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EEAB       – Estação Elevatória de Água Bruta 

EEAT       – Estação Elevatória de Água Tratada 

EEE          – Estações Elevatórias de Esgoto 

EL             – Escritório Local 

EMBASA– Empresa Baiana de Águas e Saneamento 

Embasa       –   Embasa - Empresa Baiana de Águas e Saneamento 

EPI           – Equipamento de Proteção Individual  

ES            –   Esgotamento Sanitário 

ETE         – Estação de Tratamento de Esgoto  

ETP         – Evapotranspiração  

EXC        – Excesso de água no solo  

FNDE       – FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

FNHIS     – Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social  

FUNASA  – Fundação Nacional de Saúde 

FUNDEB – FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação 

FUNDEF   –    FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério  

GIZ GmbH – Agência Internacional de Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável 

HMH       – Hospital Municipal de Heliópolis 

HPP         – Hospital de Pequeno Porte 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IBRACON – Instituto Brasileiro de Contabilidade  

Ic             – Índice de Circularidade  

ICMS      – Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços 

IDEB      – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

IDF         – Curvas de Intensidade-duração-frequência 

IDH        – Índice de Desenvolvimento Humano 

IDHM     – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal  

IFBA– Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

IM          – Intensidade máxima média da chuva  

IN           – Superintendência de Operação – Norte 

INEMA – Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
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INEP      – Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais 

INMET   – Instituto Nacional de Meteorologia 

IPCA      –  Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo  

IPD         – Índice de Perda de Distribuição  

IPEA       – Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas  

IPIS         – Instrumentos de Proteção Individual e Segurança 

IPTU       – Imposto sobre a Propriedade Urbana 

IPVA      – Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

IRT         – Índice de Reajuste Tarifário 

ISS          –  Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 

ITBI       – Imposto de Transição de Bens Imóveis 

Kc          – Coeficiente de Compacidade 

Kf          – Fator de Forma 

LDO        –  Leis Orçamentárias 

LOA        – LOA- Lei Orçamentária Anual 

Mcidades – Ministério das Cidades  

MDS       – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

MEC       – Ministério da Educação 

MMA     – Ministério do Meio Ambiente  

MS          –  Ministério da Saúde 

MUNIC   – Pesquisa de Informações Básicas Municipais 

ND          – Nível Dinâmico  

NE          – Nível Estático  

NEE           –   NEE - Necessidades Educaionais Especiais 

NT          – Nota Técnica 

NTU       – Unidade Nefelométrica de Turbidez 

PAC       – Programa de Aceleramento do Crescimento 

PAR        – PAR – Plano de Ações Articuladas  

PAR           – PAR- Plano de Ações Articuladas  

PCDCh       –   PCDCh - Programa de Controle da Doença de Chagas 

PCSC     – Plano de Cargos, Salários e Carreiras 

PDDE       –     PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 

PDDU    – Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

http://www.fnde.gov.br/programas/dinheiro-direto-escola/dinheiro-direto-escola-apresentacao
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PDLU    – Plano Diretor de Limpeza Urbana 

PEMAPES – Plano Estadual de Manejo de Águas Pluviais 

Perf         – Vazão Perfurada  

PERH     – Plano Estadual de Recursos Hídricos  

PERS      – Plano Estadual de Resíduos Sólidos 

PGIRS    – Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

PGRSU – Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos  

PIB         – Produto Interno Bruto 

PISA – Programa IFBA Saneando a Bahia 

PLANEHAB– Plano Estadual de Habitação e Interesse Social e Regularização Fundiária 

PLANSAB – Plano Nacional de Saneamento Básico 

PMCMV – Programa Minha Casa, Minha Vida 

PME        – PME - Plano Municipal de Educação  

PMS        –  Plano Municipal de Saúde  

PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico 

PNAE       –     PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar  

PNATE     – PNATE-Programa Nacional de Transporte Escolar  

PNDU      – Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano 

PNRS       – Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

PNUD      – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PPA        – PPA - Plano Plurianual 

PRGIRS   – Plano de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para o Estado da 

Bahia 

PROF       – Profundidade 

PSF          – Programa de Saúde da Família  

PV          – Poço de Visita 

RAP       – Reservatório Apoiado 

RCC       – Resíduos da Construção Civil 

RDO       – Resíduos Domiciliares  

RPU        – Resíduos Públicos 

RS           – Resíduos Sólidos  

RSD        – Resíduos Sólidos Domiciliares/Comerciais 

RSS        – Resíduos do Serviço de Saúde  
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RSU       – Resíduos Sólidos Urbanos 

SAA       – Sistema de Abastecimento de Água 

SAC        – Serviço de Atendimento ao Cliente  

SAGI      – Sistema de Avaliação e Gestão da Informação 

SEFAZ   – Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 

SEI         – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 

SEMARH   – SEMARH - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

SESAB– Secretaria de Saúde do Estado da Bahia 

SIAA          – Sistema Integrado de Abastecimento de Água 

SIAB – Sistema de Informação de Atenção Básica 

SIAFI      – Sistema Integrado de Administração do Governo Federal 

SICONV – Sistema de Convênios 

SINAN   – Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

SINIR     – Sistema Nacional de Informações em Gestão de Resíduos Sólidos 

SISÁGUA – Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano 

SISNAMA – Sistema Nacional de Meio Ambiente  

SISVAN – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

SME       – Secretária Municipal de Educação 

SME        – Secretaria Municipal de Educação  

SNHIS     – Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

SNIS– Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

SNSA      – Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 

SNVS      – Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 

SPR         – Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos  

SRM          – SRM - Sala de Recurso Multifuncional  

SST        – Sólidos Suspensos Totais 

SUASA   – Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária  

SUDENE – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

SUS          – Sistema único de Saúde  

SVS          – Secretária de Vigilância em Saúde  

TAC         – Termo de Ajustamento de Conduta 

TB            – Vazão de Trabalho 

TCM        –  Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia 
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TED – Termo de Execução Descentralizada 

TIL           – Terminal de Inspeção e Limpeza 

TR – Termo de Referência  

UC           – Unidade de Cor 

UF           –  Unidade da Federação 

UFC         – Unidade de Formação de Colônias 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

UNSD     – Divisão de Estatísticas das Nações Unidas 

UOM       – Unidade Odontológica Móvel 

US           – Unidade de Saúde 

USF         – Unidade de Saúde da Família  

VAB        – Valor Adicionado Bruto 
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Conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de 

abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, e de drenagem e manejo das 

águas pluviais urbanas. 

 

A universalização do acesso; a integralidade das ações; serviços 

adequados à saúde pública e à proteção do meio ambiente; adoção de 

tecnologias apropriadas; articulação entre as políticas; eficiência e 

sustentabilidade econômica; transparência das ações; controle social; 

segurança, qualidade e regularidade; e integração das infraestruturas e 

serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

O Diagnóstico Técnico Participativo (DTP) é o produto que contempla o levantamento 

de dados e informações para caracterizar a situação dos serviços públicos de saneamento 

básico e a condição sanitária e ambiental do município no Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB) com o objetivo de nortear as ações prioritárias com base na realidade atual. 

O processo de planejamento deve se orientar por princípios que têm a função de 

nortear a ação da sociedade, definindo que política pública deverá prevalecer na construção 

do futuro coletivo. No caso do saneamento básico, os princípios norteadores se baseiam na 

Lei nº 11.445, de 5 de janero de 2007 (BRASIL, 2007), que estabelece as diretrizes nacionais 

para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e é regulamentado 

pelo Decreto n.º 7.217, de 21 de junho de 2010. 

Essa Lei, além de definir o conceito de saneamento básico, sendo: 

 

Traz treze princípios fundamentais para a oferta e prestação desses serviços públicos, 

entre eles: 

 

 

Além dos princípios estabelecidos na Lei nº 11.445/2007, a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, traz onze princípios 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.445-2007?OpenDocument
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para nortear a ação do poder público e da sociedade no tema dos resíduos sólidos de forma 

mais abrangente que a Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico. Entre seus princípios 

pode-se citar: 

 

Ao observar os princípios desses dois marcos legais, pode-se destacar que o 

planejamento da área do saneamento básico deve ser pautado numa metodologia participativa, 

na proteção ao meio ambiente, no uso de tecnologias apropriadas e na promoção da saúde, em 

consonância com as legislações supracitadas. 

Além disso, os princípios da universalização do acesso e do desenvolvimento 

sustentável se complementam como forma de pensar estratégias para garantir que todos os 

cidadãos, moradores das zonas urbanas e rurais, tenham seus direitos sociais garantidos e 

implementados com base numa visão sistêmica e complexa da intricada relação entre o 

homem e a natureza. 

Assim, o Programa IFBA Saneando a Bahia (PISA), no bojo do desafio coletivo, 

apresenta-se como um programa voltado para a viabilização do que está preconizado nesses 

instrumentos sócio-políticos que impelem avançar enquanto sociedade ecologicamente 

equilibrada. 

O PISA é um programa instituído a partir da assinatura do Termo de Execução 

Descentralizada (TED) nº 4, de 01 de novembro de 2017, entre a Fundação Nacional de Saúde 

(Funasa) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), e tem 

como objetivo geral desenvolver módulos para capacitação e apoio técnico à elaboração de 

minuta de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) de 50 municípios baianos 

selecionados pela Funasa, de acordo com os critérios estabelecidos na Portaria Funasa nº 30, 

de 16 de janeiro de 2014. 

A prevenção e a precaução; o poluidor-pagador e o protetor-

recebedor; a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que 

considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, 

tecnológica e de saúde pública; o desenvolvimento sustentável; a 

ecoeficiência; o respeito às diversidades locais e regionais; o 

direito da sociedade à informação e ao controle social. 
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A elaboração do TED teve como base e buscou atender ao Termo de Referência para 

Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico da Funasa, de 2012 (TR 2012). Com a 

publicação de um novo Termo de Referência da Funasa em 2018 (TR 2018), foi acordada, 

entre a Funasa e o IFBA, a alteração do TR a ser utilizado como referência para a elaboração 

dos PMSB dos municípios contemplados pelo PISA. Porém, como as atividades do PISA já 

haviam sido iniciadas, foi definido que o Produto A e o Relatório de Atividades seriam 

elaborados conforme estabelece o TR 2012. 

Para elaboração do PMSB deverão ser elaborados os seguintes produtos: 

1. Produto A – Ato público do Poder Executivo (Decreto ou Portaria) com definição 

dos membros dos comitês executivos e de coordenação. 

2. Produto B – Estratégia de Mobilização, Participação Social e Comunicação: 

planejamento da mobilização social prevendo as atividades de participação social 

que serão executadas durante as próximas fases do PMSB. 

3. Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo:relatório do Diagnóstico Técnico-

Participativo e apresentação do Quadro com o Resumo Analítico do Diagnóstico do 

PMSB. Relatório de Acompanhamento das Atividades. 

4. Produto D – Prognóstico do Saneamento Básico:relatório do Prognóstico do 

PMSB com cenário de referência para a gestão dos serviços; objetivos e metas; 

prospectivas técnicas para abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de 

águas pluviais e manejo de resíduos sólidos. Relatório de Acompanhamento das 

Atividades. 

5. Produto E – Programas, Projetos e Ações do PMSB:relatório com a proposição 

dos Programas, Projetos e Ações do PMSB, com as Propostas do PMSB, e o 

resultado da aplicação da Metodologia para Hierarquização das Propostas do PMSB; 

Programação da Execução do PMSB.Relatório de Acompanhamento das Atividades. 

6. Produto F – Indicadores de Desempenho do PMSB: proposta de Indicadores de 

Desempenho do PMSB. Relatório de Acompanhamento das Atividades. 

7. Produto G – Consolidação dos produtos do PMSB, elaboração da minuta do 

Projeto de Lei para aprovação do PMSB e elaboração do Resumo Executivo do 

PMSB:Documento Consolidado do PMSB, com a incorporação das contribuições 

pactuadas na audiência pública (ou conferência municipal) e por deliberação do 

Comitê de Coordenação; Minuta do Projeto de Lei para aprovação do PMSB, com o 
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Documento Consolidado do PMSB; Resumo Executivo do PMSB. Relatório de 

Acompanhamento das Atividades. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é o principal instrumento para a 

gestão do saneamento básico no município. Contempla o planejamento para um período de 20 

anos e organiza a prestação dos serviços que devem ser submetidos à regulação, à fiscalização 

e ao controle social. Desta forma, torna-se imprescindível a participação da população urbana 

e rural na sua elaboração, incluídas as comunidades quilombolas, indígenas e outras 

comunidades tradicionais. Para além da elaboração do Plano, com participação popular, é 

importante que o município torne efetivo o controle social na prestação dos serviços de 

saneamento básico, por meio de órgão colegiado de caráter consultivo. 

Universalizar o acesso aos serviços públicos de saneamento básico é um grande 

desafio para a sociedade brasileira e para o estado da Bahia. Desafio esse que vai além de 

prestar os serviços em si, mas de garantir que o acesso venha acompanhado de promoção da 

saúde, proteção ao meio ambiente, distribuição de renda, e fortalecimento da cidadania, 

integrando as diferentes áreas da vida cotidiana, como a cultura, a economia, a educação, a 

ecologia, a participação política, a saúde, a habitação, entre outras, de maneira a construir uma 

sociedade ecologicamente equilibrada. 

Para alcançar esses anseios, é fundamental se estabelecer as prioridades e articulações 

necessárias ao processo de gestão do poder público. O planejamento, portanto, se mostra 

como aliado, um instrumento para auxiliar a ação qualificada do poder executivo na 

implementação das políticas públicas e na formação de agendas coletivas entre municípios. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Produto C, Diagnóstico Técnico-Participativo se constitui a base orientadora do 

PMSB do município de Riachão das Neves – BA, abrangendo os quatro componentes de 

saneamento básico: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Neste documento 

são apresentadas as condições dos serviços identificados no município, a partir da análise da 

infraestrutura disponível e da situação operacional de cada um dos componentes, bem como o 

perfil epidemiológico e de saúde, os indicadores socioeconômicos e demais informações 

correlatas de setores que se integram ao saneamento, tais como: ambiental, recursos hídricos, 

saúde, habitacional etc., abrangendo as áreas urbana e rural do município. 

O método de construção deste diagnóstico, foi desenvolvido com foco na busca de 

levantamento de dados primários a partir do levantamento de campo na área urbana e rural do 

município, além do levantamento e compilação dos dados secundários existentes em órgãos 

públicos, como: SNIS, IBGE, Funasa, SEI, INEMA, CERB, EMBASA etc. Contribuíram 

para a construção deste diagnóstico, além dos engenheiros de campo, profissionais das áreas 

afins como de geografia e de geoprocessamento, no uso de ferramentas que geraram mapas 

que apresentam a espacialização da caracterização física bem como da situação do 

saneamento básico, proporcionando com estes instrumentos uma interpretação dinâmica da 

realidade local. Todas as informações geradas foram armazenadas em um banco de dados 

acessível a equipe do programa. 

