Art. 11 da Lei 11.445/2007 é a existência de estudo
de viabilidade econômico-financeira da prestação universal e integral dos serviços, em
conformidade com o respectivo plano.
Ainda no âmbito federal, e no contexto desse PMSB, existe a Lei Federal nº
12.305/2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esta Lei dispõe sobre os
princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada
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e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos
geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis.
A Lei Federal nº 12.305/2010 tem por princípios (Art. 6º):
I - a prevenção e a precaução; II - o poluidor-pagador e o protetor- recebedor; III - a
visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis
ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública; IV - o
desenvolvimento sustentável; V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre
o fornecimento, a preços competitivos, de bens e serviços qualificados que
satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do
impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo,
equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta; VI - a cooperação
entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos
da sociedade; VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos; VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como
um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de
cidadania; IX - o respeito às diversidades locais e regionais; X - o direito da
sociedade à informação e ao controle social; XI - a razoabilidade e a
proporcionalidade.

O Art. 10 da Lei 12.305/2010 atribui ao município a gestão integrada dos resíduos
sólidos gerados no seu território, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos
órgãos federais e estaduais, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de
resíduos.
Sob tais perspectivas, cada município deve empreender esforços para mudar seu
quadro em relação aos resíduos sólidos urbanos. As iniciativas podem partir do estímulo a não
geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos.
A não geração - e a redução da geração – dos Resíduos Sólidos Urbanos - RSU
deve ser induzida através do princípio da prevenção e precaução (Artigo 6°, I, Lei
12.305/2010), do estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e
serviços (Artigo 7°, III), dos programas e ações de educação ambiental (Artigo 19, X) e da
ecoeficiência (Artigo 6°, V). Com isto, haverá melhoria e manutenção da qualidade do
ambiente e de vida.
A reutilização, definida como processo de aproveitamento dos resíduos sólidos
sem sua transformação biológica, física ou físico-química (Artigo 3°, XVIII), é uma opção de
destinação final ambientalmente adequada de RSU e, para tanto, demanda uma política
pública que a potencialize via adoção dos sistemas de coleta seletiva nas cidades.
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Quanto à reciclagem, cada vez mais crescente por conta das preocupações
socioambientais, é conceitualmente entendida como uma transformação artesanal ou
industrial do material para formar o mesmo ou outro(s) produto(s) para uso posterior
(PEREIRA NETO, 2007).
A Lei 12.305/2010 define coleta seletiva como a coleta de resíduos sólidos
previamente segregados, conforme sua constituição ou composição (Artigo 3°, V). Quanto à
execução da coleta seletiva no município, a literatura aponta três estratégias principais: de
casa em casa, em postos de entrega voluntária e em usinas de triagem (MOTA, 2003;
TENÓRIO; ESPINOSA, 2004).
A Lei 12.305/2010 inclui a compostagem entre as opções de destinação final
ambientalmente adequada de RSU e prevê que, no âmbito da responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida dos produtos, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos
deve implantar sistema de compostagem e articular com os agentes econômicos e sociais
formas de utilização do composto produzido. (Artigo 36, V).
Outra alternativa de destinação final ambientalmente adequada de RSU prevista
na Lei 12.305/2010 é a utilização de tecnologias de recuperação e aproveitamento energético.
A literatura (MAPA, 2005; EPE, 2008; FEAM, 2010) inclui nesta categoria as tecnologias
relacionadas à digestão anaeróbia (e acelerada) em biodigestores, pirólise, gaseificação,
plasma, incineração e aproveitamento do gás de aterro.
Como a disposição de resíduos sólidos urbanos in natura a céu aberto (lixões) está
proibida pela referida legislação (Artigo 47, II), resta ao município destinar rejeitos aos
aterros sanitários, entendidos na Lei 12.305/2010, como uma disposição final ambientalmente
adequada (Artigo 3°, VIII).
O aterro sanitário é um empreendimento projetado de acordo com normas
específicas de engenharia que permitem evitar/reduzir danos e riscos à saúde pública, à
segurança e ao ambiente.
Os aterros, sob as concepções mais recentes da engenharia sanitária e ambiental,
podem representar a alternativa que reúne as maiores vantagens para os rejeitos em países em
desenvolvimento, considerando a redução dos impactos, aspectos econômicos, culturais e o
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aproveitamento dos seus subprodutos (chorume e gás).
Considerando os custos das ações previstas na Lei 12.305/2010 para a adequação
dos municípios, é que ela prevê (Art. 8º, XIX) o incentivo à adoção de consórcios ou de
outras formas de cooperação entre os entes federados, com vistas à elevação das escalas de
aproveitamento e à redução dos custos envolvidos (Art. 45), priorizando-as com os incentivos
do Governo Federal.
2.2 Estadual
No Estado do Ceará, o tema do saneamento básico, em seu sentido amplo, ainda
não é objeto de uma lei específica, sendo o estado detentor de uma lei sobre resíduos sólidos
(Lei 13.103, de 24 de janeiro de 2001).
Esta Lei institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e definem diretrizes e
normas de prevenção e controle da poluição para a proteção e a recuperação da qualidade do
meio ambiente e a proteção da saúde pública, assegurando o uso adequado dos recursos
ambientais do Estado do Ceará.
A Lei Estadual nº 13.103/2001 tem por princípios (Art. 4º):
I - a promoção de padrões sustentáveis de produção e consumo; II – a participação
social no gerenciamento dos resíduos sólidos; III – a regularidade, continuidade e
universalidade dos sistemas de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos
resíduos sólidos; IV – a minimização dos resíduos, por meio do incentivo às práticas
ambientalmente adequadas de reutilização, reciclagem e recuperação; V - a
responsabilização por danos causados pelos agentes econômicos e sociais; VI - a
adoção do princípio do gerador poluidor - pagador; VII – o direito do consumidor à
informação sobre o potencial de degradação ambiental dos produtos e serviços; VIII
- o acesso da sociedade à educação ambiental; e IX - desenvolvimento de programas
de capacitação técnica e educativa sobre a gestão ambientalmente adequada de
resíduos sólidos.