Além das atividades realizadas nesta etapa, foram consideradas todas as ações 

definidas na etapa anterior, a do Plano de Mobilização Social – PMS que, a partir da agenda 

estabelecida pelo município, foi possível contemplar nos eventos setoriais realizados, a 

percepção da população em relação aos problemas existentes no município e ainda a 

efetividade das ações propostas no que se refere ao envolvimento da mesma na elaboração do 

referido Plano Municipal de Saneamento Básico, efetivando assim a participação popular na 

construção do processo como todo. 

Assim, para elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico e, consequentemente, o 

diagnóstico técnico-participativo, busca-se exercitar a visão sistêmica, observando 

contribuições de diversas áreas, segundo preconiza a Lei Federal nº 11.445/2007, em seus 

princípios fundamentais. Nesse sentido, observaram-se os princípios e disposições dos 
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diferentes instrumentos legais, a exemplo da Lei de Uso e Ocupação do Solo, a Lei do Plano 

Diretor Urbano, o Código de Postura, a Política Ambiental e a Política das Águas. 

Esses instrumentos legais trazem conteúdos em comum que destacam a necessidade de 

se promover a qualidade de vida dos cidadãos, a preservação e proteção de suas riquezas 

naturais (florestas, rios, fauna, solo, etc.), a diminuição das desigualdades sociais, a 

preservação da paisagem urbana, a salubridade do meio e a garantia da participação ativa da 

sociedade civil organizada. Todos esses elementos são alicerces tanto para a ação do poder 

público como para a participação da sociedade civil, elementos fundamentais para se realizar 

mudanças socioambientais mais justas. 

Nesse contexto, o Município de Riachão das Neves/BA, a partir da parceria 

Funasa/IFBA, para criação do Programa IFBA Saneando a Bahia, se coloca nesse processo de 

implementação da política pública de saneamento básico em esfera municipal, compondo um 

esforço coletivo entre instituições das diferentes esferas do Estado Brasileiro. 

Ao longo do relatório, apresenta-se o diagnóstico técnico-participativo dos serviços 

públicos de saneamento básico. A primeira parte refere-se à caracterização do município, e 

por fim, se apresenta a situação em que se encontram os serviços públicos de saneamento 

básico. 

Desta forma, espera-se que este diagnóstico possa contribuir para outros estudos 

ambientais e urbanos em benefício do município, além de apresentar resultados pertinentes à 

realidade local, visando a proposição de objetivos, metas e ações que venham atender às 

principais necessidades identificadas junto à população. 

2 OBJETIVOS 

O Diagnóstico Técnico-Participativo constitui base orientadora do processo de 

elaboração do PMSB, e tem como objetivos: 

 Caracterizar a situação dos serviços públicos de saneamento básico e a condição 

ambiental e sanitária no município, considerando a totalidade da sua área territorial 

(zonas urbana e rural) e observando os aspectos socioeconômicos associados; 

 Distinguir e hierarquizar as situações-problema identificadas, registrando suas 

causas e consequências;  
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 Oferecer subsídios à formulação das prospectivas do PMSB; 

 Identificar/levantar informações e dados primários a partir da percepção/coleta dos 

atores locais; 

 Contribuir com a construção do sistema de informações de saneamento Básico do 

município a partir da consolidação de dados primários e secundários obtidos. 

3 METODOLOGIA 

A metodologia adotada para elaboração do Relatório de diagnóstico técnico- 

participativo se utiliza de métodos quantitativos - para análises de elementos quantificáveis da 

realidade - e qualitativos - para elementos que não são medidos por meio de números - com 

base na análise de dados e informações secundárias e primárias e na escuta dos diferentes 

segmentos da sociedade, gestores, prestadores de serviços e sociedade civil organizada, bem 

como da população usuária dos serviços.  

Um dos princípios fundamentais da Lei nº 11.445/07 é a participação e o controle 

social, o qual garante à sociedade a participação na formulação do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB). Para atender a esse princípio, adotaram-se etapas participativas 

na metodologia de elaboração do PMSB.  

Os principais instrumentos de coleta de dados utilizados são: envio de ofício 

solicitando informações; aplicação de questionários; coleta de dados em sistemas de 

informação oficiais; visitas técnicas de campo para coleta de dados primários; levantamento 

fotográfico; encontros públicos; reuniões com grupos focais; e revisão de literatura técnica 

reconhecida. 

Para análise quantitativa dos serviços, foram coletados dados secundários nas fontes 

oficiais, como: Secretarias Municipais; Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB); 

Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA); Sistemas Autônomos de Água e 

Esgoto; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS); Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB); 

Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (INEP); Relatórios de Informações Sociais do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS); Portal de acompanhamento 

dos Objetivos do Milênio; e o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB); O Plano 
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Estadual de Manejo de Águas Pluviais (PEMAPES); o Plano de Regionalização da Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos para o Estado da Bahia (PRGIRS); Fundação Palmares; entre 

outros. 

Para garantir a participação social e o controle social, realizaram-se reuniões 

participativas, com metodologias específicas para cada etapa do planejamento. No diagnóstico 

e prognóstico utiliza-se oficinas, onde são realizados trabalhos de grupo para discussão e 

entendimento da problemática local, da relação comunidade/ambiente, com foco nos aspectos 

de saneamento básico. Para o plano de execução, realiza-se uma reunião para discutir as 

estratégias de execução do PMSB, essas metodologias são apresentadas com detalhe no plano 

de mobilização. Os diferentes segmentos sociais são convocados a participar, a saber: os 

moradores, representantes das associações comunitárias, sindicatos e outras entidades 

atuantes, os prestadores dos serviços, o poder público, entre outros. 

Depois de coletadas as informações quali-quantitativas, são feitas análises 

correlacionando os dados quantitativos aos qualitativos, de maneira a se entender a situação 

atual do saneamento básico no município. 
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4 CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO 

Este itemapresentaas informações da caracterização da área de planejamento, 

destacando as áreas especiais, os aspectos socioeconômicos, culturais, ambientais e de 

infraestrutura do Município. 

4.1 Caracterização da Área de Planejamento 

O planejamento do território municipal, conforme preconiza a Lei nº 11.445/2007, 

deverá englobar integralmente o território do município, considerando as populações urbanas 

e rurais, e garantir meios adequados para o atendimento da população rural dispersa, inclusive 

mediante a utilização de soluções compatíveis com suas características econômicas, sociais e 

ambientais peculiares. 

4.1.1 Identificação do Território 

O município de Riachão das Neves, possui 5.978,998km2 de área (IBGE, 2018),  está 

situado na Mesorregião Geográfica do Extremo Oeste Baiano, Microrregião de Barreiras 

inserido no Território de Identidade da Bacia do Rio Grande, e possui os limítrofes 

intermunicipais, os municípios de:  Angical, Barreiras, Cotegipe, Formosa do Rio Preto e 

Santa Rita de Cássia (SEI, 2013), como pode ser visto na Figura 1. 
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Figura 1 – Mapa de Localização do Município Riachão das Neves 

 

Fonte: [PISA, 2019]. 

A distância do município de Riachão das Neves à capital Salvador é de 928 km, 

conforme Google Earth, o que lhe posiciona distante ao litoral, a uma altitude de 495 m em 

relação ao mar. 

De acordo com Censo Demográfico 2010, Riachão das Neves possuía 

21.937habitantes, sendo o 148º município em termos de população do estado. Em relação à 

situação do domicílio, 10.744 habitantes residiam em áreas urbanas e 11.193 habitantes 

residiam em domicílios rurais, perfazendo um grau de urbanização de 49,0%.   

A densidade demográfica do município é de 3,9 hab/km2, muito menor que a média do 

estado da Bahia que é de 24,82hab/km2, porém o município tem a 148º maior população 

domenor população do estado, o que determina esse baixo valor de densidade demográfica 

(IBGE, 2010).  

Uma área territorial muito extensa resulta em distâncias maiores a serem percorridas 

pela população rural ao centro urbano do município, o que em relação a proposta de 

participação social nos processos decisórios ao longo da construção do PMSB pode vir a 

causar dificuldades, assim, como está previsto na elaboração do PMSB de Riachão das Neves 

é muito importante além de prever eventos na sede aberto a toda população no início e no 
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final do processo, os eventos setoriais que possibilitam a proximidade as comunidades mais 

distantes do município são muito importantes. 

4.1.2 Evolução Histórica do Território 

O município de Riachão das Neves foi desmembrado do município de Cotegipe, e, sua 

história tem como ponto de partida a história de ocupação da região Oeste da Bahia. Essa 

ocupação está relacionada com a apropriação do território brasileiro atrelada à descoberta do 

Rio São Francisco. Esse período corresponde ao período Colonial, no movimento de 

interiorização entres os séculos XVI e XVII. As características naturais da região estimulavam 

uma ocupação territorial orientada aos cursos d’água, fartas fontes de alimentos e importantes 

vias de acesso e comunicação. As casas eram construídas próximas aos rios, o que 

possibilitava atividades agrícolas voltadas à subsistência através da abertura de roças de 

feijão, mandioca, milho e cana-de-açúcar (pela técnica da coivara); o cultivo de frutíferas e 

hortaliças, além da criação de animais como galinhas, porcos, cabras, cavalos, asnos e gado.  

A região ficou conhecida por muitos anos como “Além São Francisco”. O 

povoamento gradativo começou mais efetivamente a partir da concessão de sesmarias, que 

deram origem às primeiras propriedades, onde predominava a pecuária como principal 

atividade econômica. No século XVII, já era possível observar currais nas beiras dos rios e o 

surgimento de pequenos povoados. 

Riachão das Neves foi elevado à categoria de vila do município de Cotegipe, em 26 de 

julho de 1934. Essa data é o dia de Nossa Senhora Sant`Ana, razão pela qual ela é padroeira 

da cidade.  Elevado à categoria de município com a denominação de Riachão das Neves, pela 

lei estadual nº 1731, de 19-07-1962, desmembrado do município de Cotegipe. 

O Município de Riachão das Neves, o topônimo originou-se da existência da Fazenda 

Neves que pertenceu ao Coronel Francisco Macêdo. Ainda existe e o riacho que banha a sede 

do município que é uma grande recordação principalmente para os mais velhos, completando 

no dia 19 de julho de 2019 seu 57º aniversário de emancipação política, vem, por meio de sua 

história e memória, demonstrando a sua importância e integração com os municípios do 

Estado da Bahia, em especial, os municípios circunvizinhos. 

Em divisão territorial datada de 31/12/1963, o município é constituído de 3 distritos: 

Riachão das Neves, Cariparé e São José do Rio Grande. Mais recente o povoado de 

Entrocamento foi elevado a distrito no ano 2000.  
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De acordo com Sampaio (2012), na emancipação do município, a região era bem 

diferente, pois havia matas, com vegetação nativa, fornecia lenha para queimar, madeira para 

se construir, plantas medicinais para diversas finalidades (barbatimão, copaíba, ingá, sucupira, 

catuaba, caroba, juá, mamacadela, assa-peixe, mutamba, imburana, entre outros). Existia 

diversidade de frutos (pequi, umbu, buriti, mangaba, araçá, gabiroba, jatobá, cagaita, 

brejaúba, buriti, araticum, cajuzinho, cajá, macaúba, jenipapo, entre outros), favorecendo a 

alimentação nutricional e manutenção da fauna, igualmente utilizada na alimentação: mel de 

abelhas (principalmente da uruçú) e carne de animais, como: tatus, pacas, porcos-do-mato, 

antas, veados, emas, jacarés, gambás, cutias, siriemas, entre outros.  

Não existiam estradas, eram apenas caminhos e veredas pelas matas, por onde só 

passavam pessoas a pé ou a cavalo. Eram necessários vários dias viajando para chegar a 

lugarejos vizinhos, como Barreiras. Quando os rios da região enchiam, as pessoas 

atravessavam nadando, de canoa, jangada ou procuravam outros caminhos, ou mesmo 

desistiam da viagem. 

Até a primeira metade do século XX, a região do oeste baiano permaneceu 

parcialmente ocupada e com baixo nível de atividade econômica. A partir da década de 70, à 

região foi marcada por um novo ciclo de desenvolvimento intenso e vigoroso a partir do 

crescimento agrícola, pois a preocupação dos diversos governos, no processo de formação 

socioeconômica e territorial do Estado, sempre deu prioridade às atividades próximas a região 

do Recôncavo (Santos, 2000).  

A fertilidade da terra atraiu novas famílias, que ali se estabeleceram formando o arraial 

Riachão das Neves, elevado em vila em 1934 e em município em 1963. Também nessa época, 

essas famílias derrubavam as matas e aumentavam as pastagens para criação de gado. A partir 

da década de 70 a região foi marcada por um novo ciclo de desenvolvimento intenso, 

impulsionado pelo desenvolvimento tecnológico da agricultura, acarretando em mudanças de 

ordem ambiental, socioeconômica e cultural como pode ser visto na Figura 2, o 

desenvolvimento do município com praças e unidades de saúde. 
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Figura 2 – Foto antiga do município de Riachão das Neves/BA 

Prefeitura Municipal Unidade Sanitária 

 

Praça Municipal 
Vista panorâmica da cidade 

Fonte: IBGE, 2019. 

 

4.2 Caracterização Física do Município 

Neste capítulo será apresentada uma caracterização dos aspectos necessários para o 

planejamento das ações de saneamento básico, entre eles: a hidrogeologia onde está inserido o 

município de Riachão das Neves, bem como o uso e ocupação do solo, tipos de solos e 

vegetação predominantes, as condições climáticas e as microbacias existentes no município. 

4.2.1 Aspectos Geomorfológicos 

Os aspectos geomorfológicos, que englobam o estudo do relevo e todo o conjunto de 

processos que levam à sua transformação no tempo, são de extrema importância para a 

concepção dos sistemas de saneamento básico. Para além do apresentado nos estudos de 

diagnóstico, esses aspectos precisam de aprofundamento na fase de implementação e 

concepção de projetos técnicos das infraestruturas dos serviços. Contudo, ter entendimento 
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das características gerais do município é um ponto de partida fundamental para caracterização 

da dinâmica ambiental, o que dá suporte para a tomada de decisão dos gestores municipais. 

Em termos de geomorfologia no município de Riachão das Neves predominam: i) 

Chapadão Ocidental do São Francisco, ii) Depressões Periféricas e Interplanálticas e iii) 

Região de Acumulação Fluvial(Figura 3). 
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Figura 3 - Geomorfologia de Riachão das Neves 

 

Fonte: [PISA, 2019]. 

Segundo o IBGE (2019), o Chapadão Ocidental do São Francisco é formado pelas 

chapadas e planícies com baixo índice de declividade e elevada altitude. De acordo com 

Mauro et al. (1982) na borda ocidental as altitudes são superiores a 800 metros, onde ocorrem 
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os topos. Os patamares do Chapadão contornam a borda do Chapadão Central com altitudes 

médias entre 500 e 800 metros. A maior parte do município é ocupada por este Chapadão. 

As Depressões Periféricas e Interplanálticas, que cobrem uma pequena porção a leste 

do município, são constituídas de pediplano sertanejo, serras e maciços residuais, pedimentos 

funcionais ou retocados por drenagem incipiente (IBGE, 2019). As Depressões Periféricas 

caracterizam-se como áreas mais baixas que estão localizadas em zonas de contato entre 

terrenos sedimentares e cristalinos, já as Depressões Interplanálticas estão situadas em áreas 

mais baixas em relação aos planaltos.  

A Região de Acumulação pertencente ao município é composta por depósitos fluviais. 

Consiste numa planície resultante das ações fluviais, contendo aluviões, sujeitas a inundações, 

às vezes contendo terraços (IBGE, 2019). Localiza-se no extremo leste do município. 

4.2.2 Relevo  

Segundo o IBGE (2019) o relevo do município é caracterizado por topos planos com 

bordas desniveladas, degraus e planos embutidos que se localizam nas áreas mais elevadas do 

município, o ponto cotado mais alto está a leste do município e possui 804 metros de altitude.  

O relevo é considerado movimentado na maior parte do território, o que dificultou a 

implementação da agricultura em larga escala. Existem também algumas áreas com relevo 

plano e suavemente ondulado sobre as chapadas e tabuleiros. Sobre os tipos de modelados, 

encontram-se colinas com formatos de meia laranja com feições convexas ou tabulares que 

estão separadas por vales achatados ou profundos.  

A área mais baixa do município localiza-se ao leste, e o ponto mais baixo está a 444 

metros. A amplitude altimétrica do município é de 360 metros.  Na Figura 4 está apresentado 

o Mapa de Altimetria do município, nele os valores das curvas de níveis estão apresentados 

com intervalo de 50 em 50 metros, as cores quentes indicam as curvas mais altas e as cores 

frias indicam as áreas mais baixas.  
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Figura 4 - Altimetria de Riachão das Neves 

 

Fonte: [PISA, 2019]. 
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4.2.3 Geologia 

As Rochas sedimentares, que estão presentes em menor quantidade, são rochas que se 

formam na superfície da crosta terrestre sob temperaturas e pressões relativamente baixas, 

pela desagregação de rochas pré-existentes seguida de transporte e de deposição dos detritos 

ou, menos comumente, por acumulação química. As rochas presentes no município 

pertencentes a essas classes são: Arenito, Sedimentos Detrito-Lateritico e depósitos de areia e 

argila (CPRM, 2006). 

Já rochas metamórficas são aquelas formadas a partir de outra rocha (sedimentar, 

ígnea ou metamórfica) por ação do metamorfismo. Entende-se por metamorfismo o 

crescimento de cristais no estado sólido, sem fusão. A mudança nas condições de pressão e 

temperatura provoca mudanças na composição mineralógica da rocha ou pelo menos 

deformações físicas (CPRM, 2006). As rochas presentes no município pertencente a essa 

classe são a Metagrauvaca, Metarcoseo, Metarenito FeldspaticoArdosia, Folhelho, 

MetaCalcario, Metarenito e Metassiltito presentes em pequenas porções do município, como 

apresentado na Figura 5. 

 

. 
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Figura 5 - Esboço geológico do município de Riachão das Neves 

 

Fonte: [PISA, 2019]. 
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4.2.4 Adequabilidades e Limitações 

Quanto à influência das unidades geológico-ambientais frente ao uso e ocupação de 

obras de engenharia, agricultura, implantação de fontes potencialmente poluidoras e recursos 

hídricos têm-se dois aspectos a considerar:  

i) Adequabilidades: 

Segundo (2006), há rochas dispostas em áreas extensas e contínuas de relevo 

suavizado de fácil manejo, onde predomina a pedogênese os solos são espessos e bem 

drenados, possuindo, em geral, baixa a moderada suscetibilidade à erosão. Há predomínio de 

sedimentos quartzo-arenosos, geralmente portadores de alta densidade de fraturas, com bom 

potencial armazenador de água. Manto de alteração bastante poroso, permeável: favorável à 

recarga das águas subterrâneas. Há bacias sedimentares de muito alto a alto potencial 

hidrogeológico para o armazenamento de água subterrânea, em função da razoável espessura 

de sedimentos e da alta porosidade/permeabilidade de boa parte das litologias que a 

compõem, o que permite a explotação de vazões significativas. Existe também muito alto a 

alto potencial hidrogeológico com  água de excelente qualidade química e com registros de 

vazões de produção superiores a 300m3 /h.  

Configuração morfoestrutural favorável a um relevo modelado sobre a forma de 

amplos tabuleiros, sendo os topos suavizados e as encostas declivosas, existindo, também, 

vales encaixados, o que faz com que existam áreas de grande beleza cênica;  Sistema de 

drenagem secundário em franco processo de entalhamento dos sedimentos, escavando mais 

do que depositando, contendo trechos com formações de belas corredeiras, cachoeiras e 

piscinas naturais (CPRM, 2006). 

ii) Limitações: 

  Quanto às limitações têm-se rochas com aspecto textural/estrutural anisotrópicas 

estratificadas compostas de conglomerado, arenito conglomerático, pelitos, margas e carvão. 

Nos relevos mais acidentados, onde predomina a morfogênese sobre a pedogênese, há 

formação de solos rasos e, em geral, com alta suscetibilidade à erosão e atuação freqüente de 

processos de erosão laminar e movimentos de massa. Há baixa resistência ao cisalhamento e, 

geralmente, são bastante fraturados: soltam blocos com facilidade em taludes de corte, além 

de possuírem alta resistência ao intemperismo físico e químico: maior possibilidade de 

existirem rochas duras aflorantes.  Alteram-se para solos arenosos e erosivos: são muito 
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permeáveis e de baixa capacidade de reter e fixar poluentes: terrenos onde cuidados especiais 

devem ser tomados com todas as fontes potencialmente poluidoras. Em algumas áreas a 

permeabilidade e a porosidade dos sedimentos podem estar reduzidas pela diagênese 

avançada ou pela silicificação (CPRM, 2006). 

4.2.5 Tipos de solos  

Segundo IBGE (2019) os solos encontrados no município são: Argissolo Vermelho-

Amarelo Eutrófico, Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico, Neossolo Flúvico, Neossolo 

Quartzarênico, Neossolos Litólicos Distróficos e Neossolos Litólicos Eutróficos (Figura 6). 
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Figura 6 - Solos de Riachão das Neves 

 

Fonte: [PISA, 2019]. 

De acordo com a EMBRAPA (2019) os Argissolos Vermelho-Amarelos, que se 

apresentam a centro-leste do município e na sede, são solos desenvolvidos do Grupo Barreiras 

de rochas cristalinas ou sob influência destas. Apresentam horizonte de acumulação de argila, 

B textural (Bt), com cores vermelho-amareladas devido à presença da mistura dos óxidos de 
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ferro hematita e goethita. São solos muito profundos; bem estruturados e bem drenados. O 

termo Eutrófico se refere a alta fertilidade.  

Os Latossolos Vermelho-Amarelos, presentes na maior parte do município, são 

associados aos relevos, plano, suave ondulado ou ondulado. Ocorrem em ambientes bem 

drenados, sendo muito profundos e uniformes em características de cor, textura e estrutura em 

profundidade. São muito utilizados para agropecuária apresentando limitações de ordem 

química em profundidade ao desenvolvimento do sistema radicular se forem álicos, 

distróficos ou ácricos. Outra limitação ao uso desta classe de solo é a baixa quantidade de 

água disponível às plantas. O termo Distrófico se refere à sua baixa fertilidade (EMBRAPA, 

2019). 

Os Neossolos Flúvicos Tb Eutróficos ocorrem próximos de rios ou drenagens em 

relevo plano, sendo evidentes as camadas de solo depositadas, que se diferenciam pela cor e 

textura. Há risco de inundação, que pode ser frequente ou muito frequente. São muito 

variáveis quanto à textura e outras propriedades físicas, mas são considerados de grande 

potencialidade agrícola (EMBRAPA, 2019). O termo Tb indica argila de atividade baixa. 

Estão presentes em pequena área na parte sul do município. 

Os Neossolos Quartzarênicos ocorrem em relevo plano ou suave ondulado, 

apresentam textura arenosa ao longo do perfil e cor amarelada uniforme abaixo do horizonte 

A, que é ligeiramente escuro. Considerando-se o relevo de ocorrência, o processo erosivo não 

é alto, porém, deve-se precaver com a erosão devido à textura ser essencialmente arenosa 

(EMBRAPA, 2019). Aparecem em diversas áreas do município. 

Já os Neossolos Litólicos compreendem solos rasos, onde geralmente a soma dos 

horizontes sobre a rocha não ultrapassa 50 cm, estando associados normalmente a relevos 

mais declivosos. As limitações ao uso estão relacionadas a pouca profundidade, presença da 

rocha e aos declives acentuados associados às áreas de ocorrência destes solos. Estes fatores 

limitam o crescimento radicular, o uso de máquinas e elevam o risco de erosão. Sua 

fertilidade está condicionada à soma de bases e à presença de alumínio, sendo maior nos 

eutróficos e mais limitada nos distrófios e alícos. Os teores de fósforo são baixos em 

condições naturais (EMBRAPA, 2019). Ocorrem ao norte e ocupam pequena área. 
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4.2.6 Uso e Ocupação do Solo 

De acordo com MapBiomas (2019), o uso e ocupação do solo em Riachão das Neves 

está representado na Figura 7, onde constam dados de dois períodos: 1985 e 2017. Os tipos 

apresentados são: floresta, formação natural não florestal, agropecuária, área não vegetada e 

corpos d´água. 

Figura 7 - Uso e ocupação do solo em Riachão das Neves 

 

Fonte: [PISA, 2019], adaptado de MapBiomas (2019). 

De acordo com a figura percebe-se que houve mudanças no uso e ocupação do solo de 

maneira ambientalmente desfavorável. Houve diminuição de área com Caatinga 

Arbórea/Arbustiva, que passou de 66,76% para 57,43%, o que corresponde a 55.805 hectares, 

que é uma área considerável, pois o município já possuía grande área de uso e ocupação do 

solo com bastante Caatinga Arbórea/Arbustiva desde 1985. Houve diminuição, também, da 

área ocupada por formações naturais não florestais, que passou de 11,12% para 6,62%, com 

uma redução de 26.934 hectares. Baseado no bioma da região (cerrado), pode-se concluir que 

essas formações naturais provavelmente são formações campestres com predominância de 

extrato herbáceo (campo sujo, campo limpo e campo rupestre). Por outro lado, em relação à 

Agropecuária, houve aumento de 82.421 hectares, passando de 22,02% para 35,80%. 

Para o saneamento básico esta configuração é desfavorável, pois as  formações não 

vegetais não protegem o solo de erosões como uma vegetação original de floresta (Caatinga 

Arbórea ou Arbustiva), por exemplo, principalmente levando-se em conta que no Município 

durante o ano todo não há armazenamento de água suficiente no solo, devido às baixas 
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pluviosidades e às elevadas taxas de evapotranspiração, o que poderá provocar áreas com 

falhas na cobertura vegetal. Deste modo o solo fica desprotegido e vulnerável a processos 

erosivos. Já as áreas de mata nativa, com pouca ou nenhuma ação antrópica, onde há bom 

desenvolvimento do sistema radicular o solo tem condições de manter sua estabilidade, 

mesmo em épocas de intensas precipitações. 

Em relação à área não vegetada houve um aumento de 0,03% para 0,04%, o que 

corresponde a 69 hectares. Este aumento de área não vegetada pode significar diminuição das 

áreas de Caatinga Arbustiva/Arbórea, com consequências maléficas para a manutenção de 

mananciais e proteção do solo contra processos erosivos. Com relação aos corpos d´água 

houve aumento da área. 

4.2.7 Vegetação 

A vegetação de Riachão das Neves é formada por Cerrado, Floresta Estacional e 

Veredas (Figura 8). 
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Figura 8 - Vegetação de Riachão das Neves 

 

Fonte: [PISA, 2019]. 

O município de Riachão das Neves faz parte do polo agrícola do oeste baiano que nas 

últimas décadas presenciou o avanço da agricultura na região e ao mesmo tempo a redução da 

vegetação em locais que deveriam estar preservados, principalmente ao longo dos cursos 

d’água, acelerando assim os processos erosivos. Devido à expansão da fronteira agrícola na 

região, observa-se um aumento das áreas de uso antrópico e a redução da vegetação nativa, o 

Cerrado (Gurgel et al. 2011). 
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No município cultivam-se soja, arroz, milho e feijão (IBGE, 2019). 

O conceito ecológico de Floresta Estacional está ligado ao clima de suas estações, uma 

chuvosa e outra seca, com estacionalidade foliar dos indivíduos arbóreos dominantes, os quais 

têm adaptação à deficiência hídrica.  É constituída por fanerófitas (plantas lenhosas) que 

possuem as gemas foliares protegidas contra a seca (escamas e pêlos), sendo que as folhas 

adultas são esclerófilas (adaptação a longos períodos de secura e calor) ou, então, 

membranáceas deciduais (Mauro et al., 1982). Essa vegetação está presente na região leste do 

município. 

O Cerrado é representado por vegetações adaptadas a climas semiáridos a desérticos 

com fisionomias diversas, desde arbórea densa (Cerradão) e gramíneo lenhosa (Campos), 

caracterizada de um modo geral por árvores de pequeno porte, isoladas ou agrupadas, sobre 

um tapete graminóide, serpenteada às vezes por florestas que formam corredores ao longo dos 

rios e áreas úmidas (Mauro et al., 1982). Este tipo de vegetação está distribuído por quase 

todo o município. 

De acordo com a EMBRAPA (2019), Vereda é um tipo de vegetação com a palmeira 

arbórea Mauritia flexuosa (buriti) emergente, em meio a agrupamentos mais ou menos densos 

de espécies arbustivo-herbáceas. As Veredas são circundadas por campos típicos, geralmente 

úmidos, e os buritis não formam dossel (cobertura contínua formada pela copa das árvores) 

como ocorre no Buritizal. A área ocupada com Vereda é muito pequena se comparada ao 

tamanho do município, sendo imperceptível a sua localização no mapa.  