Entre suas diretrizes, esta Lei prevê o incentivo a não geração, minimização,
reutilização e reciclagem de resíduos (Art. 6°, I), a garantia de acesso da população ao serviço
de limpeza (Art. 6º, XI) e o incentivo à gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos,
mediante a cooperação entre municípios com adoção de soluções conjuntas, em planos
regionais (Art. 6º, XIX).
Como instrumentos, a Lei prevê o aporte de recursos orçamentários e outros,
destinados às práticas de prevenção da poluição, à minimização dos resíduos gerados e à
recuperação de áreas contaminadas por resíduos sólidos (Art. 7º, V), além da cooperação
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interinstitucional entre os órgãos da União, do Estado e dos Municípios (Art. 7°, XIX). Prevê,
ainda, que (Art.15) os municípios deverão gerenciar os resíduos urbanos em conformidade
com os Planos de Gerenciamento de Resíduos Urbanos por eles previamente elaborados e
licenciados pelo órgão ambiental estadual.
Assim como na recente Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei Estadual
proíbe o lançamento in natura a céu aberto (Art. 12, I) e a queima (Art. 12, II).
2.3 Municipal
A Lei Orgânica do Município de Uruoca, publicada em 2 de outubro de 2008,
contempla artigos que, direta ou indiretamente, mantém relação com este PMSB, quais sejam:
“...........Art. 168. Cabe ao Município, conjuntamente com o Estado, garantir a
implantação de serviços, de equipamentos e infraestrutura básica visando à
distribuição equilibrada e proporcionai à concentração populacional, tais como:
I- rede de água e esgoto;
II- energia e sistema telefônico;
III - sistema viário de transporte;
IV - equipamento educacional, de saúde e de lazer; (art. 301 da C.E.).
V - incentivos ao desenvolvimento urbano.
..................
Art. 171. A execução da política urbana está condicionada ao direito de todo cidadão
à moradia, ao transporte público, ao saneamento, à energia elétrica, ao gás, ao
abastecimento, à iluminação pública, a comunicação, a educação, a saúde, ao lazer e
a segurança, nos termos do que dispõe o art. 289 da Constituição Estadual.
..................
Art. 218. É obrigatório a fluoretação da água destinada ao consumo público.
Art. 219. Cabe ao Município manter o serviço de vigilância sanitária, devendo no
prazo de 06 (seis) meses, aprovar o Código de Vigilância Sanitária Municipal.
.................
Art. 230. O Município promoverá educação ambiental, através de suas escolas e
órgãos de ensino, visando à conscientização pública e à preservação do meio
ambiente. (Art. 263, C.E. e art. 225, inciso VI daC.F)
Art. 231. É dever do Poder Público Municipal e da coletividade, proteger e defender
o meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida;
combater a poluição em qualquer de suas formas, bem como, preservar as florestas,
a fauna e a flora, (art 23, inciso VI e VII da C.F.)
§1°- Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Município, o
cumprimento no que for aplicável, do disposto no artigo 225 da Constituição
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Federal, e, especialmente sobre:
I - o controle da produção e a proteção da flora e fauna vedando-se práticas que
coloquem em risco a sua função ecológica;
II -a utilização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que não coloquem
em risco a vida e o meio ambiente e fauna e flora;
III -a exigência de estudos de impacto ambiental para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de degradação ambiental, especialmente nos morros,
picos, encostas serras e chapadas existentes no Município;
IV - estimular o reflorestamento para restauração do meio ambiente, de modo a
preservar reservas antigas, fontes naturais, lagoas e as belezas naturais do
Município.
§2°- Aquele que explorar recursos minerais, na área municipal, fica obrigado a
recuperar o meio ambiente desgastado, de acordo com solução técnica exigida pelo
órgão competente, na forma da lei.
§3°- As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão aos
infratores, pessoa física ou jurídica, as sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação, de repor os danos causados.
§4°- As Associações constituídas para defesa do meio ambiente e do patrimônio
histórico e cultural poderão acompanhar o procedimento das infrações cometidas e
interpor recursos que julgarem cabíveis.
§5°- Desenvolver programa de mapeamento e preservação de olhos d'água e
nascentes.
Art. 232. O Poder Público Municipal, na forma da lei estadual, obedecido o disposto
no artigo 265 da Constituição Estadual, para preservação do meio ambiente, adotará
entre outras, as seguintes providências:
I- estabelecimento de controle e fiscalização do uso de produtos agrotóxicos, de
qualquer espécie na lavoura, salvo os liberados pelos órgãos competentes;
II - proibição do lançamento de resíduos industriais, agroindustriais, hospitalares
ou residuais em rios, riachos, córregos ou grotas, localizadas no Município:
III - medidas eficazes de proteção do solo rural no interesse do combate à erosão e
na defesa de sua conservação;
IV - proibição da pesca predatória em açudes públicos, rios e lagos no período de
procriação da espécie;
V - proibição da caça de aves silvestres, no período da procriação e, a qualquer
tempo, o abate indiscriminado;
VI - proibição de desmatamento e queimadas criminosas, punindo seus infratores
na forma da lei.
Art. 233. No Plano Urbanístico da cidade se assegurará a criação e manutenção de
área verde em proporção de 10m2 (dez metros quadrados) para cada habitante,
respondendo os infratores ou invasores pelas sanções previstas em lei.
Art. 234. Todo proprietário de imóvel rural com mais de 50 (cinquenta) hectares
deverá conservar 20% (vinte por cento) de reserva florestal em seu imóvel.
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Art. 235. Lei Municipal poderá estabelecer incentivos na redução do imposto sobre
propriedade territorial urbana aos proprietários de imóveis urbanos que cuidarem
adequadamente das áreas existentes à frente de seus imóveis, ou reservarem 10%
(dez por cento) da sua área para arborização com prioridade para as árvores
frutíferas.
Art. 236. O Município, com a participação do Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas (DNOCS), incentivará e orientará o programa de peixamento e
pesca nos açudes do Município.
Art. 237. O Município se articulará com a União e o Estado, de forma a garantir a
conservação da natureza em harmonia com as condições de habitabilidade da
população.
Art. 238. Fica criado o Conselho Municipal do Meio Ambiente, órgão normativo que
tem como finalidade estabelecer diretrizes da política ambiental da municipalidade,
cujas atribuições e composição, serão definidas em lei ordinária.
Art. 239. Fica terminantemente proibido o depósito de resíduos e materiais
radioativos em qualquer parte do território deste Município.
Art. 240. Passará o Município a coibir quaisquer abusos que impliquem em poluição
sonora, após as 22 (vinte e duas) horas.
SEÇÃO II DO SANEAMENTO
Art. 241. O Município, em função das realidades locais, participará do Plano
Plurianual de saneamento estabelecido pelo Estado, nos termos do art. 270 da
Constituição Estadual na determinação de diretrizes e programas, atendidas as
particularidades das bacias hidrográficas e respectivos recursos hídricos.
Parágrafo Único. Cabe ao Município promover programas que assegurem,
progressivamente, os benefícios do saneamento básico à população urbana e rural,
visando à melhoria das condições habitacionais da população, (art. 271 da C.E. e
inciso IX. art. 23 - C.F.)
Ari. 242. O Poder Executivo elaborará o Plano de Saneamento Básico do Município.
Art. 243. Caberá à Prefeitura, a obrigação da construção de um aterro sanitário para
o município, quer de forma isolada ou em consórcio com municípios vizinhos, e
também a coleta adequada do lixo feita por veiculo próprio.
.................
Art. 247. E dever do Município preservar as águas e promover seu racional
aproveitamento, e. mediante convênio com o Estado e a União, conjugar recursos
para os programas de desenvolvimento para aproveitamento social das reservas
hídricas compreendendo:
I - o fornecimento de água potável e de saneamento básico em todo o aglomerado
urbano com mais de 50 (cinqüenta) famílias, observados os critérios de
regionalização de atividade governamental e a alocação de recursos;
II- a expansão do sistema de represamento de água com edificação, nas jusantes de
açudes públicos, de barragens, bem como, a instalação de sistema irrigatório. com
prioridade para as populações mais assoladas pelas secas;
III - o aproveitamento das reservas subterrâneas, no atendimento das comunidades
mais carentes.

18

Parágrafo Único. Os proprietários beneficiados em decorrência de investimentos
públicos contra as secas, deverão através de contribuição de melhorias, compensar
custos das obras no termo previsto em lei. (art. 319. incisos e § 10 da C.E.)
IV - a expansão do programa de cisternas de placa para famílias que não disponham
de ir- is teci mento público de água.
Art. 248. O Município dará atenção especial ao uso, à conservação à proteção e ao
controle de recursos hídricos superficiais e subterrâneos, na forma do que dispõe o
art. 320 da Constituição Estadual.
Art. 249. Os planos e programas de preservação e proteção dos recursos naturais,
contidos nas bacias ou regiões hidrográficas existentes no território municipal, serão
elaborados, conjuntamente, pelos municípios envolvidos e pelo Estado, atendida a
regra do art. 324 da Constituição Estadual.
Art. 250. O Plano Diretor Municipal, obrigatoriamente, assegurará a conservação e a
proteção das águas e da área de preservação utilizável para abastecimento da
população na forma do art. 320 da Constituição Estadual.
Art. 251. Caberá ao Município, nos termos do art. 23, incisos XI, da Constituição
Federal registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e
exploração de recursos hídricos e minerais existentes em seu território.
Parágrafo Único. O Poder Executivo Municipal se obriga, a dotar a sede de
equipamentos nas áreas de educação, saúde, abastecimento d'água e eletrificação.
.................
Art. 4º Caberá ao Município, criar um sistema de aproveitamento dos produtos da
região, na merenda escolar.
Art. 5º A concessão de títulos de cidadania honorífica só poderá ser deferida às
pessoas que hajam prestado relevantes e continuados serviços ao Município e que se
identifiquem com as aspirações do povo de Uruoca.
Art. 6º O serviço de abastecimento d’água poderá ser de responsabilidade do
município....................”