4.2.8 Áreas de Proteção Permanente 

O Código Florestal, Lei Federal nº. 12651, de 25 de maio de 2012, estabelece normas 

gerais quanto a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente (APP) e as áreas de 

Reserva Legal. Para tanto, define no Art 3º, parágrafo segundo, área de Preservação 

permanente como “área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-

estar das populações humanas”. 

São consideradas como APPs: 
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●  As faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos 

os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, com largura mínima em função 

da largura do curso d’água;  

● As áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou 

represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do 

empreendimento; 

●  As áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua 

situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; as encostas ou partes 

destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% (cem por cento) na linha de 

maior declive;  

● As restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; os manguezais, 

em toda a sua extensão; 

●  As bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa 

nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 

●  No topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) 

metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de 

nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em 

relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou 

espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais 

próximo da elevação; 

●  As áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a 

vegetação.  

Assim, para o município de Riachão das Neves as principais APPs destacadas são 

relativas aos mananciais (Figura 9). 
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Figura 9 - Áreas de Preservação Permanente de Riachão das Neves 

 

Fonte: [PISA, 2019]. 

As nascentes ou olhos d'água são os locais onde aflora naturalmente a água 

subterrânea, mesmo que de forma intermitente. A preservação dessas nascentes é de extrema 

importância para que haja a garantia da sua qualidade para o consumo. O acesso à água é um 

direito humano fundamental (Silva et al., 2004).  

As nascentes, cursos d’água e represas, embora distintos entre si por várias 

particularidades quanto às estratégias de preservação, apresentam como pontos básicos 

comuns o controle da erosão do solo por meio de estruturas físicas e barreiras vegetais de 

contenção, minimização de contaminação química e biológica e ações mitigadoras de perdas 
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de água por evaporação e consumo pelas plantas, principalmente levando-se em conta a 

elevada taxa de evapotranspiração durante todo o ano no município. 

No distrito de Cariparé existe uma nascente, localizada na Reserva Legal da Fazenda 

Malhadão, conforme Figura 10. O local é restrito a visitantes e possui placas de identificação 

da área. As coordenas geográficas são: Lat. 11º38’28.5’’S e Long. 045º06’18.4’’W. 

Figura 10- APP distrito de Cariparé 

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

Portanto, de maneira a viabilizar um olhar integrado sobre as questões 

socioambientais, apresentam-se as informações relativas ao município de Riachão das Neves, 

de maneira a garantir que as ações em saneamento básico estejam integradas com a gestão das 

águas. 

4.2.9 Unidades de Conservação 

Não existem Unidades de Conservação no município. 

4.2.10 Mananciais  

Conhecer os mananciais do município é de extrema importância para a prestação dos 

serviços públicos de saneamento básico. A água é um insumo fundamental para o 

abastecimento humano, e sem ela todas as outras atividades ficam inviáveis. Nesse sentido, 

trazer no bojo da reflexão sobre os desafios de desenvolvimento do território municipal a 

qualidade e quantidade dos mananciais disponíveis é tarefa central para definição das 

potenciais estratégias a serem adotadas. 
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4.2.11 Águas superficiais  

A rede de drenagem de Riachão das Neves apresenta, em maior proporção, uma 

distribuição dendrítica, isto é, com muitos afluentes, sendo composta pelos rios Grande, 

Vereda do Monte Alegre, Cabeceira de Pedras, Riacho do Curralinho, Rio Jatobá, Rio Branco 

e outros. A totalidade da área do município está inserida na bacia hidrográfica do Rio Grande 

(Figura 11). 

Figura 11 - Hidrografia de Riachão das Neves 
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Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

4.2.12 Águas Subterrâneas 

Os mananciais subterrâneos são de fundamental importância para o abastecimento de 

água potável. Portanto, para garantir que as diferentes possibilidades de mananciais sejam 

disponibilizadas à população, com análises de viabilidade socioambiental e econômica, é 

necessário que se conheça as características desses mananciais do território municipal (Figura 

9).    

4.2.13 Hidrogeologia 

Segundo a CPRM, (2006) no Município de Riachão das Neves, podem-se distinguir os 

seguintes domínios hidrogeológicos: Metavulcanossedimentar (Aquífero Fissural), Bacia 

Sedimentar, Depósitos Cenozóicos (Aquífero Poroso) e Metassedimentar (Aquífero Poroso-

Sedimentar) conforme Figura 12. 
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Figura 12 - Hidrogeologia de Riachão das Neves 

 

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

Segundo Bonfim (2010), os litótipos relacionados aos 

Metassedimentos/Metavulcanicas, reúnem xistos, filitos, metarenitos, metassiltitos, 

anfibolitos, quartzitos, ardósias, metagrauvacas, metavulcanicas diversas etc, que estão 

relacionados ao denominado aqüífero fissural. Como quase não existe uma porosidade 

primária nestes tipos de rochas, a ocorrência de água subterrânea é condicionada por uma 
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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 é na maior parte das vezes salinizada. Apesar 

deste domínio ter comportamento similar ao do Cristalino tradicional (granitos, migmatitos 

etc), uma separação entre eles é necessária, uma vez que suas rochas apresentam 

comportamento reológico distinto; isto é, como elas tem estruturação e competência diferente, 

vão reagir também diferentemente aos esforços causadores das fendas e fraturas, parâmetros 

fundamentais no acúmulo e fornecimento de água. Deve ser esperada, portanto, uma maior 

potencialidade hidrogeológica neste domínio do que o esperado para o Cristalino tradicional. 

Podem ser enquadrados neste domínio grande parte das supracrustais, aí incluídos os 

“greesnstones belts”. Este domínio ocorre em uma pequena porção do município. 

O domínio das Bacias Sedimentares é o que aparece em maior extensão no município, 

engloba as seqüências de rochas sedimentares (muitas vezes associadas a vulcanismo, 

importante ou não) que compõem as entidades geotectônicas homônimas (Bacias 

Sedimentares). Na definição de domínio como aqui utilizado, enquadram-se nesta unidade 

preferencialmente as bacias fanerozóicas onde os processos metamórficos não foram 

instalados. Em termos hidrogeológicos, estas bacias têm alto potencial, e constituem os mais 

importantes reservatórios de água subterrânea, em decorrência da grande espessura de 

sedimentos e da alta porosidade/permeabilidade de grande parte de suas litologias, o que 

permite a explotação de vazões significativas (BONFIM, 2010).  

As Formações Cenozóicas se localizam a leste do município, são definidas como 

pacotes de rochas sedimentares de naturezas e espessuras diversas, que recobrem as rochas 

mais antigas. Em termos hidrogeológicos, tem um comportamento de “aqüífero poroso”, 

caracterizado por possuir uma porosidade primária, e nos terrenos arenosos uma elevada 

permeabilidade. A depender da espessura e da razão areia/argila dessas unidades, podem ser 

produzidas vazões significativas nos poços tubulares perfurados, sendo, contudo bastante 

comum que os poços localizados neste domínio, captem água dos aqüíferos subjacentes. Este 

domínio está representado por depósitos relacionados temporalmente ao Quaternário e 

Terciário (aluviões, coluviões, depósitos eólicos, areias litorâneas, depósitos fluvio-lagunares, 

arenitos de praia, depósitos de leques aluviais, depósitos de pântanos e mangues, coberturas 

detriticas e detriticas-lateriticas diversas e coberturas residuais), (BONFIM, 2010)  
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Este domínio hidrogeológico Metassedimentar, envolve pacotes sedimentares (sem 

metamorfismo ou com muito baixo grau metamórfico) onde ocorrem litologias 

essencialmente arenosas com pelitos e carbonatos no geral subordinados, e que tem como 

características gerais uma litificação acentuada, forte compactação e fraturamento acentuado, 

que lhe confere além do comportamento de aqüífero granular com porosidade primária 

baixa/média, um comportamento fissural acentuado (porosidade secundária de fendas e 

fraturas), motivo pelo qual prefere-se enquadra-lo com mais propriedade como aqüífero do 

tipo “misto”, com baixo a médio potencial hidrogeológico. Pode-se enquadrar neste domínio a 

maior parte das bacias proterozóicas de natureza eminentemente detrítica . Está distribuído em 

pequenas porções do município. 

 

4.3 Condições climáticas  

De acordo com a classificação climática de Köppen e Geiger, o clima de Riachão das 

Neves é Aw (tropical com estação seca de inverno). Os dados climáticos para a região do 

município estão disponíveis na Tabela 1. A série histórica de 30 anos disponibilizada refere-se 

ao período de 1961 a 1990. A capacidade máxima de armazenamento da água no solo foi 

estimada em 100 mm. 

 

Tabela 1 - Dados climáticos médios para a região de Riachão das Neves/BA de 1961 a 1990. 

Mês 
Temperatura (°C) 

P (mm) 
ETP 

(mm) 

Arm. 

(mm) 

Déficit 

(mm) 

Excesso 

(mm) Mínima Média Máxima 

jan 18,4 24,6 30,9 164,0 118,6 100,0 0,0 45,4 

fev 18,5 24,6 30,7 156,0 105,6 100,0 0,0 50,4 

mar 18,5 24,5 30,6 149,0 113,0 100,0 0,0 36,0 

abr 17,7 24,4 31,2 96,0 105,0 91,4 0,4 0,0 

mai 15,8 23,5 31,3 14,0 94,1 41,0 29,7 0,0 

jun 13,5 22,4 31,4 4,0 77,1 19,8 51,8 0,0 

jul 13,2 22,6 32,0 0,0 81,6 8,7 70,6 0,0 

ago 14,4 23,9 33,4 1,0 98,3 3,3 91,9 0,0 

set 17,2 25,8 34,4 18,0 123,5 1,1 103,4 0,0 
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out 18,8 26,2 33,6 76,0 137,6 0,6 61,1 0,0 

nov 19,0 25,1 31,3 184,0 119,8 64,8 0,0 0,0 

dez 18,3 24,6 31,0 185,0 118,3 100,0 0,0 31,5 

P = precipitação; ETP = evapotranspiração potencial; Arm = armazenamento de água no solo; Déficit = déficit de água no solo; 

Excesso= excesso de água no solo.Fonte: adaptado de Climate-data.org (2019). 

Analisando os dados da Tabela 1 percebe-se que a pluviosidade total anual para a 

região de Riachão das Neves é de 1.047 mm. Os meses mais secos são junho, julho e agosto, 

com precipitação média de 1,7 mm. O mês de maior precipitação é dezembro com média de 

185 mm e o mais seco é julho, quando não há precipitação. 

Dentre as temperaturas médias, a maior registrada foi de 26,2ºC (outubro) e a menor 

foi de 22,4ºC (junho), sendo a média anual de 24,4ºC. Já a temperatura mínima (média de 30 

anos) observada foi 13,2ºC (julho) e máxima foi de 34,4ºC (setembro). A evapotranspiração 

potencial (ETP) anual média é de 1.292,6 mm, portanto há um déficit anual (DEF) de 245,6 

mm. As menores ETPs ocorrem em junho (77,1 mm) e as maiores ocorrem em outubro (137,6 

mm) e no município ocorre déficit de água no solo durante grande parte do ano.  

A Figura 13apresenta o Balanço Hídrico Normal calculado a partir dos dados 

climáticos da Tabela 2, de acordo com ROLIM et al. (1998). Percebe-se que na região há 

déficit de água no solo em grande parte do ano, com exceção de janeiro, fevereiro, março e 

dezembro, quando há excesso, e abril e novembro, quando não há déficit nem excesso. 
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Figura 13 - Extrato do Balanço Hídrico Mensal para Riachão das Neves/BA de 1961 a 1990. 

 

DEF: déficit de água no solo; EXC: excesso de água no solo. Fonte: adaptado de INMET (2019). 

A Figura 14 apresenta resumidamente a precipitação e a evapotranspiração potencial 

para a área de Riachão das Neves, onde percebe-se uma superioridade da curva de 

evapotranspiração em relação à de precipitação durante grande parte do ano, o que significa 

que as perdas de água para a atmosfera são superiores aos ganhos obtidos pela precipitação, o 

que serve como alerta para o município de que há necessidade de se lançar mão de técnicas de 

captação e reservação de água pluvial com a finalidade complementar o abastecimento para a 

população. 
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Figura 14 -  Balanço Hídrico Normal Mensal para Riachão das Neves/BA de 1961 a 1990 

 

 Fonte: adaptado de INMET (2019). 

Com relação às curvas de intensidade–duração-freqüência (I-D-F), foi obtida a 

equação para Riachão das Neves a partir do o software livre “pluvio”, pertencente ao Grupo 

de Pesquisas em Recursos Hídricos da Universidade Federal de Viçosa (Figura 12). Para a 

construção do gráfico utilizou-se a equação abaixo:   

Im =  
1.532,967. TR0,178

(t + 19,481)0,821
 

 

Em que: 

Im = intensidade máxima média da chuva (mm h-1) 

TR = período de retorno (anos) 

t = duração da chuva (min) 

 Período de retorno (TR) é o tempo médio em que um determinado evento 

hidrológico é igualado ou superado pelo menos uma vez.  

Os valores 0,178; 19,481 e 0,821 da equação são os coeficientes de ajustamento 

específicos obtidos pelo software para a localidade de Riachão das Neves. 
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Figura 15 - Curvas IDF para Riachão das Neves 

 

Fonte: adaptado de INMET (2018). 

 Estas curvas são úteis para o dimensionamento de estruturas de drenagem, pois 

elegendo um período de retorno e estimando-se o tempo da precipitação, é possível calcular a 

intensidade máxima de precipitação. 

 Em obras de microdrenagem, costuma-se utilizar o Período de Retorno de 20 anos. No 

caso específico de Riachão das Neves, para uma precipitação com duração de uma hora e 

período de retorno de 20 anos a intensidade máxima de precipitação esperada é de 71,94 

mm/h (Figura 15). 

4.3.1 Drenagem 

As bacias presentes em Riachão das Neves são a Bacia do Rio Grande, Bacia do Rio 

Vereda do Monte Alegre e duas bacias de drenagem natural, denominadas de Bacia de 

Drenagem I e Bacia de Drenagem II, conforme Figura 16. 

Para avaliação das características fisiográficas de bacias é importante calcular os 

Índices Morfométricos, pois estes são relevantes quando pretende-se identificar o grau de 

risco que tem uma determinada bacia para sofrer enchentes. Assim, ao serem calculados, tais 

índices podem demonstrar se determinada bacia possui características físicas que a 

classificam como sendo propensa ou não a sofrer enchentes, podendo-se desta forma simular 
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precipitações possíveis de ocorrer e como seria o comportamento da bacia frente a essas 

precipitações. 

Figura 16 - Bacias de Riachão das Neves 

 

 Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

Para realizar os estudos foram obtidos shapefiles do IBGE (2019), e imagens raster da 

EMBRAPA, tanto para a geração das curvas de nível como delimitação das bacias. A geração 

do modelo digital do terreno (MDT) e a delimitação das bacias foram feitas utilizando-se o 
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software QGIS versão 2.18.0. Para a determinação da área da Sede do município utilizou-se 

imagem do Google Earth.  

Foram calculados os seguintes índices morfométricos: i) coeficiente de compacidade 

(Kc), ii) fator de forma (f); iii) índice de circularidade (Ic); e iv) densidade de drenagem (Dd). 

Os cálculos dos índices morfométricos são apresentados na Tabela 2, onde constam as 

informações básicas (talvegue, comprimento do rio, comprimento axial da bacia, área e 

perímetro) e os índices calculados (kc, f, Ic e Dd).  

 

Tabela 2 - Dados dos principais Índices morfométricos da Bacia de Riachão das Neves 

Parâmetro 
Bacia do Rio 

Grande 

Bacia do Rio 

V. do Monte 

Alegre 

Bacia de 

Drenagem 

Natural I 

Bacia de 

Drenagem 

Natural II 

Talvegue (km) 210,83 33,16 29,67 15,85 

Comprimento do rio (km) 244,06 41,70 39,26 17,86 

Comprimento axial da bacia 

(km) 
225,09 37,69 29,73 20,60 

Área (km2) 34.031,12 374,04 230,70 56,27 

Perímetro (km) 1.431,08 133,14 100,78 63,20 

Kc 2,17 1,93 1,86 2,36 

f 0,67 0,26 0,26 0,13 

Ic 0,21 0,27 0,29 0,18 

Dd (km/km2) 0,40 0,29 0,19 0,19 

 

Os Coeficientes de compacidade (Kc) encontrados para todas as bacias de Riachão das 

Neves são compatíveis com a condição de “bacias não sujeitas a enchentes”, pois seus valores 

estão acima de 1,50 e, segundo Guariz (2008), valores de Kc acima de 1,50 são indicativos 

desta condição. Estas bacias têm forma alongada, própria de bacias sem propensão a sofrer 

enchentes. Sabe-se que os formatos alongados propiciam uma distribuição melhor das chuvas, 

não favorecendo a concentração de água de drenagem em um ponto da bacia causando 

problemas de cheias.  

Quanto ao fator de forma (f), que é outro índice indicativo de tendência para enchente 

de uma bacia, apenas a Bacia do Rio Grande apresenta fator de forma entre 0,50 e 0,75, 

indicando, segundo Barros et al. (2004), ser uma bacia com tendência mediana a sofrer 

enchentes. As demais não são propensas. 
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Os Índices de circularidade (Ic) encontrados não se aproximam da unidade (Ic = 1,0), 

logo são também indicativos de bacias alongadas e não propensas a sofrer enchentes. Segundo 

Borsato (2005) quanto mais próximo de 1,0 for o valor de Ic, mais próxima da forma circular 

será a bacia, portanto será propensa a enchentes por concentrar as águas de drenagem ao 

mesmo tempo em um único local.  

De acordo com Vilella e Mattos (1975) a densidade de drenagem pode variar de 0,5 

km km-2 em bacias com drenagem pobre a 3,5 km km-2, ou mais, em bacias bem drenadas. 

Desta forma, as densidades de drenagem obtidas foram todas inferiores a 0,5 km km-2, o que 

significa que as mesmas têm um tamanho tal que as suas redes de drenagem estão aquém do 

seu tamanho, ou seja, há pouca possibilidade de as redes de drenagem escoarem grandes 

volumes de água e concentrá-los nos exutórios, causando enchentes. 

Pode-se concluir que as bacias que compõem o município de Riachão das Neves não 

são propensas a sofrer enchentes, pois têm formato alongado e são pobres em drenagem, o 

que significa que não propiciam uma grande concentração de água de chuvas em seus 

exutórios.     
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5  CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO MUNICÍPIO 

A caracterização socioeconômica tem por objetivo analisar os vários aspectos do 

território, que revelam como ele está estruturado e quais as principais atividades são 

realizadas para geração de renda e bem estar socioambiental. 

Estes aspectos dizem respeito ao perfil demográfico da população, aos padrões de 

ocupação e uso do solo, a relação urbano-rural, aos vetores e a dinâmica de expansão urbana, 

aos eixos de desenvolvimento e à existência das áreas onde mora população de baixa renda. 

Assim, pretende-se trazer à tona como as políticas públicas vigentes, as infraestruturas 

instaladas e as relações econômicas conformam o território municipal. 

5.1 Perfil Demográfico 

 Os estudos demográficos revelam a dinâmica populacional de uma determinada 

localidade. Muitos são os fatores que possibilitam mudanças na estrutura e distribuição da 

população. Para Damiani (2011), “a dinâmica populacional conteria, em linhas gerais, como 

componentes a natalidade (e a fecundidade), a mortalidade e a migração”, contudo, para além 

das variações detectadas, é fundamental examinar o envolvimento desses componentes, 

podendo ser traduzidos em fórmula, codificados em quantidades, mas é preciso relacioná-los 

a outros fenômenos sociais a fim explicá-los, constituindo suas causas determinantes ou 

condicionantes sociais. Nesse sentido, a elaboração do PMSB tem a necessidade de analisar 

essas informações dados os efeitos que serão produzidos por meio das ações projetadas. 

Os dados que compõem as tabelas com perfis demográficos, tem origem em diversas 

fontes oficiais de pesquisa, como IBGE, SEI, Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) e Sistema da Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), entre 

outros. Tais informações buscam demonstrar a dinâmica do Município de Riachão das Neves, 

tais como: população urbana e rural, por faixa de idade, sexo, razão de dependência, cor ou 

raça, bem como suas comparações aos índices do estado da Bahia e do país, cujos índices 

buscam retratar a organização social no seu espaço geográfico. 

De acordo com dados fornecidos pelo IBGE, SIDRA, a população de Riachão das 

Neves apresentou entre o período de 1970 a 2010 oscilações nos índices de crescimento 
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demográfico. A Figura 17 apresenta a população urbana e rural do Município de Riachão das 

Neves de 1970 a 2010. 

Figura 17 - População urbana e rural em 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010, para o Município de 

Riachão das Neves/BA. 

 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. 

 

A população de Riachão das Neves se divide de forma equivalente entre a zona urbana 

e a zona rural. A curva apresentada na Figura 17revela um crescimento acentuado e 

ininterrupto da população urbana, enquanto a zona rural registra, em alguns momentos, 

pequenas perdas, conseguindo se manter estável ao longo do período de estudo, em termos 

percentuais, houve uma queda na proporcionalidade da população rural em relação a 

população total. Em 1970, a população que habitava o campo representava mais 79% do total, 

chegando a pouco mais de 51% em 2010. Desse modo, o crescimento urbano foi o grande 

responsável pelo incremento populacional nas últimas cinco décadas. 
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Figura 18 - Taxa de crescimento geométrico anual da população total, urbana e rural, do 

Município de Riachão das Neves/BA. 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 1991/2000/2010. Resultados da Amostra. 

1 Fonte: IBGE, Censo demográfico 1950/2000. Para o período estimativo. 

 

A Figura 18 apresenta as taxas de crescimento populacional a partir do método de 

crescimento geométrico1 e traz dados referentes às décadas de 2000 e 2010. Essas 

informações indicam que houve uma queda na taxa crescimento entre as décadas. A taxa 

levada a 0,0% pondera as perdas na zona rural com o ganho demográfico na cidade.  

Outros dados populacionais relevantes para definir o perfil demográfico da população 

de Riachão das Neves são: população por grandes grupos de idade, observando a proporção 

da parcela infantil, idosa e principalmente jovens e adultos que contribuem com a economia 

ativa do Município e região; índice de envelhecimento da população; Razão de dependência; 

população por cor ou raça; população por sexo, taxa de fecundidade; população por situação 

de domicílio e sexo, bem como o grau de urbanização.  

 

 

 

                                                 

1 O método geométrico é utilizado pelo IBGE e pela SEI, nos cálculos de estimativas populacionais na Bahia. 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural

Taxa de crescimento
(%) 1991/2000

Taxa de crescimento
(%) 2000/2010

BRASIL1 1,7 2,5 -1,3 1,2 1,7 -0,6

Bahia 1,1 2,5 -1,3 0,7 1,4 -1

Riachão das Neves 0,9 1,6 0,3 0,0 0,5 -0,4
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Figura 19–Proporção da população, por grandes grupos de idade, para o Município de Riachão das 

Neves/BA 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico. Resultados da Amostra. Cálculos da SEI. 

 

Na Figura 19 observa-se que, de acordo com o último censo, o Município de Riachão 

das Neves tem 27,9 % da população em grupo de idade entre 0 e 14 anos, esse índice vem 

diminuindo a cada censo. Tal movimento reflete uma inversão da pirâmide etária no 

Município, assim como no estado da Bahia e no País. A população acima de 60 anos 

representa, em 2010, 11,2% do total, esse índice é crescente nos últimos censos e se apresenta 

acima da média estadual e nacional para a população de idosos. As ações de saneamento 

básico atingem toda a população, em especial o grupo de crianças e idosos (mais vulneráveis 

a contrair doenças), promovendo a saúde de forma preventiva, diminuindo o risco de contrair 

as doenças relacionadas com a deficiência ou ausência dos serviços públicos de saneamento 

básico. As taxas de envelhecimento demonstradas na Tabela 3confirmam essa constatação. 
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Tabela 3 - Índice de envelhecimento da população do Município de Riachão das Neves/BA. 

UF / Território / 

Município 

2000 2010 

Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino 

BRASIL 19,7 - - 44,8 - - 

Bahia 12 11 13 17,9 16 20 

Riachão das Neves 9,8 9,9 9,6 15,3 14,5 16,1 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico. Resultados da Amostra. Cálculos da SEI. 

Nota: ¹ População de 65 ou mais anos de idade sobre a população com menos de 15 anos de idade X 100. 

A respeito do aumento da expectativa de vida, tem-se os dados complementares do 

índice de envelhecimento, ou seja, a relação entre o número de idosos e a população jovem. 

Tais indicadores, elevaram-se consideravelmente. Os habitantes do sexo masculino, em 2000, 

conseguem atingir em maior número a velhice, já em 2010, esse índice se inverte, quando as 

mulheres alcançam idade mais elevada, semelhantemente ao que é observado no estado da 

Bahia (Tabela 4). 

Esta transição demográfica impacta substancialmente na prospecção de políticas 

públicas na área de saneamento, saúde, previdenciária etc. O envelhecimento populacional 

pode ser explicado por dois fatores-chave: o aumento da expectativa de vida e a queda da taxa 

de fecundidade. Segundo Reis et all (2016), no Brasil, a população com idade acima de 

sessenta anos está crescendo num ritmo mais acelerado do que qualquer outro grupo etário. 

Historicamente o grupo de crianças sempre foi superior ao grupo de idosos. Porém, espera-se 

que em 2050 o percentual da população mundial acima de sessenta anos ultrapasse a 

população de jovens até 14 anos. Porém, no Brasil essa transição deve ocorrer até 2030. 

Tabela 4 - Razão de dependência do Município de Riachão das Neves/BA. 

UF / Território / 

Município 

2000 2010 

Total Jovens Idosos Total Jovens Idosos 

Bahia 80,2 71,6 8,6 60,5 51,3 9,2 

Riachão das 

Neves 
98,3 89,6 8,8 75,2 65,2 10,0 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico. Resultados da Amostra. Cálculos da SEI. 

Nota: ¹ Razão entre a população definida como economicamente dependente (menores de 15 anos de idade e pessoas com 65 anos ou 

mais de idade) e a população potencialmente produtiva (15 a 64 anos de idade). 
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A razão de dependência significa a razão entre o segmento etário da população 

definido como economicamente dependente (os menores de 15 anos de idade e os de 60 e 

mais anos de idade) e o segmento etário potencialmente produtivo (entre 15 e 59 anos de 

idade), em determinado local, no ano considerado. A Tabela 4 mostra os índices de 

dependência  total e separado para o Município de Riachão das Neves. Assim como no Estado 

da Bahia, houve um decréscimo no índice total registrado no Município, principalmente entre 

os jovens, porém, quando analisado o índice de dependência entre os idosos, há um aumento 

de 2000 para 2010. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) classifica a população 

brasileira com base em cinco tipos diferentes de raças: os brancos, os negros, os pardos, os 

amarelos e os indígenas. Na Tabela 5 estão descritos os resultados obtidos na pesquisa no 

Município de Riachão das Neves nos anos de 1991, 2000 e 2010. 

Tabela 5- Percentual da população, por cor ou raça, para o Município de Riachão das Neves/BA. 

Cor ou Raça 
UF / Território / 

Município 

1991 2000 2010 

(%) (%) (%) 

Branca 
Bahia 20,2 25,2 22,0 

Riachão das Neves 9,8 14,7 13,6 

Preta 
Bahia 10,1 13,0 17,0 

Riachão das Neves 5,2 5,1 9,5 

Amarela* 
Bahia 0,1 0,2 1,2 

Riachão das Neves - - 1,4 

Parda 
Bahia 69,0 60,1 59,5 

Riachão das Neves 84,9 79,2 75,4 

Indígena* 
Bahia 0,1 0,5 0,4 

Riachão das Neves - 0,0 0,0 

Ignorado 
Bahia 0,4 1,0 0,0 

Riachão das Neves - 0,9 - 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico. Resultados da Amostra. Cálculos da SEI. 

Notas: ''-'' dado igual a zero não resultante de arredondamento. 

* Os dados referentes aos indígenas e amarelos não constituem uma amostra representativa. 

 

A respeito das características de cor/raça da população de Riachão das Neves, observa-

se a predominância de pardos (75,4%), dado bem acima do que acontece no estado da Bahia, 

onde 59,5% da população se auto declara como parda. Quando somados os percentuais de 

pretos e pardos, chega-se ao total de 84,9% da população, enquanto o percentual de auto 
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declarados brancos (13,6%) representa um índice menor que o dado estadual. Enquanto a 

população indígena se mantém estável, os habitantes de cor amarela aparecem, no censo 

demográfico de 2010, pela primeira vez em Riachão das Neves. 

O estudo realizado pela IPEA (2011) permite construir um panorama sobre as 

condições de habitação e saneamento dos domicílios brasileiros. Essas questões explicitam as 

desigualdades sociais, de raça e de gênero relacionadas ao acesso aos serviços básicos 

essenciais. Mesmo com um aumento significativo no abastecimento de água, ainda não se 

equipara à cobertura do serviço entre a população branca. Em domicílios com trabalhadoras 

domésticas chefes ou cônjuges de cor/raça negra a cobertura é de 88,5%, enquanto, nas casas 

chefiadas pelas trabalhadoras brancas, este número chega a 93,3%. As diferenças referentes à 

raça/cor e à renda, no Brasil, são visíveis. A população branca, em geral 77,1% dos 

domicílios, conta com esgotamento sanitário adequado, apenas 60% da população negra 

dispõe do serviço.  