3. O MUNICÍPIO DE URUOCA
3.1 Breve Histórico
O município de Uruoca pertencia ao município de Granja e, em 1957, emancipouse por meio da Lei 3.560, conforme o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE (2010). A palavra uruoca é originária do tupi, que significa lugar onde se habitam os
Urus. O gentílico é uruoquense.
3.2 Localização
Uruoca é um município inserido no Estado do Ceará, mais especificamente
situado ao Noroeste do Estado, e, na mesorregião Noroeste Cearense, segundo o Instituto
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Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2008). No âmbito da Política Estadual dos
Recursos Hídricos, considerando que as condicionantes ambientais sofrem inúmeras
influências do saneamento básico, sendo que a sua falta vem ocasionando a degradação
ambiental do Ceará, o Estado está subdividido em doze Regiões Hidrográficas, sendo o
município de Uruoca incluído na Região Hidrográfica do Rio Coreaú. As Figuras 4 e 5
apresentam as doze Regiões Hidrográficas do Estado do Ceará ,
No mapa da Bacia do Rio Coreaú, bem como o detalhe do território municipal
com os municípios circunvizinhos.
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Figura 4: O mapa do Estado do Ceará subdividido em doze Regiões Hidrográficas,
destacando-se a Região da Bacia Hidrográfica do Rio Coreaú, onde está inserido o município.
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Figura 5: Mapa da Região Hidrográfica denominada Bacia do Rio Coreaú, observando-se ao
leste o município de Uruoca. Observa-se ainda, os principais recursos hídricos desta Bacia
que vem sofrendo processos de pressão antrópica, face ao desenvolvimento local.
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Figura 6: Mapa do município de Uruoca, destacando-se a localização dos distritos Sede, ao Leste, Paracuá, ao Noroeste e,
Campanário, ao Sudoeste. Verifica-se ainda, os limites com os municípios circunvizinhos.
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O acesso ao município, partindo-se de Fortaleza (capital do Estado do Ceará) pode
ser feito, principalmente, pelas rodovias pavimentadas, em bom estado de conservação, BR222 e CE-362. Possui a seguinte localização geográfica: 3º 18' 50'' de Latitude Sul e, 40º 33'
14'' de Longitude Oeste. Os limites do município são os seguintes: ao Norte: Senador Sá,
Martinópole e Granja; ao Sul: Moraújo e Senador Sá; ao Leste: Senador Sá; e ao Oeste:
Granja e Moraújo. Vide Figura 6.
3.3 Aspectos Fisiográficos e Hidrográficos
O município abrange uma área de 696,77 km², sua sede está a 70,00 metros de
altitude e dista, em linha reta, 293 km de Fortaleza (IBGE/IPECE, 2011). Uruoca possui três
distritos (Sede, Campanário e Paracuá) e várias localidades.
O clima da região é Tropical Quente Semiárido e Tropical Semiárido Brando,
caracterizando-se por temperaturas médias entre 26º a 28ºC e pluviosidade de 956,8 mm, com
o período chuvoso concentrado nos meses de janeiro a abril. Na Figura são apresentadas
outras características ambientais do Município.
A geologia do município, no que se refere aos constituintes rochosos, é bastante
diversificada, embora haja um predomínio de rochas metamórficas de idades pré-cambrianas,
englobadas na categoria genérica de rochas cristalinas; são representadas por gnaisses e
migmatitos de composição ácida a intermediária, granitóides, quartzitos, xistos, metacalcários
e metarenitos; em menor proporção ocorrem conglomerados, arenitos, grauvacas, argilitos e
rochas vulcânicas do Eo-Cambriano, e do Terciário/Quaternário. Depósitos aluviais recentes
são comuns ao longo dos principais cursos d’água que drenam o município. Vide Figura 7.
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Figura 7: Aspectos geológicos da Bacia do Rio Coreaú, evidenciando-se as tipologias
cristalinas e sedimentares, os sistemas tectônicos, condicionadores do aporte de águas
superficiais e subterrâneas.
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A principal atividade econômica reside na agricultura, com culturas de
subsistência de feijão, milho, mandioca e monocultura de algodão. Na pecuária extensiva
destaca-se criação de bovinos, ovinos, suínos e aves. O extrativismo vegetal está baseado na
fabricação de carvão vegetal, extração de madeiras diversas para lenha e construção de cercas.
O manuseio de matérias-primas provenientes de oiticica e carnaúba (fabricação de sabão
doméstico, bolsas, chapéus-de-palha) está amplamente difundido no município, enquanto o
artesanato de redes e bordados torna-se emergente. Na área de mineração, a extração de rocha
para cantaria, brita, placas para revestimento de fachadas e usos diversos na construção civil é
incipiente.
Ressalte-se que um importante patrimônio ambiental encontra-se no município de
Uruoca: o Sítio Arqueológico da Serra da Conceição, inserido ao oeste da sede municipal.
Nela, há indícios e comprovações de inscrições rupestres históricas.
O município tem, como principais fontes de abastecimento águas superficiais e
subterrâneas. No que pertine às águas superficiais, destacam-se o açude Premuoca - até o ano
2000 era a fonte de abastecimento da sede municipal, o rio Coreaú e grande quantidade de
seus afluentes: os riachos do Carvalho (local onde a sede municipal foi erguida), do Mel,
Bolgado, Salão, Penedo, Vermelho, Roncador, do Alegre, do Mocambo, da Gameleira, da
Toca, Paulista, dentre outros.
Salienta-se que a Bacia Hidrográfica do Coreaú tem uma área de drenagem de
10.633,66 km², correspondente a 7,0% do território cearense (Figura 5). O rio que dá nome à
bacia nasce na confluência dos riachos Jatobá e Caiçara, oriundos do sopé da Serra da
Ibiapaba e desenvolve-se (praticamente em sentido sul-norte) por 167,5 km até o Oceano
Atlântico (CEARÁ, 2009).
Esta Bacia Hidrográfica drena os municípios de Barroquinha, Camocim, Chaval,
Coreaú, Frecheirinha, Jijoca de Jericoacoara, Martinópole, Moraújo, Senador Sá e Uruoca, e
parcialmente, Acaraú (13,32%), Uruoca (80,21%), Bela Cruz (76,16%), Cruz (86,90%),
Granja (94,20%), Ibiapina (11,91%), Marco (44,39%), Meruoca (11,82%), Morrinhos
(4,26%), Mucambo (28,62%), Sobral (5,60%), Tianguá, (56,37%), Ubajara (28,87%) e Viçosa
do Ceará (54,42%).
A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH) monitora 9 (nove)
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reservatórios estratégicos existentes na Bacia do Coreaú, dos quais 06 (seis) estão na categoria
de mesotróficos, representando 66,6%, ou seja, encontram-se com situação trófica boa. Vide
Figura 8.

Figura 8: Mapa da Bacia com os açudes monitorados pela COGERH, destacando-se ao Leste
o açude Premuoca, construído pelo DNOCS, situado no município de Uruoca e, anteriormente
a única fonte de abastecimento de água da sede municipal de Uruoca. O referido açude
atualmente encontra-se com suas águas salinizadas, tendo uso apenas na agropecuária.

Segundo dados fornecidos pela CAGECE, até o ano 2000, 70% da população
urbana de Uruoca eram abastecidos por água proveniente do açude Premuoca com adução de
35 m³/h de volume de água.
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3.4 Domínios Hidrogeológicos
No município de Uruoca são observados três domínios hidrogeológicos: rochas
cristalinas, coberturas sedimentares e depósitos aluvionares: as rochas cristalinas são
predominantes e representam o que é denominado comumente de “aquífero fissural”. Como
basicamente não existe uma porosidade primária nesse tipo de rocha, a ocorrência da água
subterrânea é condicionada por uma porosidade secundária representada por fraturas e fendas,
o que se traduz por reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena extensão.
Dentro deste contexto, em geral, as vazões produzidas por poços são pequenas e a
água, em função da falta de circulação e dos efeitos do clima semiárido é, na maior parte das
vezes, salinizada.

Essas condições atribuem um potencial hidrogeológico baixo para as

rochas cristalinas sem, no entanto, diminuir sua importância como alternativa de
abastecimento em casos de pequenas comunidades ou como reserva estratégica em períodos
prolongados de estiagem.
As coberturas sedimentares compreendem manchas isoladas de sedimentos
detríticos que, em função das espessuras reduzidas, têm pouca expressão como mananciais
para captação de água subterrânea.
Os depósitos aluvionares são representados por sedimentos areno-argilosos
recentes, que ocorrem margeando as calhas dos principais rios e riachos que drenam a região,
e apresentam, em geral, uma boa alternativa como manancial, tendo uma importância relativa
alta do ponto de vista hidrogeológico, principalmente em regiões semiáridas com predomínio
de rochas cristalinas. Normalmente, a alta permeabilidade das areias de aluviões compensa as
pequenas espessuras, produzindo vazões significativas.
O Comitê de Bacia Hidrográfica do Coreaú foi criado pelo Decreto 28.233, de 4
de maio de 2006 e instalado em 08 de junho de 2006, e possui 30 membros sendo: 9
representantes da sociedade civil organizada, ocupando 30%; 9 de representações de
entidades de usuários, ocupando 30%; 6 representantes dos poderes públicos estadual e
federal, ocupando 20%; e 6 representantes do poder público municipal, ocupando 20%
(CEARÁ, 2009).
Consta em CEARÁ (2009) que, na etapa regional do Pacto das Águas, na Bacia
do Coreaú, instituições de Uruoca estavam representadas por seus participantes, quando os

28

encontros/seminários foram realizados no município, indicando que Uruoca tem contribuído
para a efetivação deste Pacto.
Em Uruoca o diálogo municipal pactuou a aprovação de uma lei de preservação
ambiental, proposta pelo Comdema e Câmara de Vereadores, e o estabelecimento de
parcerias com escolas, para inclusão na grade curricular o conteúdo Educação
Ambiental. A estruturação de um arcabouço jurídico municipal deverá ser voltada
para a fiscalização e monitoramento ambiental; criação de uma área verde e de uma
unidade de conservação e parque, nas proximidades do açude Pinga; criação de um
código de posturas; elaboração de um plano de gestão ambiental e a viabilização de
uma disciplina de Educação Ambiental na grade escolar (CEARÁ, 2009, p.62).
Uruoca pactuou sobre ações de monitoramento dos resíduos sólidos.

Considerando que uma das exigências da Política Nacional de Saneamento
Básico, Lei Federal nº 11.445/2007, é que (§ 3º do Art. 19), os planos de saneamento básico
devem ser compatíveis com os planos das bacias hidrográficas em que estiverem inseridos.
Considerando ainda que, conforme informações da COGERH, comprovadas durante o
diagnóstico local, o plano da Bacia foi realizado de forma participativa e compartilhada e,
aprovado pelo Comitê da Bacia, por meio de reuniões e audiência públicas realizadas durante
o ano de 2010. É recomendável que seja levada em conta as informações constantes no
mesmo.
Conforme se observa na Figura 9, a Compartimentação Geoambiental da Bacia do
Coreaú evidencia terrenos argilosos e arenosos, depressão sertaneja, maciços rochosos, matas
ciliares de ambientes fluviais, litologias cristalinas que demonstram a complexidade do
geoambiente e são importantes condicionantes que devem ser levados em consideração
quando do planejamento de infraestruturas de saneamento básico, principalmente quanto aos
recursos hídricos, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais
urbanas e disposição final de resíduos sólidos.
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Figura 9: Compartimentação Geoambiental da Bacia do Coreaú
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3.5 Aspectos Demográficos
Os dados oficiais da população de Uruoca são dos censos demográficos de 1991,
2000 e 2010, e mostram que entre 1991 e o ano 2000 crescimento de 1,30% e deste para 2010,
1,16% como se observa na Figura 10.

Figura 10 - Dados do censo sobre a população de Uruoca, IBGE.

Os dados da Figura permitem observar, ainda, que a população da zona urbana,
em 2010, era maioria, 7.671 pessoas (59,54%) em relação à população da zona rural, que era
de 5.212 pessoas (40,46%). Observa-se, ainda, que em 2010, 50,44% da população de Uruoca
pertencia ao sexo masculino e 49,56% era do sexo feminino.
Em relação à faixa etária, tem-se a distribuição evidenciada na Figura 11, que
resume os dados obtidos nos três últimos censos do IBGE. O grupo enquadrado entre 0 e 14
anos, considerando o censo de 2010, representa 29,40% da população de Uruoca; o grupo
enquadrado entre 15 e 59 anos representa 62,67% da população; o grupo com 60 anos e mais,
7,93 % da população.

31

Figura 11: População de Uruoca, segundo os grupos de idade. Fonte, IBGE.

A taxa de urbanização de Uruoca vem crescendo ao longo dos últimos 30 anos.
Em 1991 era de 43,14%; em 2000 era de 53,32% e em 2010 passou para 59,54%, com
densidade de 18,49 habitantes/km². O produto interno bruto (PIB) do município vem
crescendo, segundo o IBGE (2008). Em 2004, por exemplo, o PIB era de R$ 1.743,00 e, em
2008, era de R$ 2.760,00 (aumento de % aproximadamente). Em relação aos domicílios
ocupados, existem 3.552 em Uruoca, sendo que 2.253 (63,43%) estão na zona urbana e 1.299
(36,57%) estão na zona rural.
3.6 Aspectos Econômicos, Sociais e de Saúde
Segundo o IPECE, em 2010, em Uruoca existiam 1.076 empregos formais, sendo
389 ocupados por pessoas do sexo masculino e 687 ocupados por pessoas do sexo feminino.
Os quatro seguimentos geradores destes empregos são a administração pública (total: 1.032),
o comércio (30), o setor de serviços (5), indústria de transformação (3), agropecuária (3) e a
construção civil (3).
Para as demais atividades (extrativa mineral, indústria de transformação,
prestadores de serviços de utilidade pública, agropecuária) não há registro. No entanto,
quando do diagnóstico, em abril de 2012, foram observadas que duas empresas realizavam
atividades de extração de rochas ornamentais na serra da Conceição: VULCANO LTDA e
GRAMIL LTDA, ambas sediadas no município de Sobral. Ressalte-se que é nesta serra que se
encontra o patrimônio ambiental denominado Sítio Arqueológico da Serra da Conceição.
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A agricultura do município, conforme CEARÁ (2010) envolve a produção, em
pequena escala, de feijão, mandioca, milho e castanha de caju. A pecuária envolve bovinos,
caprinos e ovinos. Com relação à renda domiciliar per capita, tem-se a distribuição
apresentada na Figura 12, da qual se observa que a grande maioria ganha até 1 salário
mínimo.

Figura 12: Renda Domiciliar per capita (Salário mínimo R$ 510,00)
Com relação à educação (dados de 2010 da Secretaria de Educação Básica)
existem em Uruoca 226 professores e 22 professores (%) vinculados à rede estadual. Em
relação aos estudantes, existem 4.073 matrículas, sendo que 3.511 (%) foram realizadas junto
à rede municipal de ensino e 562 matrículas (%) foram realizadas junto à rede estadual.
Observa-se na Figura 13 que o número de alunos decresceu no período de 2004 a 2010.

Figura 13: Evolução do número de alunos
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Em Uruoca existem 14 escolas (dados de 2010 da Secretaria de Educação Básica),
sendo 13 escolas municipais (somam 103 salas de aula) e 01 escola estadual (possui 9 salas de
aula). O município conta, ainda, com 8 bibliotecas e 8 laboratórios de informática.
Os principais indicadores educacionais de Uruoca são: 83,8% de aprovação no
ensino fundamental (taxa do Estado do Ceará: 88,4%), 87,81% de aprovação no ensino médio
(taxa do Estado do Ceará: 82,2%), 1,9% de abandono no ensino fundamental (taxa do Estado
do Ceará: 2,9%) e 10,6% de abandono no ensino médio (taxa do Estado do Ceará: 10,6%).
Um aspecto importante a se destacar é que Uruoca tem conseguido baixar a taxa
que mede a distorção entre a idade e a série dos estudantes nas duas modalidades de ensino
oferecidas, comparando o ano de 2004 com o ano de 2010. Tem conseguido, também, reduzir
sua taxa de analfabetismo funcional (15 anos ou mais), que, em 2000, igual a 45,96% e
passou a ser, em 2010, 36,46%, mas esta ainda é superior a observada para o Estado (em
2000: 26,54% e em 2010: 18,78%).
Uruoca, conforme ainda a Secretaria de Educação Básica, tem conseguido,
também, baixar o percentual de professores com nível médio: em 2004, eles representavam
96,72% do quadro docente e em 2010 passaram a representar 63,64%. O percentual de
professores com nível superior tem aumentado: em 2004, eles representavam 0,00% do
quadro docente e em 2010 passaram a representar 35,06%.
Com relação ao equipamento da saúde pública (dados de 2010 da Secretaria de
Saúde do Estado), existem 8 unidades de saúde ligadas ao SUS, sendo todas da esfera pública
e subdivididas em 5 centros de saúde/unidade básica de saúde, uma unidade mista e dois
ambulatórios. Uruoca conta com um quadro de profissionais da área da saúde composto por
29 agentes comunitários de saúde, 23 profissionais de nível médio ligados à saúde, 11
médicos, 7 enfermeiros, 4 dentistas e 2 profissionais de nível superior ligado à saúde.
O percentual de crianças acompanhadas pelo Programa Agentes de Saúde é
mostrado na Figura 13, e dela se observa que Uruoca tem bons indicadores de saúde,
comparativamente aos do Estado, exceto no quesito que se refere ao percentual de crianças
abaixo de 2,5 kg ao nascer.
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Figura 14: Indicadores do Programa de Acompanhamento das Crianças

Um aspecto que merece atenção é que, em Uruoca, houve, em 2010, uma redução
na taxa de mortalidade infantil em relação aos anos anteriores: 2006 (17 casos por mil
nascidos vivos), 2008 (16 casos por mil nascidos vivos), 2010 (13 por mil nascidos vivos). A
média do Estado para o ano de 2010 foi de 13,11 casos por mil nascidos vivos, conforme se
observa na Figura 15.