Esses resultados nacionais apontam para um contexto de risco social e os tipos de 

agravos à saúde a que populações que residem em áreas com saneamento básico precário 

estão sujeitas. Para Santos (2013), é preciso considerar um conjunto de elementos de ordem 

econômico-social e cultural, relacionados às questões de gênero e raciais/étnicas que têm 

influência direta ou indireta nas condições de saúde da População; é somente neste sentido 

que uma reforma sanitária e um sistema de saúde adequada podem se efetivar como uma 

realidade num país acirrado por profundas desigualdades como o Brasil. É nessa perspectiva 

que o PMSB de Riachão das Neves busca alinhar sua estrutura de atuação, na identificação 

desse contexto e na proposição de intervenções direcionadas aos segmentos populacionais em 

condições inadequadas de saneamento básico. 

Tabela 6 - População por sexo do Município de Riachão das Neves/BA. 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico. Resultados da Amostra. Cálculos da SEI. 

Nota: ¹ População do sexo masculino sobre a população do sexo feminino X 100. 

 

UF / Território 

/ Município 

2000 2010 
Razão de 

Sexo¹ 

Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino 2000 2010 

Bahia 13.085.769 6.469.282 6.616.487 14.016.906 6.878.266 7.138.640 97,8 96,4 

Riachão das 

Neves 
21.917 11.372 10.545 21.937 11.440 10.497 107,8 109,0 
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Em relação à distribuição por sexo, a população masculina de Riachão das Neves é 

maior. Tais resultados são diferentes dos dados apresentados para o estado da Bahia onde a 

população feminina representa a maioria da população. Na última coluna da Tabela 6 a razão 

de sexo expressa à relação quantitativa entre sexos, ou seja, o número de homens para cada 

grupo de cem mulheres. Uma razão de 100 indica igualdade entre o número de homens e 

mulheres; valores acima indicam predominância de homens. No Município de Riachão das 

Neves esse índice cresceu e continua indicando a permanência da predominância da 

população masculina, tanto em 2000, quanto em 2010.   

Tabela 7- Taxa de fecundidade¹ total, taxa de natalidade², mortalidade infantil, densidade 

domiciliar e composição dos domicílios conforme os arranjos familiares do Município de Riachão das 

Neves/BA. 

UF/ Município 2000 2010 

  
Bahia 

Riachão das 

Neves 
Bahia 

Riachão 

das Neves 

Taxa de Natalidade Bruta 21,3 15,51 16,50 15,86 

Taxa de Fecundidade 2,49 3,78 2,03 2,43 

Mortalidade Infantil 41,8 46,3 21,7 22,4 

Número de 

domicílios 

Rurais 962.675 2507 1059522 3020 

Urbanos 2.207.712 2280 3034097 2891 

Densidade 

domiciliar 

Rural 4,0 4,65 3,30 3,71 

Urbana 4,5 4,50 3,70 3,72 

Família 

Residente 

Única 2.937.679 4506 3241917 4991 

Convivente 551.553 695 657606 967 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico. Resultados da Amostra. Cálculos da SEI/ PNDU, 2018/ SISVAN, 2018. 

Nota: ¹ A taxa de fecundidade é uma estimativa do número médio de filhos que uma mulher teria até o fim de seu período reprodutivo, 

mantidas constantes as taxas observadas na referida data. 

² A taxa de natalidade indica a frequência anual de nascidos vivos, em determinado espaço geográfico. 

 

As taxas de natalidade e mortalidade indicam o número de nascidos e o número de 

mortes, respectivamente. Já a taxa de fecundidade, consiste em uma estimativa do número 

médio de filhos que uma mulher tem ao longo da vida fértil. Tais fatores são elementares na 

dinâmica populacional. A Tabela 7 informa as taxas de natalidade, mortalidade e fecundidade 

do Município de Riachão das Neves. 

Entre as décadas de 2000 e 2010, a taxa de natalidade bruta cresceu, equanto as taxas 

de fecundidade e mortalidade infantil reduziram em Riachão das Neves. Esta última, 

sobretudo, apresentou uma redução significativa de mais de 50%. Os dados apresentados, não 
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fogem a contexto mundial, de acordo com Ervatti et all (2015) apud Reis (2016), nos últimos 

anos, o mundo passa por uma grande elevação da expectativa de vida ao nascer de sua 

população, associado a redução da taxa de mortalidade infantil e a um conjunto de fatores que 

incluiu [...] a melhoria das condições sociais da população (com destaque para o avanço 

relativo do saneamento básico) e uma série de ações de saúde pública, como a maior atenção 

ao pré-natal, ao aleitamento materno e à vacinação, a introdução de agentes comunitários de 

saúde e a Estratégia de Saúde da Família. Com a disseminação de métodos contraceptivos, a 

invenção da pílula anticoncepcional e a entrada da mulher no mercado de trabalho a partir dos 

anos 1950, as taxas de fecundidade também caíram progressivamente.  

A densidade domiciliar urbana é semelhante à rural, e ambas decresceram entre as 

décadas (2000-2010), registrando um incremento no número de domicílios na última década 

censitária de 611 unidades habitacionais urbanas, representado uma elevação de 

aproximadamente 27% no mesmo período. Ao tempo em que os domicílios na zona rural 

também apresentaram um crescimento significativo de 513 habitações, que em termos 

proporcionais, representa mais de 20% entre as décadas (Tabela 8).  

Essas informações devem ser levadas em consideração no planejamento urbano do 

Município, pois questões relacionadas aos serviços públicos de abastecimento de água, coleta 

de lixo, energia elétrica, construção de escolas e unidades de saúde, por exemplo, receberam, 

ao longo do tempo, impactos de demanda na cidade. Considera-se ainda, a diversidade de 

arranjos familiares existentes, que acompanha a tendência estadual, famílias conviventes 

aparecem em menor número em Riachão das Neves. 

Tabela 8 - População, por situação de domicílio e sexo no Município de Riachão das 

Neves/BA. 

UF / Território / 

Município 

2000 2010 Grau de 

urbanização 

(%)¹ 

Total 

Urbano Rural 

Total 
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46,8 49,0 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico. Resultados da Amostra. Cálculos da SEI. 

Nota: ¹ Percentual da população urbana em relação à população Total. 
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O Grau de urbanização em Riachão das Neves vem crescendo, acompanhando a taxa 

de ocupação rural. A tendência no crescimento urbano acompanha o que acontece no estado e 

no país. Embora a taxa de urbanização do estado da Bahia seja de 72% e do Brasil e 84%, a 

dinâmica populacional demonstrada em Riachão das Neves, reflete um movimento migratório 

da zona rural para a cidade crescente, sendo a presença masculina predominante tanto na zona 

rural, como na cidade.  

Para além do perfil da população residente, o diagnóstico populacional do PMSB em 

Riachão das Neves não identifica a uma população flutuante significativa, por não possuir 

muitos eventos festivos na agenda anual, atrativos turísticos e um terminal rodoviário de 

grande porte, assim como eventos migratórios por nacionalidade, pois, 100% dos habitantes 

são brasileiros natos, IBGE (2010). 

 

5.2 Estrutura Territorial do Município 

As condições de moradia, os loteamentos existentes, bem como o vetor e a dinâmica 

de expansão urbana do município, fazem parte da estrutura do seu território. Outros aspectos 

de grande relevância dentro dessa estrutura, como norteador das ações de saneamento básico, 

são as áreas dispersas, território das comunidades quilombolas, indígenas, assentamentos 

rurais e tradicionais, e as áreas de especial interesse social, território onde reside a população 

em vulnerabilidade econômica.  

O perímetro urbano da cidade de Riachão das Neves-BA, encontra-se assentado no vale 

do subafluente do Riacho do Jardim que por sua vez é um afluente do Riacho Curralinho. Em 

relação ao vetor de expansão urbana, os dados levantados em campo indicaram um 

crescimento nas direções (norte-sul), tendo suas áreas de expansão urbana dispostas nas direções 

(leste – oeste), e uso e ocupação do solo, nas margens da BR-135. A rodovia BR-242 corta o 

território horizontalmente e serve como via de acesso aos ramais rodoviários que interligam os 

municípios. A BR-135 é o acesso para a sede do município de Riachão das Neves, tanto a partir 

de Barreiras, quanto de Formosa do Rio Preto. 

 A predominância ocupacional desse vetor de expansão é de unidades habitacionais, 

porém também se verifica em menor número a implantação de estabelecimentos comerciais, 

com maior presença logo no início da rodovia no sentido de saída da cidade. 
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O município de Riachão das Neves–BA, esta organizado territorialmente e 

administrativamente em uma sede municipal e três (03) distritos: Sede Municipal, Cariparé, São 

José do Rio Grande, Entrocamento/Cruzeiro do Oeste e aproximadamente 50 povoados. 

A  Figura 20, mostra uma imagem via satélite dos Eixos de crescimento do município 

de Riachão das Neves, divididos em Eixos Norte, Leste e Oeste, sendo indicados como 

vetores de expansão urbana. O município apresenta um perímetro total de 10.500 metros de 

extensão, e 3,25 em km². A população urbana do município está estimada em 7.000 

habitantes. Os novos loteamentos estão localizados no Eixo Leste e Norte. 

Figura 20 – Vetor de expansão urbana do Município de Riachão das Neves/BA 

 

Fonte: IFBA/PISA adaptado de GoogleEarth, Março/2019. 

O município de Riachão das Neves tem uma grande extensão rural, segundo os 

técnicos do município são dados uma atenção especial aos assentamentos rurais e as 

comunidades de baixa renda localizadas nos Gerais, Areias, e distrito de Cariparé. Na zona 

urbana a atenção é voltada aos Bairros São Francisco, Paulo Souto, Uricuri e Santa Rosa, pois 

nessas regiões concentra-se população de baixa renda.  
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O crescimento na zona rural está localizando principalmente na extensão dos distritos, 

Cariparé (Figura 21), São José (Figura 22), Entrocamento (Figura 23) e povoado de Barra do 

Riacho (Figura 24). 

Figura 21 - Mapa do Perímetro Urbano do Distrito de Cariparé 

 

Fonte: PDDU, adaptado de Google Pro 2018. 

 

Figura 22- Mapa do Perímetro Urbano do Distrito de São José do Rio Grande 

 

Fonte: Adaptado de Google Pro 2018. 
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Figura 23 - Mapa do Perímetro Urbano do Distrito de Entrocamento 

 

Fonte: Adaptado de Google Pro 2018. 

 

Figura 24 -Mapa do Perímetro Urbano do Povoado de Barra do Riacho 

 

Fonte: Adaptado de Google Pro 2019. 

5.2.1 Comunidades Quilombolas 

Não existem comunidades quilombolas no município. Porém existem indicativos 

através dos técnicos da prefeitura, e estudos sobre o município da existência de comunidades 

quilombolas nos povoados de Pintor e Barra do Riacho, porém a secretaria não possui dados 

oficiais. 
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5.2.2 Assentamentos Rurais 

No município foi identificado o registro de três assentamentos rurais com certificação 

expedida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, autarquia 

federal criada pelo Decreto nº 1.110, de 9 de julho de 1970, e que promove a reforma agrária 

e realiza o ordenamento fundiário nacional. Porém o município de Riachão das Neves possui 

seis assentamentos rurais em todo município, como mostra a Tabela 9. 

Tabela 9 - Assentamentos Rurais certificadas no município de Riachão das Neves 

DENOMINAÇÃO 

DO PROJETO DE 

ASSENTAMENTO 

(PA) 

CÓDIGO SIPRA 

DO PA 

Nº 

FAMÍLIAS 

Coordenadas 

S W 

CARLOTA BA0292000 75 
11º42’06,8’’S 44º42’36,7’’ 

DOM RICARDO BA0883000 181 
11º18’59,5’’S 44º48’08,3’’ 

CASTELO BA0295000 56 
- - 

RIO BRANCO BA0231000 - 
- - 

ASSENTAMENTO 

BARREIRAS   I - - 11º58’33,0’’ 44º57’20,0’’ 

SANTA RAFAELA - - - - 

Fonte: INCRA-SR 05,2015. 

O Assentamento Carlota, situado no distrito de São José foi regulamentado em 2004 

pelo INCRA e tem registradas 75 famílias (Figura 25). O local é abastecido pelo Rio Grande, 

através de captação de água diretamente do Rio Grande, sem tratamento para uma caixa de 

15.000 l. A operação da bomba é realizada pela própria comunidade local. A bomba funciona 

uma hora/dia. Esse assentamento não foi contemplado com cisternas de abastecimento. 
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Figura 25 – Fotos do AssentamentoCarlota- Riachão das Neves 

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

 

5.2.3 Loteamentos Populares Urbanos 

Não existem loteamentos populares Urbanos. 

5.2.4 Comunidades Indígenas 

Não existem Comunidades Indígenas no município. 

5.2.5 Comunidades Tradicionais 

A colônia de Pescadores de São José possui aproximadamente 3.000 associados. A 

atividade de pesca do grupo ocorre entre os meses de Março a Outubro. Entre Novembro e 

Fevereiro não pode haver pesca, pois é época de reprodução dos peixes, nesse período os 

associados recebem subsidio de um salário mínimo/mês, durante esse período. A comunidade 

está localizada no distrito de São José que é contemplado pelo rio Grande. Esse distrito possui 

escolas e posto de saúde. A comunidade apresenta problemas com a falta de rede de esgoto, as 

casas são constituídas por fossas rudimentares. 
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5.2.6 Novos Loteamentos 

O município de Riachão das Neves possui novos loteamentos, devido a expansão da 

zona urbana. O Loteamento Vale Verde é privado e está localizado na área urbana do (Eixo 

Leste). Os lotes ainda estão sendo ocupados, além disso, não foi concluída a infraestrutura 

urbana. As residências já construídas caracterizam-se pela existência de energia elétrica, 

abastecimento de água e fossa séptica e as ruas não são pavimentadas, conforme Figura 26.   

Figura 26 -Loteamento Vale Verde (Eixo Leste) 

  

Fonte: Levantamento de campo pelo Comitê Executivo, fev/19. 

O Loteamento Recanto dos Pássaros está localizado no Eixo Norte. Os lotes ainda 

estão sendo ocupados, além disso, não foi concluída a infraestrutura urbana, as ruas não são 

pavimentadas. As residências já construídas caracterizam-se pela existência de energia 

elétrica, abastecimento de água e fossa séptica (Figura 27). 