Figura 15: Taxa de Mortalidade Infantil em Uruoca

Felizmente, as demais doenças (AIDS, dengue, febre tifoide, hanseníase, hepatite
viral, leishmaniose tegumentar, leishmaniose visceral, leptospirose, meningite, raiva, tétano
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acidental e tuberculose) não foram registrados em 2010, exceto 4 casos de hanseníase, 4 de
tuberculose e 1 caso de meningite.
Do ponto de vista cultural, o principal evento é a festa da padroeira (Nossa
Senhora do Livramento) que acontece no mês de agosto. Ocorre no município, também, o
Festival de Quadrilhas, realizado todos os anos no mês de julho. O estudante do município de
Uruoca e de outros municípios da Zona Norte tem prática de visitar o patrimônio ambiental
municipal: o Sítio Arqueológico da Serra da Conceição, embora sem nenhuma proteção legal
e oficial.
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Uruoca, que considera
informações sobre longevidade, educação e renda, numa escala de valor igual a 1, é igual a
0,587 e o do Estado do Ceará, para efeito comparativo, é 0,700. Assim, no ranking do Estado,
o município de Uruoca ocupa a posição de n°165.
O Índice de Desenvolvimento do Município (IDM), que considera quatro
conjuntos de indicadores (fisiográficos, fundiários e agrícolas /demográficos e econômicos
/infraestrutura de apoio /sociais), cujos valores podem variar de 0 a 100, é igual a 25,27 e o do
Estado do Ceará, para efeito comparativo, é 29,14. Assim, no ranking do Estado, o município
de Uruoca ocupa a posição de n°111. Com a universalização do Saneamento Básico, objeto
principal deste plano municipal, espera-se que tais índices de desenvolvimento melhorem.
3.7 Investimentos em Saneamento Básico
Consta em CEARÁ (2010), que Uruoca recebeu cinco obras relacionadas ao
abastecimento de comunidades entre 2000 e 2009, através do Projeto São José, onde 463
famílias foram atendidas. Estas ações foram executadas pela Superintendência de Obras
Hidráulicas (SOHIDRA) e pela CAGECE, com contrapartida de 10% da comunidade e estão
sendo administradas de diversas formas, especialmente pelo Sistema Integrado de
Saneamento Rural (SISAR).
A Prefeitura de Uruoca tem recebido investimentos para ampliar os serviços de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbanos e limpeza pública.
3.8 Compatibilidades do Plano da Bacia do Coreaú com o Plano Municipal de
Saneamento Básico de Uruoca
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Considerando que o município de Uruoca tem sua área territorial inserida na
Bacia Hidrográfica do Coreaú, este deve ter objetivos, programas, projetos e ações no PMSB
compatíveis com as diretrizes estabelecidas no Plano da Bacia do Coreaú, publicado em 2010.
De acordo com o documento, os principais problemas ambientais, com impactos
no saneamento básico, encontrados na Bacia do Coreaú, podem ser reunidos em grandes
grupos:
- Disposição inadequada de resíduos sólidos;
- Lançamento de resíduos líquidos domésticos;
- Emissão de poluentes atmosféricos;
- Atividade mineraria predatória;
- Risco de poluição dos recursos hídricos por cemitérios;
- Degradação das áreas de manguezais;
- Áreas com risco de inundações periódicas;
- Risco de salinização de áreas represadas;

Para a melhoria das condições ambientais, o Plano da Bacia do Coreaú, publicado
em 2010, recomenda as seguintes ações estaduais relacionadas direta ou indiretamente ao
saneamento básico:
1) No Eixo Água e Desenvolvimento
a) Solicitar aos órgãos da esfera estadual a instalação de uma Base Central da
Companhia da Policia Militar Ambiental (CPMA) no rio Coreaú, por parte do Comitê e
depois ao COMDEMA, incluindo sua estruturação e devidas ações;
b) Ampliar a infraestrutura de reservação e adução;
c) Desenvolver formação continuada para todos os setores municipais envolvidos com a
agricultura;
d) Desenvolver trabalho educativo de preservação das áreas preservadas por lei;
e) Fiscalizar a comercialização e utilização de pesticidas/herbicidas;
f) Desenvolver um programa de monitoramento de lagoas, criação de cisternas, poços e
captação de águas pluviais;
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g) Apoiar o combate ao uso de agrotóxicos como herbicidas e outros;
h) Estimular e apoiar a agricultura orgânica.

2) No Eixo Água para Beber
a) Estruturar políticas públicas de Saneamento Básico nos municípios da Bacia do rio Coreaú;
b) Construir cisternas nas escolas públicas;
c) Financiar obras de abastecimento de água para as comunidades;
d) Implantar, nos respectivos municípios da bacia do rio Coreaú, sistema de esgotamento
sanitário e sistema de abastecimento d’água para as comunidades que não dispõem de água
tratada, bem como a construção de Centro de Triagem e Reciclagem do Lixo;
e) Distribuir materiais didáticos para campanhas educativas;
f) Construir aterros sanitários.

3) No Eixo Convivência com o Semiárido
a) Criar um “fundo cearense” para apoiar e fomentar as ações de serviços ambientais como:
recuperações de nascentes, reuso de água, preservação e recuperação das matas ciliares e
produção de água;
b) Criar um projeto global de convivência com o semiárido;
c) Perfurar poços profundos.

4) No Eixo Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos
a) Apoiar técnica e institucionalmente os municípios na elaboração dos Planos Municipais;
b) Ampliar a participação dos municípios no Sistema de Gerenciamento;
c) Melhorar o monitoramento e a fiscalização dos lagos e lagoas da bacia;
d) Criar um fundo estadual para subsidiar as ações a serem desenvolvidas pelo município;
e) Firmar o Licenciamento Ambiental conjunto entre SEMACE e as Prefeituras Municipais.

Diante deste contexto, segundo o Pacto das Águas - Caderno Regional da Bacia
do Coreaú (CEARÁ, 2009), Uruoca:
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- apontou além da necessidade de uma gestão ambiental mais eficiente para o
desenvolvimento de uma política voltada para a agricultura que valorize ações como a
hortifruticultura;
- pactuou a aprovação de uma lei de preservação ambiental proposta pelo Comdema e Câmara
de Vereadores, e o estabelecimento de parcerias com escolas para inclusão, na grade
curricular, do conteúdo Educação Ambiental;
- pactuou a estruturação de um arcabouço jurídico municipal voltado para a fiscalização e o
monitoramento ambiental; criação de uma área verde e de uma unidade de conservação e
parque, nas proximidades do açude Pinga; criação de um código de posturas; elaboração de
um plano de gestão ambiental e a viabilização de uma disciplina de Educação Ambiental na
grade escolar;
- pactuou sobre ações de monitoramento de resíduos sólidos;
- considerou como suas principais ações as de manejo e conservação do solo: barragens
subterrâneas, reflorestamento, construção de cisternas e recuperação de nascentes;
- avaliou que a sua convivência com as particularidades da região semiárida pode ser
melhorada desde que sejam criadas leis municipais que permitam a implantação de metas em
prol da preservação ambiental; que sejam inseridas novas técnicas de plantio e manejo com
apoio técnico da secretaria de agricultura e, também, um projeto piloto nos moldes do
Programa de Desenvolvimento Ambiental (Prodham);
- de modo a garantir o acesso à água para sua população difusa, assegurou buscar a ativação
de poços existentes, a construção de novos poços artesianos e a implantação de barragens
subterrâneas;
- afirmou que é preciso que seja elaborado, no âmbito municipal, um Plano de Gestão
Ambiental que integre as instituições na execução das ações necessárias.
O Plano da Bacia do Coreaú, visando a melhorar a qualidade da água da Bacia,
sistematizou uma lista de ações. O Plano determinou ainda metas aos indicadores
(agropecuários, econômicos, sociais e naturais) de curto, médio e longo prazo. Estas
representam os compromissos assumidos na implantação dos programas e atividades futuras.
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Em geral, são quantificáveis, qualificáveis e verificáveis, para facilitar o monitoramento. As
metas dos indicadores foram estabelecidas em cinco temáticas.
Portanto, para obter a compatibilidade entre o Plano Municipal de Saneamento
Básico e o Plano da Bacia do Coreaú, Uruoca precisará adotar, no mínimo, as seguintes
diretrizes:
- Universalizar o acesso aos serviços de (a) abastecimento de água potável, (b) esgotamento
sanitário, (c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e (d) drenagem e manejo das águas
pluviais urbanas, minimizando o risco à saúde e assegurando qualidade ambiental;
- Fortalecer a cooperação com a União, com o Estado e com população para a aplicabilidade
da política municipal de saneamento básico;
- Buscar recursos, nos níveis federal e estadual, compatíveis com as metas estabelecidas no
Plano Municipal de Saneamento Básico, orientando sua destinação e aplicação segundo
critérios que garantam a universalização do acesso.
4. DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO
4.1 Abastecimento de Água
Analisando informações do IBGE do período de 2000 a 2010, verifica-se que na
evolução do abastecimento de água do município de Uruoca ocorrem diversas formas de
abastecimento (CAGECE, SISAR, cisterna, poço, chafariz e carro - pipa), como mostra a
Figura 16.

Figura 16: Subdivisão de Uruoca por tipo de abastecimento de água

No entanto, utilizando os dados cedidos pela CAGECE, a sede municipal de
Uruoca iniciou o ano de 2012 com 2.454 ligações ativas de abastecimento de água, sendo
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2.376 residenciais, 57 ligações comerciais e 21 ligações públicas (índice de cobertura:
95,39%).
Conforme os dados do IBGE, comparando-se a evolução dos domicílios
particulares permanentes, dispondo-se das formas de abastecimento de água do ano 2000 ao
ano 2010, obtêm-se a informação do crescimento das ligações à rede geral da CAGECE: (ano
2000 = 2.651 ligações; ano 2010 = 3.547 ligações). Pela figura 14 observa-se que no ano 2010
somente 1.730 ligações estavam ativas no universo de 1.904 ligações.