Figura 27 - Loteamento recanto dos pássaros (eixo norte) 
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        Fonte: Levantamento de campo pelo Comitê Executivo, fev/19. 

5.3 Políticas Públicas Correlatas ao Saneamento Básico 

Para garantir o acesso aos direitos sociais previstos na constituição brasileira, é 

necessária a observação de um conjunto de políticas públicas. Entre as principais, podemos 

citar as áreas da saúde, meio ambiente, águas, política urbana, educação, entre outras, 

fundamentais para promover as condições necessárias para a implementação da política de 

saneamento básico.  

No município,cada área dessas acontece de maneira a cumprir o que preconizam as 

suas respectivas políticas públicas. Conhecer essa dinâmica é muito importante para se 

entender como funciona a gestão municipal, e, assim, observar as convergências e 

possibilidades para a implementação da gestão do saneamento básico. 

Portanto, conhecer a estrutura de gestão e os instrumentos existentes no município, 

como, por exemplo, os Planos Municipais, os Fundose os Conselhos Municipais, compõem a 

etapa importante para a construção desse entendimento transversal do saneamento básico. 

Neste capítulo, será apresentada uma descrição sucinta dessas áreas correlatas.  

5.3.1 Saúde 

A política de saúde de Riachão das Neves - BA foi municipalizada em 1996. A 

prefeitura possui o seu sistema de saúde, com fundo próprio, que funciona nas dependências 

da Secretaria Municipal de Saúde - SMS. A Secretaria Municipal de Saúde é o órgão gestor 

dos serviços de saúde no município.  

A estrutura administrativa responsável pela gestão da assistência à saúde é a 

Secretaria Municipal de Saúde, com o respaldo financeiro do Fundo Municipal de Saúde e 

parceria do Conselho Municipal de Saúde, em consonância com as diretrizes definidas pelo 
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Sistema Único de Saúde, é destinada a viabilizar a implementação de políticas que, direta ou 

indiretamente, estão relacionadas à saúde, através de ações integrais e Inter setoriais, de forma 

resolutiva, humanizada, com equidade e participação popular. O organograma da Secretaria 

Municipal de Saúde de Riachão Das Neves é apresentado na Figura 28 

 

Figura 28- Organograma da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Riachão Das Neves/Bahia 

 

 

Fonte: SMS Riachão das Neves-BA, 2019. 

Cada setor de superintendência, coordenação ou chefia atua de forma independente e 

interligada com os setores cooperados, em um modelo de gestão descentralizado, proativo e 

participativo.  
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O núcleo central da secretaria, composto por gestão central e coordenação financeira 

e administrativa, auxiliados pelo Conselho Municipal de Saúde, conforme as prerrogativas 

legais estabelecidas pela Lei Federal 8142/90, desempenha a função de interligação das partes 

que compõem este sistema. 

Toda esta estrutura administrativa constrói reflexões e ações que geram um impacto  

sobre a  forma de pensar e executar a saúde nesta cidade, sempre focando no uso racional dos 

recursos humanos, financeiros e materiais disponíveis, a fim de encontrar soluções para os 

problemas e agravos enfrentados. 

O município permanece no nível de assistência primária à saúde, com alguns 

atendimentos clínicos e exames de média complexidade sendo oferecidos no Centro de Saúde 

e no Hospital Municipal. Estes procedimentos são, em sua maioria, custeados com recursos 

próprios. O encaminhamento de pacientes para os serviços de média e alta complexidade não 

oferecidos pelo município permanece sendo referenciados para Barreiras, Salvador e Vitória 

da Conquista, por intermédio dos sistemas SUREM, LISTA ÚNICA e VIDA, sendo as 

maiores demandas para os serviços de oncologia e cardiologia. 

O NASF veio reforçar a atenção Básica municipal, através do matriciamento e 

assistência clínica descentralizada nas especialidades de fisioterapia, nutrição, assistência 

Social, psiquiatria e psicologia. A distribuição dos estabelecimentos de saúde está localizado 

na sede e zona rural do município, conforme Figura 29. 

Figura 29 - Distribuição dos Estabelecimentos de Saúde no Município de Riachão das Neves – Bahia 

 

Fonte: SMSRN, 2019 

Nota: * unidades desativadas. A unidade do Bairro São Francisco será reinaugurada em 22 de fevereiro de 2019, atendendo as comunidades 

de São Francisco, Paulo Souto, Barriguda, Esfrega e Escritório, correspondendo a cerca de 3 mil famílias. 
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De acordo com o Plano Municipal de Saúde, os serviços de saúde em Média 

Complexidade estão organizados em: vigilância em saúde, assistência hospitalar, assistência 

de urgência e emergência, assistência farmacêutica, apoio diagnóstico e terapêutico, e 

regulação. 

A cobertura da Atenção Básica e Saúde Bucal em todo o município são de 100%, 

considerando a Estratégia de Saúde na Família. Para isso, a infraestrutura de saúde municipal 

está distribuída entre o distrito sede e a zona rural. Além das Unidades de Saúde da Família 

(USF) e Postos Satélites (PSF), o município conta com um Hospital de Pequeno Porte (HPP), 

que funciona 24 horas/dia, durante todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e 

feriados. Complementando a infraestrutura existente, tem-se: Farmácia Básica, Centro de 

Especialidades e Academia da Saúde. A infraestrutura completa atualmente no município é 

apresentada no Quadro 1, com seus respectivos nomes, localização e número de leitos de 

atendimento. 

Quadro 1- Estabelecimentos de Saúde da administração pública no município de   Riachão das Neves - 

BA 

NOME 
TIPO DE 

ESTABELECIMENTO 
LOCALIZAÇÃO 

NUMERO DE 

LEITOS 

Academia de Saúde da Sede Polo Academia da Saúde Centro 0 

Academia de Saúde de Cariparé Polo Academia da Saúde Zona Rural 0 

Centro de Saúde I de Riachão  

das Neves  

Centro de Saúde / 

Unidade Básica 
Centro 0 

Consultório Odontológico Dr. 

Franciane Moura T C Borges 
Consultório Isolado 

Centro 

 
0 

Hospital Municipal Dr. Herculano 

Faria Neto 
Hospital Geral Centro 27 

Laboratório Municipal de Análises 

Clinicas 

Unidade de apoio a 

diagnose e terapia 

(SADT) 

Centro 0 

Postinho de Cariparé Posto de Saúde Zona Rural 0 

Posto de Pajeú do Gerais Posto de Saúde Zona Rural 0 

Posto de Saúde da Família Jardilino 

dos Santos Bomfim 

Centro de Saúde / 

Unidade Básica 
Centro 0 

Posto de Saúde da Sede Posto de Saúde Centro 0 

Posto de Saúde de Areais 
Centro de Saúde / 

Unidade Básica 
Zona Rural 0 

Posto de Saúde de Canudos Posto de Saúde Zona Rural 0 

Posto de Saúde de Cariparé 
Centro de Saúde / 

Unidade Básica 
Zona Rural 0 

Posto de Saúde de Entrocamento 
Centro de Saúde / 

Unidade Básica 
Zona Rural 0 

Posto de saúde de São José do Rio 

Grande 

Centro de Saúde / 

Unidade Básica 
Zona Rural 0 
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NOME 
TIPO DE 

ESTABELECIMENTO 
LOCALIZAÇÃO 

NUMERO DE 

LEITOS 

Posto de Saúde do Pintor 
Centro de Saúde / 

Unidade Básica 
Zona Rural 0 

PSF Assentamento do Rio Branco 
Centro de Saúde / 

Unidade Básica 
Zona Rural 0 

PSF Barra do Riacho 
Centro de Saúde / 

Unidade Básica 
Zona Rural 0 

PSF Mãe Venancia 
Centro de Saúde / 

Unidade Básica 
Centro 0 

SAMU Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência 

Unidade Móvel de Nível 

Pré-Hospitalar 
Centro 0 

Secretaria Municipal de Saúde 
Central de Gestão em 

Saúde 
Centro 0 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2019. 

A assistência hospitalar se destina a oferecer serviços básicos nas áreas de atendimento 

clínico, urgências e emergências e assistência ao parto de risco habitual, dentro das limitações 

técnicas e materiais inerentes a um município de pequeno porte, cujo foco principal é a 

assistência primária à saúde.  O hospital conta com 24 leitos cadastrados no CNES, sendo 

cinco leitos pediátricos, 3 leitos destinados ao puerpério e 16 leitos clínicos, distribuídos entre 

as enfermarias masculina e feminina. A estrutura física é antiga e foi adequada ao 

funcionamento hospitalar ao longo dos anos, necessitando de reformas estruturais e 

adequações à demanda atual por serviços hospitalares. 

A extensão territorial do município, o grande número de Unidades de Saúde na Zona 

Rural, as distâncias entre povoados e sede e a dificuldade de locomoção e acesso da 

população e das equipes de saúde através da rede de estradas vicinais também são uma 

peculiaridade do município que dificulta o pleno funcionamento de todas as unidades. As 

decisões tomadas entre as diversas coordenações da saúde, o Gestor Executivo Municipal e o 

Conselho Municipal de Saúde visam adequar esta realidade às necessidades da população, 

sem detrimento da qualidade dos serviços oferecidos. 

Para a prestação dos serviços de saúde o município conta com diversos profissionais, 

entre eles: médico, enfermeira, odontólogo, assistente social, auxiliar de enfermagem, agente 

de endemias, técnico de laboratório, inspetor sanitário e agente comunitário de saúde. A 

Tabela 10 apresenta o quantitativo de funcionários alocados para prestar os serviços de saúde 

no município. 
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Tabela 10 – Quantitativo de funcionários alocados na Secretaria Municipal de Saúde de Riachão das 

Neves - BA 

TIPO DE OCUPAÇÃO USF / PSF1 HMO ² SECRETARIA / VIGILÂNCIA 

Médico 11 6 1 

Enfermeira 10 5 2 

Odontólogo 10 0 0 

Assistente Social 1 0 0 

Aux. de Enfermagem 17 8 2 

Digitador 5 2 5 

Agente de Endemias 0 0 13 

Técnico de Laboratório 0 0 0 

Inspetor Sanitário 0 0 3 

Agente Comunitário 58 0 0 

Agente Administrativo 2 2 5 

Aux. De cons. Dentário 10 0 0 

Motorista 4 4 4 

Aux. Limpeza 10 4 2 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, maio/18. 

Nota: 1 USF: Unidade de Saúde da Família/ PSF: Programa de Saúde da Família. ² HMO – Hospital Municipal de Riachão das Neves - BA 

De acordo com dados municipais, as ações de Vigilância à Saúde desenvolvidas no 

território são focadas no controle de riscos, danos e determinantes socioambientais, através do 

monitoramento das doenças transmissíveis, imunopreveníveis, ações de busca ativa, 

notificações, promoção de saúde, vacinação, controle de vetores, fiscalização e inspeção de 

produtos em estabelecimentos de interesse de saúde pública, entre outros.  

Nessa perspectiva, compreender o estado nutricional das crianças auxilia a análise do 

crescimento e proporções corporais do indivíduo e, desse modo, permite estabelecer 

direcionamentos sobre onde e como intervir. A Tabela 11apresenta o estado nutricional das 

crianças do município de Riachão das Neves - BA, com base nos acompanhamentos por 

peso/idade, peso/altura e altura/idade. Nos três quesitos, mais de 50% das crianças se 

encontravam em estado normal/eutrófico, ou seja, com peso adequado para sua altura e idade. 
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Tabela 11 - Estado Nutricional dos Beneficiários do Programa Bolsa Família, do município de 

Riachão das Neves/BA 

Regional 

de 

Saúde:  

Acompanhamento por Criança Peso/Idade segundo Regional de Saúde - Período Dez/2008 

Peso muito 

baixo 

< P0,1 

Baixo peso > 

P0,1 e < P3 

Risco nutricional > 

P3 e < P10 

Normal/ 

Eutrófico> P10 

e < P97 

Risco de sobrepeso > 

P97 

B
arreiras-B

A
 

2 17 34 185 17 

Acompanhamento por Criança Peso/Altura segundo Regional de Saúde - Período Dez/2008 

Baixo peso 

por altura < 

P3 

Risco de baixo 

peso por altura 

> P3 E < P10 

Normal/Eutrófico> 

P10 e < P97 

Risco de 

sobrepeso > P97 

S/Parâmetro do 

NCHS 

9 18 204 21 3 

Acompanhamento por Criança Altura/Idade segundo Regional de Saúde - Período Dez/2008 

Baixa 

estatura < 

P3 

Risco de Baixa 

estatura > P3 E 

< P10 

Normal/Eutrófico> 

P10 e < P97 

> P97 S/ Informação 

20 24 197 11 3 
Fonte: SISVAN, 2018. 

 

A vigilância sanitária do município declara que realiza periodicamente ações de 

inspeções nos estabelecimentos sujeitos a fiscalizações, além de proceder com o recebimento 

e averiguações de denúncias e realizar ações educativas. Já na saúde ambiental, a Vigilância 

realiza o monitoramento da qualidade da água fornecida à população por meio da coleta e 

envio para análise de amostras mensais de água tratada e água bruta, conforme a Tabela 12. 

Não foram informados os pontos de coleta das amostras. 

Tabela 12- Tipo e quantidade mensal de analises da água pela Vigilância Sanitária de Riachão das 

Neves - BA 

TIPO DE ANÁLISE QUANTIDADE MENSAL 

Análises de Coliformes / E.coli 4 

Análises de Residual Desinfetante 2 

Análises de Turbidez 3 

Análises de Fluoreto 3 

Total: 12 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 2019. 

A Vigilância Epidemiológica Municipal baseia-se nas ações de prevenção à Dengue, 

Doença de Chagas e Zoonoses, promovida pelo setor de Endemias; nas ações de 

implementação do Sistema Nacional de Imunização e nas ações de controle, prevenção e 

tratamento de Hanseníase e Tuberculose. 
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Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, abrangendo as ações previstas 

pelo PSE – Programa Saúde na Escola é realizado nas Escolas Municipais a Campanha de 

Combate a Hanseníase, Verminoses e Tracoma. A procura por alguns imunobiológicos não 

tem apresentado resposta satisfatória em relação à procura populacional, acarretando severa 

redução nos índices de cobertura vacinal. 

Na guerra contra o mosquito Aedes aegypti, para combater Dengue, Zika e 

Chikungunya, a equipe técnica de saúde do município realiza palestras e o controle de vetores 

por meio de mutirões de limpeza, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Em 

2016 foram realizadas 23.346 visitas domiciliares pelos Agentes Comunitários de Endemias 

(ACE), distribuídos em 6 ciclos de trabalho ao longo do ano. 