Figura 17: Tipologias de ligações

O sistema de abastecimento de água da sede municipal é realizado pela CAGECE,
e no distrito de Paracuá e Campanário, há sistemas do SISAR, nos demais locais a população
rural agrupada ou difusa, é assistida pelo abastecimento feito por captações nos leitos dos
riachos, nascentes, no rio Coreaú, e captações de águas subterrâneas. A Figura 18 apresenta
planta da rede de abastecimento de agua da sede de Uruoca.
Vale salientar que existe na sede municipal uma única e grande galeria de
escoamento de água, a qual transformou o leito natural do riacho do Carvalho em uma grande
caixa de concreto. Destaca-se que o distrito de Campanário está edificado na área de
influência do leito sazonal do rio Coreaú.
Já o distrito de Paracuá está assentado no leito do riacho Paulista. Observa-se
ainda que a sede municipal é circundada por elevações rochosas, principalmente as serras do
Baixo, da Goiania e da Gurguéia, que superam 300 metros de altitude e, provocam o
desencadeamento

de

enxurradas,

face

aos

desníveis

superiores

a

230

metros.

Consequentemente, qualquer intervenção no âmbito do saneamento básico, deve levar em
análise como de fundamental importância estes condicionantes.
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Figura 18: Rede de abastecimento instalada na sede municipal de Uruoca
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O sistema da CAGECE, em linhas gerais, abrange a captação da água bruta no
leito do rio Coreaú, no distrito de Jordão, município de Moraújo, adução até a estação de
tratamento, reservação da água tratada em sistema apoiado e distribuição na rede por
gravidade. Alguns componentes são registrados nas Fotografias constantes nas Figuras 19 a
22.

Figura 19: Poço de captação de água para abastecimento da sede municipal de Uruoca,
situado no leito do rio Coreaú, município de Moraújo. Verifica-se que pelo aspecto físico da
água vislumbra-se a existência de sólidos em suspensão.
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Figura 20: Estação de bombeamento da água captada no leito do rio Coreaú, onde tem início a
adutora para abastecimento da sede municipal de Uruoca.

Figura 21: Balneário utilizado para o lazer da população dos municípios de Moraújo e
Uruoca. A não conformidade é constatada pela localização exatamente no local da captação,
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gerando impactos ambientais negativos e, promovendo o desencadeamento de processos de
degradação ambiental, principalmente no ponto de captação de água bruta.

Figura 22: Local da chegada da adutora na sede Uruoca, que tem inicio no leito do rio Coreaú,
em Moraújo. Neste domínio encontra-se a Estação de Tratamento de Água e o reservatório
elevado, ambos localizados na sede municipal de Uruoca, em frente à edificação da Prefeitura
Municipal e, especificamente em setor com altitude mais elevada. Nesta inicia-se a rede de
distribuição.

Este sistema de abastecimento encontra-se devidamente licenciado junto à
SEMACE. O distrito de Paracuá é assistido pelo sistema SISAR, porém, não nos foram
fornecidos os dados produtivos, apenas a planta de distribuição da rede de abastecimento. Já a
rede de distribuição do distrito de Campanário também é assistida pelo SISAR. Vide Figuras
23 a 26.
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Figura 23: Planta da rede de distribuição de água do distrito de Paracuá
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O pessoal ligado ao sistema de abastecimento de água é composto por duas
pessoas permanentes do quadro da empresa (um na administração e um na operação) e dois
terceirizados (um na administração e um na operação).
O sistema de abastecimento de água da sede, segundo a CAGECE (2011), tinha
99,9% de suas ligações hidrometradas desde o ano de 2008. Além disso, na sede de Uruoca
existem 3 chafarizes ativos e 1 desativado, 1 poço ativo (posto de combustível) e 6
desativados , como fonte alternativa de abastecimento, mas não há registro da qualidade da
água distribuída.
O distrito de Paracuá, que fica a aproximadamente 50 km da sede de Uruoca, é
atendido pelo sistema SISAR, utilizando água subterrânea, por meio de poço tubular profundo
com rede e reservatório.

Figura 24: Imagem do reservatório de água do distrito de Paracuá, município de Uruoca.

Informações colhidas durante o diagnóstico apontam que 196 famílias do distrito
de Campanário são atendidas diretamente pelo sistema SISAR. Exceto a sede e Campanário,
as demais localidades possuem sistemas individuais de abastecimento (poços, cisternas, carro
pipa). O distrito de Campanário também é abastecido pelo sistema SISAR, por meio de
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captação de água subterrânea em um poço tubular. Vide Planta da rede de distribuição e
fotografia do reservatório elevado.
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Figura 25: Planta da rede de distribuição de água do distrito de Campanário
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Figura 26: Imagem de um poço com reservatório elevado utilizado para abastecimento
humano (sistema SISAR), no distrito de Campanário.

4.2 Diagnóstico Atual da Explotação de Águas Subterrâneas
O levantamento realizado no município de Uruoca registrou a presença de 42
poços, dos quais 39 do tipo tubular profundo (15 públicos e 24 privados) e 3 do tipo amazonas
(todos particulares).
Com relação à distribuição desses poços por domínios hidrogeológicos,
verificou-se que existem 40 poços em rochas cristalinas e 2 poços ao longo de aluviões. A
figura 24 mostra essa distribuição para os tubulares, considerando que todos os poços
amazonas encontram-se nas rochas do cristalino. A situação atual dessas obras, levando em
conta, ainda, seu caráter público ou privado e o tipo de poço é apresentada na Tabela 1.
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PÚBLICO
Tipo De Poço
Poço Amazonas
Poço Tubular
PRIVADO
Tipo De Poço
Poço Amazonas
Poço Tubular
Fonte: CPRM, 1998

Abandonado
4

Desativado
1

Em Uso
8

Não Instalado
2

Abandonado
6

Desativado
1
2

Em Uso
2
8

Não Instalado
8

Tabela 1: Situação atual dos poços cadastrados

Para os poços amazonas privados verifica-se que 67% do total (2 poços) estão em
uso, e o restante é passível de recuperação (desativado). Para os poços tubulares privados
verifica-se que 34% do total (8 poços) estão em uso e 41% (10 poços) são passíveis de entrar
em funcionamento (desativados - 2 poços; não instalados - 8 poços). Com relação aos poços
tubulares públicos, 20% (3 poços) encontram-se desativados ou não instalados e,
consequentemente, podem ser aproveitados, enquanto que 53% (8 poços)

estão sendo

utilizados.
4.3 Aspectos Quantitativos e Qualitativos
Em relação ao aspecto quantitativo serão considerados, para efeito de cálculos,
apenas os poços tubulares profundos, os quais apresentam uma explotação sistemática através
de equipamentos de bombeamento diversos.

O objetivo básico é quantificar de forma

referencial a produção de água subterrânea do município e verificar o aumento da oferta de
água a partir das unidades de captação existentes não utilizadas (desativadas e não instaladas).
Deve-se ressaltar, entretanto, que os números aqui apresentados expressam uma
estimativa baseada em médias de produtividade de cada domínio hidrogeológico considerado,
obtidas a partir de estudos regionalizados anteriores. Uma determinação mais precisa da
produtividade e potencialidade dos poços existentes teria que passar por estudos detalhados a
partir da execução de testes de bombeamento em todos os poços.
Para o caso do município de Uruoca, foi considerado, nos cálculos, apenas o
domínio das rochas cristalinas, que abrange cerca de 95% das captações de água subterrânea
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existentes. Segundo a diretriz proposta, foi considerada, para o domínio das rochas cristalinas,
uma vazão média de 1,7 m³/h, resultado de uma análise estatística de mais de 3.000 poços no
cristalino do estado do Ceará (Möbus et all, 1998). Vide Tabela 2.
Estimativa da
Disponibilidade
Instalada Atual
Em
Qe
Qe Total
Uso
unit.
(m3/h)
(m3/h)
Públicos
8
1,7
13,6
Privados
8
1,7
13,6
16
Total
27,2
Qe = Vazão de explotação
Fonte: CPRM, 1998
Poços
Tubulares

Estimativa da
Disponibilidade Instalada
Potencial
Desativados/ Qe
Qe
Não
unit.
Total
Instalados
(m3/h) (m3/h)
3
1,7
5,1
10
1,7
17,0
13
22,1

% de aumento da
disponibilidade
atual
19
63
82

Tabela 2: Estimativa da disponibilidade instalada atual e potencial das rochas cristalinas do
município de Uruoca

A Tabela 2 mostra que, considerando-se 16 poços tubulares em uso no cristalino,
pode-se inferir uma produção atual da ordem de 27,2 m³/h de água para todo o município de
Uruoca, sendo que 13,6 m³/h são devidos a poços públicos e 13,6 m³/h a poços privados.
Caso seja implantada uma política de recuperação e/ou instalação dos poços que atualmente
não estão em uso, estima-se que seria possível atingir um aumento da ordem de 82% (22,1
m³/h) em relação à atual oferta d´água subterrânea. Considerando-se somente os poços de
domínio público, o aumento estimado seria de 5,1 m³/h, ou seja, 37,5%.
Do ponto de vista qualitativo, foram considerados, para classificação, os
seguintes intervalos:
0 a 500 mg/L
--- água doce
500 a 1500 mg/L --- água salobra
> 1500 mg/L
--- água salgada
Tabela 3: Classificação da água
A classificação das tipologias de poços de captação de águas subterrâneas do
município de Uruoca correspondem a poços amazonas e tubulares, respectivamente,
considerando as situações: em uso, desativados e não instalados. Deve-se ressaltar que só
foram analisados os poços onde foi possível realizar coleta de água.
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Nos poços amazonas, das 3 análises, 2 (cerca de 67%) são classificadas como
salinas e, consequentemente, impróprias para o consumo humano. Quanto aos poços
tubulares, os resultados mostraram o seguinte: no conjunto dos poços tubulares em uso, a
predominância é de água salgada (7 poços), representando cerca de 47% do total das amostras
nesse grupo em particular. Já com os poços passíveis de entrar em funcionamento
(desativados + não instalados) a predominância é de água salobra, representando cerca de
63% do total de poços neste conjunto. A análise dos dados referentes ao recenseamento de
poços executado no município de Uruoca permitiu estabelecer as seguintes conclusões:
- Em termos de domínio hidrogeológico predomina o das rochas cristalinas, que apresenta um
baixo potencial hidrogeológico, caracterizado por baixas vazões e baixa qualidade de água. É
neste contexto que se encontra a quase totalidade dos poços tubulares (37 dos 39 poços) e a
totalidade dos poços amazonas cadastrados no município;
- Depósitos aluvionares também estão presentes na região embora, ainda, sejam pouco
aproveitados.
Verifica-se na Tabela 4 que a situação dos poços existentes no município é a
seguinte:

Tipo de Poço
Poços Tubulares
Poços Amazonas
Privados Poços Tubulares
Poços Amazonas
Fonte: CPRM, 1998
Públicos

Em uso

Paralisados
Definitivamente

53%
34%
67%

27%
25%
-

Passíveis de
Funcionamento
20%
41%
33%

Tabela 4: Situação dos Poços em Uruoca

Levando em conta os poços tubulares paralisados passíveis de entrar em
funcionamento, pode haver um aumento na oferta de água do município de cerca de 81,2%,
considerando poços públicos e privados, ou 37,5%, considerando, apenas, os poços públicos.
Em termos de qualidade das águas subterrâneas, as amostras analisadas
mostraram que a maioria dos poços apresenta águas com teores de sais dissolvidos de médios
a elevados, sendo que cerca de 38% dos poços tubulares e cerca de 67% dos poços amazonas
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possuem águas salinizadas, somente recomendadas para o consumo animal e uso humano
secundário (lavar, banho etc.).
4.4 Esgotamento Sanitário
O esgotamento sanitário do município de Uruoca ocorre em várias modalidades:
CAGECE, SISAR, fossa séptica e a céu aberto. Segundo informações da Prefeitura, já existia
um sistema de captação dos esgotos administrado pela própria Prefeitua, porém sem
comprovação documental.
Oficialmente, o projeto da ETE do sistema de esgoto de Uruoca foi desenvolvido,
em 2000, pela empresa ENGESOFT, dentro do Programa Alvorada I. A referida estação foi
projetada com uma configuração composta por 4 (quatro) lagoas de estabilização em série,
sendo uma facultativa seguida por 3 (três) de maturação, tendo sido dimensionado como um
processo teórico de mistura completa, que na prática, conforme literatura técnica
especializada, é uma situação ideal que dificilmente se verifica, e em geral, leva ao
superdimensionamento das lagoas projetadas.
Considerando que, ultimamente vem sendo bastante difundido no país o
dimensionamento de lagoas de estabilização utilizando-se o processo do fluxo disperso que,
segundo os analistas desse tipo de tratamento, aproxima-se mais da realidade do que de fato
acontece em lagoas de estabilização de esgoto. Assim sendo, atendendo às ponderações
técnicas dos responsáveis pela implantação do projeto da ETE, a CAGECE fez revisão do
projeto da ETE de Uruoca, onde já existia implantada a lagoa facultativa e uma lagoa de
maturação.
Foi feita a análise de uma intervenção que foi executada em 2005, e que consistiu
em subdividir a lagoa facultativa e inserir duas chicanas na lagoa de maturação, utilizando-se
no dimensionamento o processo do fluxo disperso. Dessa forma o sistema passou a ser
composto por 1 (uma) lagoa facultativa em serie, 1 (uma) lagoa de maturação comum e 1
(uma) lagoa de maturação com chicanas. O novo dimensionamento admitiu uma cota per
capita de 100 L/hab.dia e as populações previstas no projeto original.
O resultado obtido, conforme planilhas de cálculo, mostra que obteve-se
efluentes, em 2011, com níveis de 27,0 CF/100ml e 3,0 mg /L

DBO e, em 2021,

aproximadamente 800,0 CF/100ml e 15,0 mg /L DBO. Observou-se ainda que, a CAGECE, a
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partir do ano 2015, dever-se-á avaliar se haverá condições de sobrecarga na lagoa facultativa
modificada, tendo em vista que a carga superficial poderá se tornar superior a 400 Kg/ha.dia
e, em consequência, poderá, ou não, exalar odores objetáveis.
Conforme informações disponibilizadas pela Prefeitura Municipal durante o
diagnóstico, 80% da sede de Uruoca é atendida por sistema de coleta e tratamento de esgoto,
mas informações da CAGECE apontam um percentual menor (35,98%), assim como os dados
do IPECE (2010): 44,0%. O sistema da CAGECE, em linhas gerais, abrange a coleta dos
esgotos sanitários, adução até a estação de tratamento composta por gradeamento, caixa dupla
de areia, medidor tipo Parshall, uma lagoa facultativa e duas de maturação. Ainda, Segundo a
CAGECE o sistema de esgotamento encontra-se devidamente licenciado junto à SEMACE.
Conforme os dados cedidos pela CAGECE, Uruoca iniciou o ano de 2012 com
460 ligações ativas de esgotamento sanitário, sendo 449 residenciais e 11 ligações comerciais
(índice de cobertura: 41,7%), mostrando leve crescimento em relação aos anos anteriores.
Vide Figuras 27 e 28.

Figura 27: Flagrante da disposição incorreta de efluentes domiciliares na galeria de drenagem
de águas pluviais, o que comprova a não utilização da rede de esgotamento por alguns
domicílios, conforme comprovado pelo poço de visita da rede de esgoto municipal verificada
nesta fotografia
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No distrito de Campanário, vem ocorrendo a coleta de esgoto de parte das
residências (237 famílias entre 298 existentes: 79,5%), mas o sistema de tratamento do
SISAR encontra-se sem a correta operação e os efluentes são lançados a céu aberto.
Nas demais localidades, existem fossas sépticas em residências de maior porte
financeiro e, nas outras, há o lançamento a céu aberto. Durante os contatos com os moradores
da sede municipal dos dois outros distritos, foi informado que a prática atual é a construção de
fossa com a instalação de anéis de concreto com descarga no solo, o que vem gerando
impactos ambientais negativos.
4.5 Drenagem Urbana
Conforme o Artigo 3º da Lei 11.445, de 5 de Janeiro de 2007, a drenagem e
manejo das águas pluviais urbanas abrange o conjunto de atividades, infra-estruturas e
instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou
retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas
pluviais drenadas nas áreas urbanas.
A rede de drenagem urbana está diretamente ligada à infraestrutura de transporte
e, as vias públicas, sob responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Obras do município.
O planejamento das redes, de macro e microdrenagem, devem considerar as características
planialtimétricas do terreno, os pontos de alagamento e os cursos de água existentes, além das
passagens molhadas necessárias para o fluxo do tráfego. Conforme a FUNASA (2006):
A microdrenagem é definida pelos sistemas de condutos pluviais a nível de
loteamento ou de rede primária urbana que propicia a ocupação do espaço urbano ou
periurbano por uma forma artificial de assentamento, adaptando-se ao sistema de
circulação viária. A macrodrenagem urbana destina-se à condução final das águas
captadas pela drenagem primária, dando prosseguimento ao escoamento dos
deflúvios oriundos das ruas, sarjetas, valas e galerias, que são elementos de
microdrenagem, isto é, corresponde rede de drenagem natural preexistente nos
terrenos antes da ocupação, sendo constituída pelos córregos, riachos e rios
localizados nos talvegues e vales (FUNASA, 2006, p.10).

O município de Uruoca não possui sistema de galerias para drenagem urbana de
águas pluviais em nenhum dos seus distritos, exceto na rua central que desagua em um canal
pavimentado e aberto que ocupa um trecho urbano da sede municipal.
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De acordo com os presentes na reunião dos dias 09 e 10 de abril de 2012, o
município não tem sofrido desastres causados por enchentes ou inundações. Todavia,
observou-se que um trecho de mais de 500m do riacho do Carvalho, que tinha seu leito
fluindo originalmente pela sede municipal de Uruoca, foi envelopado com a construção de
múltiplo bueiro com a instalação de manilhas circulares. Consequentemente, o rio natural está
transformado em um canal de concreto. Vide Figuras 28 e 29.

Figura 28: Flagrante dos impactos ambientais negativos decorrentes do envelopamento do
riacho do Carvalho na sede municipal. Fotografia retirada no sentido Norte-Sul, na
confluência de via urbana com a rodovia estadual CE- 362, entrada da cidade de Uruoca
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Figura 29: Outra evidência do canal de concreto que com o lançamento de esgotos
domiciliares que deveriam estar ligados à rede pública, vem contribuindo para degradação
ambiental desse importante rio urbano.

4.6 Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos
Os serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos objetivam manter
boas condições sanitárias, estéticas e de segurança. As condições sanitárias devem prevenir
doenças resultantes da proliferação de vetores em depósitos de lixo nas ruas ou em terrenos
baldios; evitar danos à saúde resultantes de poeira em contato com os olhos, ouvidos, nariz e
garganta. As condições estéticas devem orgulhar seus habitantes já que melhora a aparência
da comunidade, ajuda a atrair novos residentes e turistas, valoriza os imóveis e movimenta os
negócios.
As condições de segurança devem prevenir danos a veículos, causados por
impedimentos ao tráfego, como galhadas e objetos cortantes; promover a segurança do
tráfego, pois a poeira e a terra podem causar derrapagens de veículos, assim como folhas e
capins secos podem causar incêndios; evitar o entupimento do sistema de drenagem de águas
pluviais.
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Em Uruoca, a limpeza urbana abrange as etapas de acondicionamento, coleta,
transporte e destino final. O acondicionamento, nas áreas onde há coleta formal pela
Prefeitura, é feito de forma temporária em contêineres metálicos. A coleta dos resíduos é feita
em caminhão aberto com carroceria de madeira e não abrange todos os distritos e localidades.
O destino final dos resíduos sólidos urbanos coletados é o lixão, onde a atividade de catação
de recicláveis acontece informalmente como mostra a figura 30.

Figura 30: Panorâmica da disposição inadequada dos resíduos urbanos na área de entorno da
sede municipal e da serra do Baixo. Foi verificado, que o solo é arenoso, o que possibilita a
lixiviação do chorume decorrente da degradação da massa residuária.

4.6.1 Estimativas de Quantidade de Resíduos Sólidos Urbanos Gerados no Município de
Uruoca
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4.6.2 Composição Física Percentual (%média) dos Resíduos Sólidos Urbanos Gerados no
Município de Uruoca

4.6.3 Distribuição dos Resíduos Sólidos Urbanos por Categoria (% do total) no
Município de Uruoca

4.6.4 Estrutura Administrativa
Identificação da estrutura organizacional atual dos serviços de limpeza e
respectivos recursos humanos (especificando número de funcionários por função, inclusive,
aqueles terceirizados).
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4.6.5 Aspectos Operacionais
Os resíduos sólidos constituem problema sanitário de importância, quando não
recebe os cuidados convenientes. As medidas tomadas para a solução adequada do problema
dos Resíduos Sólidos têm, sob o aspecto sanitário, objetivo comum a outras medidas de
saneamento: prevenir e controlar doenças a eles relacionadas.
• Da Coleta
Sob o ponto de vista sanitário, a eficiência da coleta reduz os perigos decorrentes
de mau acondicionamento na fonte. O sistema de coleta deve ser bem organizado a fim de
produzir o maior rendimento possível e servir, pela sua pontualidade, de estímulo e exemplo
para que a comunidade colabore. Esta participação é importante para a solução do problema e
consiste, principalmente, no adequado acondicionamento dos resíduos sólidos e na colocação
dos recipientes em locais pré-estabelecidos. Atualmente a coleta do lixo no município é feita
de forma aleatória. Não há a prática da coleta sistemática.
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• Utensílios, Ferramentas e Vestuário
As ferramentas e utensílios manuais de varrição são os seguintes:
- vassoura grande – tipo “madeira” e tipo “vassourão”;
- vassoura pequena e pá quadrada, usadas para recolherem resíduos e varrer o local;
- enxada para limpeza de ralos;
- não é utilizado o fardamento adequado.
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• Serviços de capina e raspagem
Os serviços de capina do mato e de raspagem da terra das sarjetas, para
restabelecer as condições de drenagem e evitar o mau aspecto das vias públicas. Esses
serviços são executados em geral com enxadas de 3½ libras, bem afiadas, sendo os resíduos
removidos com pás quadradas ou forcados de quatro dentes. Quando a terra se encontra muito
compactada é comum o uso da enxada ou chibanca. Para a lama, utiliza-se a raspadeira.
• Coleta
No município de Uruoca, a prática da coleta irregular unificada é utilizada para os
resíduos domiciliares, comerciais, industriais e hospitalares, onde são disponibilizados
conteiners do tipo tambor, ao longo das ruas e se faz a coleta desses containers à medida que
os mesmos estiverem completamente cheios.
- coleta de feiras livres, praias, calçadas e estabelecimentos públicos (realizada após a feira);
- a coleta especial contempla os resíduos não recolhidos pela coleta regular (feita
mensalmente e o principal produto é o entulho de construção, para isso usa-se uma caçamba);
- a coleta seletiva visa recolher os resíduos segregados na fonte. Esse tipo de coleta está
relacionado com a reciclagem e executado por um plano específico (não é realizada no
município, apenas é feita a separação de pequeno percentual de materiais recicláveis por um
pequeno grupo de catadores);
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De um modo geral a coleta e transporte devem garantir os seguintes requisitos: a
universalidade do serviço prestado; (é realizada em toda a zona urbana do município). Sede e
distritos.

• Destinação Final
Atualmente o lixo é depositado em um “Lixão a céu aberto”.

No caso do aterro de Uruoca, o lixo é amontoado e muitas vezes queimado. Não
há tratamento do chorume. É feita a separação de pequena quantidade de materiais recicláveis,
por um pequeno número de catadores autônomos.
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• Limpeza Pública
Varrição ou varredura é a principal atividade de limpeza de logradouros públicos.
A varrição é de fundamental importância, pois sua execução dá aspecto de cidadania, evitando
imagem de cidade suja, obstrução das galerias pluviais, bocas de lobo e assoreamento dos
rios. Esta ocorre diariamente e em todas as diversas áreas da comunidade, tais como:
residencial, comercial, feiras etc.
• Capinagem
O objetivo da capina de logradouros públicos é mantê-los livres de mato e ervas
daninha, de modo que apresentem bom aspecto estético. O ciclo normal de capina é de cerca
de dois meses no período chuvoso do ano, e de três a quatro meses no período da estiagem.
Neste serviço também é programado a coleta, transporte e destinação para os resíduos da
capina. Esses materiais têm como destino o lixão do município e são transportados através de
caçambas, juntamente com o produto das podas.
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• Feiras
O funcionamento das feiras livres traz aos logradouros nos quais são realizadas,
considerável quantidade de resíduos e material putrescível, dando ao local aspecto deplorável.
Cabe ao órgão de limpeza, restabelecer no menor espaço de tempo possível a limpeza dos
logradouros atingidos, fazendo a coleta e transporte dos resíduos. Após a feira é realizada a
limpeza e coleta do lixo no local. O lixo é transportado para o lixão.
• Eventos
Nos locais onde os mesmos são realizados, quer seja de pequeno ou grande porte,
são produzidos resíduos sólidos, causando uma poluição visual. Logo após a sua realização é
iniciado a limpeza de toda a área, como também sua coleta e destinação final. Após os
eventos é realizada a limpeza e coleta do lixo no local. O lixo é transportado para o Lixão.
• Estrutura Operacional Existente
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4.6.6 Aspectos Sociais
A Prefeitura Municipal de Uruoca não desenvolve nenhum projeto educacional
ligado ao tema limpeza urbana e/ou meio ambiente. Nos últimos anos não foram realizados
investimentos no setor. Nenhum programa de educação ambiental vem sendo desenvolvido no
município. Em Uruoca só é feito a separação de materiais recicláveis, de forma inadequada
por um pequeno grupo de catadores sediados no lixão.
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