A dengue é uma doença de notificação compulsória que tem sua transmissão através 

do mosquito Aedes aegypti, infectado com o vírus. Esses mosquitos precisam de um ambiente 

aquático para desenvolver a fase de larvas no seu ciclo de vida. As deficiências nos serviços 

públicos de saneamento, entre eles, os de abastecimento, de drenagem urbana e a disposição 

inadequada dos resíduos sólidos - que permitam o acúmulo de água, ou mesmo uso 

recipientes sem tampa como reservatórios -  estão entre os fatores promotores da proliferação 

dos mosquitos que, consequentemente, podem aumentar as chances da ocorrência dessa 

doença.  

Além da Dengue, o mosquito é o vetor transmissor da Zika e Chikungunya e Febre 

Amarela. De acordo com os dados do DATASUS, fornecidos pela SEI, até o ano de 2017 não 

houve notificação de casos de Zika e Chikungunya no município e, nos últimos dois anos, 

também nenhum caso de Dengue. Na Tabela 13, são apresentados os números de casos, entre 

os anos de 2014 e 2017.  

Tabela 13 –Número de casos de Dengue, Zika e Chikungunya, entre os anos de 2014 e 2017, no 

Município de Riachão das Neves-BA 

DOENÇA 

INFECTOCONTAGIOSA 

UF / 

Município 
2014 2015 2016 2017 

Dengue 

Bahia 24.864 79.352 83.243 7.721 

Riachão das 

Neves 
51 31 06 18 

Zika 

Bahia 7 34.708 59.072 1.318 

Riachão das 

Neves 
0 0 0 0 

Chikungunya 

Bahia 1.943 27019 55239 5838 

Riachão das 

Neves 
 0 0 0 0 
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Fonte: DATASUS, através da SEI. 

Em caso de suspeita de ocorrência de doenças que apresentam um potencial de 

disseminação e vulnerabilidade para a população, é obrigatória a notificação pelo órgão gestor 

responsável pela saúde no município. A informação abastece o Sistema de Doenças de 

Notificação Compulsória. Na Lista de Doenças de Notificação Compulsória estão 

relacionadas à ausência ou à prestação deficiente dos serviços de saneamento básico. Entre 

elas estão a Dengue com número de casos expressivos no ano de 2013 e 2015, apresentado na 

Tabela 14, bem como a Esquistossomose e a Hepatite.  

Tabela 14 – Casos confirmados notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação para 

o município de Riachão das Neves-Ba, de 2012 a 2016. 

Doenças e Agravos de Notificação 2012 2013 2014 2015 2016 

Acidente por animais peçonhentos 21 33 20 20 14 

Botulismo 0 0 0 0 0 

Cólera 0 0 0 0 0 

Coqueluche 0 0 0 0 0 

Dengue 0 34 0 17 0 

Difteria 0 0 0 0 0 

Doença de Chagas Aguda 0 0 0 0 0 

Doenças Exantemáticas 0 0 0 0 0 

Esquistossomose 1 1 1 0 0 

Febre Amarela 0 0 0 0 0 

Febre Maculosa 0 0 0 0 0 

Febre Tifóide 0 0 0 0 0 

Hantavirose 0 0 0 0 0 

Hepatite 12 0 0 0 0 

Influenza Pandêmica 0 0 0 0 0 

Intoxicação Exógena 0 0 1 0 0 

Leishmaniose Visceral 0 0 0 0 0 

Leishmaniose Tegumentar Americana 0 0 0 1 0 

Leptospirose 0 0 0 0 0 

Malária 0 0 0 0 0 

Meningite 0 0 0 0 0 

Peste 0 0 0 0 0 

Paralisia Flácida Aguda 0 0 0 0 0 

Raiva 0 0 0 0 0 

Sífilis em gestante 1 0 0 0 2 

Sífilis Congênita 0 0 0 0 0 

Síndrome da Rubéola Congênita 0 0 0 0 0 

Tétano Acidental 0 0 0 0 0 

Tétano Neonatal 0 0 0 0 0 

Violência doméstica, sexual e/ou outras 0 0 0 1 0 
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Doenças e Agravos de Notificação 2012 2013 2014 2015 2016 

violências 
Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net, 2016. 

A secretaria municipal de saúde desenvolve ações conjuntas com as secretarias de 

educação, ação social, infraestrutura, cultura e meio ambiente, dentre outras, a fim de otimizar 

esforços na melhoria da qualidade de vida da população. 

Dentre as principais atividades realizadas em parceria com os demais setores 

administrativos, tais como as secretarias de educação, ação social, infraestrutura, 

administração, transportes e cultura, citam-se: 

 Dia D contra a Dengue 

 Caminhada contra o abuso infantil 

 PSE – Programa Saúde na escola 

 Outubro Rosa 

 Novembro Azul 

 Programa Bolsa Família - Alimentação dos dados de peso e altura 

 Programa TFD – Tratamento Fora do Domicílio 

 Audiências Públicas Municipais 

 Conselhos Municipais (merenda, segurança pública, meio ambiente, saúde, dentre 

outros) 

 Coleta de pneus inservíveis em parceria com as secretarias de infra-estrutura e meio 

ambiente; 

 Inscrição no selo UNICEF, com ações desenvolvidas em conjunto com o Conselho 

Tutelar, CMDCA e secretarias já citadas; 

 Assistência a pessoas em situações de risco social, a exemplo da assistência jurídica, 

funerária, concessão de passagens, cestas básicas, leite, medicamentos, 

encaminhamentos a grupos terapêuticos e outras atividades ligadas ao CRAS e 

CREAS municipal. 

 Apoio matricial do NASF aos postos de saúde e escolas, com realização de palestras 

educativas. 

O Conselho Municipal de Saúde está estabelecido no município, reunindo-se ao final 

de cada mês com membros nomeados pelo Decreto Municipal n° 253/97, de 06 de novembro 

de 1997, o Conselho Municipal de Saúde tem a composição detalhada no Quadro 2. 
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Quadro 2– Composição do Conselho Municipal de Saúde de Riachão das Neves-BA 

 

SEGMENTO 

 

INSTITUIÇÃO TITULAR SUPLENTE 

PRESTADORES 

SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE 

 

AGOSTINHO 

CARDOSO DA 

CRUZ NETO 

ITANA ARRUDA 

LIMA DO 

NASCIMENTO 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

PEDRITA MARIA 

DE SANTANA DE 

OLIVEIRA 

UANDERSON 

MAGALHÃES 

ACS 

MARIA MELO 

CONRADO 

 

IVONEIDE SILVA 

 

PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE 

 

PROFISSIONAIS DO CSI/ 

PSF/ HOSPITAL 

 

SIRLENE 

CARVALHO LIMA 

TAILANE 

ANDRADE 

MOREIRA 

IGREJA CATÓLICA 

 

CIDÁLIA 

PEREIRA DE 

CARVALHO 

 

CARLOS CÉSAR 

MUNIZ DE SOUZA 

SINDICATO DOS 

TRABALHADORES 

RURAIS RIACHOENSES 

PRIMÁZIO DE 

SOUZA LIMA 

CARDOZO 

GILSOMAR 

MUNIZ DE SOUZA 

IGREJA EVANGÉLICA 

ASSEMBLÉIA DE DEUS 

 

RAÍ DOS SANTOS 

DINIZ 

TAILE JÚNIOR 

DOS SANTOS DA 

PAIXÃO 

ASSOCIAÇÃO DE 

PRODUTORES OU 

PESCADORES (ÁREA 

RURAL) 

MARIA 

CONCEIÇÃO 

LIMA DA SILVA 

MARIANA PINTO 

DA ROCHA 

Fonte: CMS, Riachão das Neves-BA, 2019. 

As reuniões do Conselho Municipal de Saúde contribuem para a efetivação do 

controle social e para o desenvolvimento de ações e projetos da secretaria Municipal de 

Saúde, exercendo o seu papel de cogestão dos Serviços, tendo colaborado efetivamente na 

elaboração deste Plano Municipal de Saúde-PMS.Esse conselho deverá estar sempre 

trabalhando em parceira com as ações de saneamento básico, além de poder exercer a função 

de Conselho da política de saneamento básico. 

5.3.2 Habitação de Interesse Social 

Em 2015, foi apresentado o Plano Estadual de Habitação e Interesse Social e 

Regularização Fundiária (PLANEHAB). De acordo com o PLANEHAB, o déficit relativo do 
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Estado da Bahia, ou seja, o déficit sobre o total de domicílios particulares permanentes é de 

13,5%, sendo 12% referente ao urbano e 17% ao rural.  

Já o Território de Identidade Bacia do Rio Grande a que pertence o município de 

Riachão das Neves, apresenta um déficit relativo urbano de 12%, ou seja, na mesma grandeza 

da média estadual. Na análise da necessidade habitacional, considera-se déficit, a indigência 

de construção de novas moradias, devido à precariedade da construção, ou seja, reposição de 

estoque, ou mesmo pela coabitação, domicílios alugados por famílias conviventes.  Porém, 

para a necessidade habitacional, além do déficit, tem-se a inadequação habitacional que atinge 

54% dos domicílios particulares e permanentes do Estado da Bahia. A inadequação expressa 

problemas na qualidade habitacional, principalmente a funcionalidade da moradia com as 

características do seu entorno. O PLANEHAB mostra que a inadequação habitacional rural 

afeta quase a totalidade dos domicílios do estado, um percentual de 90%. Com base na 

Pesquisa de Informações Básicas Municipais – MUNIC, realizada em 2017, cerca de 34% dos 

municípios da Bahia possuem Fundo Municipal de Habitação, sendo 53,9% destes com o 

Conselho Municipal de Habitação ou similar como gestor do fundo. 

Dados do Censo 2010, realizado pelo IBGE, apresentam a classificação das moradias, 

em adequada (quando possui rede geral de abastecimento de água, rede geral de esgoto, coleta 

de lixo), semi-adequada (quando possui pelo menos um serviço inadequado) e inadequada 

(quando o domicílio particular permanente possui abastecimento de água proveniente de poço 

ou nascente ou outra forma, sem banheiro e sanitário ou com escoadouro ligado à fossa 

rudimentar, vala, rio, lago, mar ou outra forma e lixo queimado, enterrado ou jogado em 

terreno baldio ou logradouro, em rio, lago ou mar ou outro destino). No município de Riachão 

das Neves, as moradias semi-adequadas correspondem a 93,3% do total, como mostra aTabela 

15. 

Tabela 15 –Número de domicílios particulares permanentes por tipo de moradia do município de 

Riachão das Neves 

Tipo de Moradia Quantidade 
% (em relação ao total de moradias existentes no 

município) 

Adequado 204 7,0 

Inadequado 57 2,0 

Semi-adequado 2 630 90,1 

Total: 2.891 100 
Fonte: IBGE, 2010. 

Ainda na pesquisa censitária de 2010, foi apresentado o número de domicílios 

particulares permanentes por forma de abastecimento de água, tipo de esgotamento sanitário e 
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destino do lixo. A Tabela 16, mostra que 58,55% desses domicílios têm como forma de 

abastecimento de água, rede geral de distribuição.  

Tabela 16 – Número de domicílios particulares permanentes por forma de abastecimento de água do 

município de Riachão das Neves 

UF / 

Município 
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e 
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O
u
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Bahia 3.273.432 222.306 209.862 61.540 113.409 17.994 112.009 79.483 

Riachão das 

Neves 

                    

3.448  

                        

377  

                        

873  

                          

15  

                          

38  

                          

21  

                    

1.019  

                          

97  
Fonte: IBGE, 2010. 

Na amostra dos domicílios por tipo de esgotamento sanitário, o maior percentual, com 

o valor de 85,2%, corresponde à fossa rudimentar, como mostra a Tabela 17. 

Tabela 17– Número de domicílios particulares permanentes por tipo de esgotamento sanitário 

do município de Riachão das Neves 

UF / Município 

Rede geral 

de esgoto ou 

pluvial 

Fossa 

séptica 

Fossa 

rudimentar 
Vala 

Rio, 

lago ou 

mar 

Outro 

Bahia 1.861.808 262.411 1.405.790 110.806 64.347 73.134 

Riachão das Neves 

                           

28  

                         

453  

                     

3.941  

                           

25  

                           

11  

                         

164  
Fonte: IBGE, 2010. 

Nota: ¹ O total de domicílios corresponde àqueles que possuíam algum tipo de esgotamento sanitário. 

 

Os domicílios particulares e permanentes que destinam o seu lixo (denominação 

utilizada no resultado do Censo, e não resíduos sólidos) para queima, em 2010, correspondem 

a 44,35%, basicamente o mesmo percentual, somado aos domicílios que destinam os lixos 

para acoleta diretamente por serviço de limpeza e colocação em caçamba de serviço de 

limpeza, com 44,74%, como mostra a Tabela 18. 

Tabela 18 – Número de domicílios particulares permanentes por destino do lixo do município de 

Riachão das Neves 

UF / 

Município 

Coletado 

diretamente 

por serviço 

de limpeza 

Colocado 

em 

caçamba de 

serviço de 

limpeza 

Jogado em 

terreno 

baldio ou 

logradouro 

Jogado 

em rio, 

lago ou 

mar 

Enterrado  Queimado  Outro 

Bahia 2.505.674 614.229 208.551 3.550 26.201 713.711 21.703 

Riachão das 

Neves (2000) 1.795 5 1.201 16 15 1.733 11 
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Riachão das 

Neves (2010) 1.509 1.124 534 - 77 2.611 32 
Fonte: IBGE, 2010. 

Tabela 19 – Número de domicílios particulares permanentes por adequação da moradia, segundo as 

características do entorno –Riachão das Neves 

 

Domicílios particulares permanentes 

 

Total Adequada Semi-adequada Inadequada 

Identificação do logradouro 2891 204 2630 57 

Existe 2018 155 1822 41 

Não existe 872 49 807 16 

Sem declaração 1 - 1  

-Iluminação pública     

Existe   2 688     185    2 451     52  

Não existe    202     19     178     5  

Sem declaração    1  -     1  -  

Pavimentação     

Existe   2 493     164    2 295     34  

Não existe    397     40     334     23  

Sem declaração    1  -     1  -  

Calçada     

Existe   1 333     36    1 293     4  

Não existe   1 557     168    1 336     53  

Sem declaração    1  -     1  -  

Meio-fio / guia     

Existe   2 476     156    2 289     31  

Não existe    414     48     340     26  

Sem declaração    1  -     1  -  

Bueiro / boca de lobo     

Existe    106     18     88  -  

Não existe   2 784     186    2 541     57  

Sem declaração    1  -     1  -  

Rampa para cadeirante     

Existe    15  -     15  -  

Não existe   2 875     204    2 614     57  

Sem declaração    1  -     1  -  

Arborização     

Existe   2 398     168    2 203     27  

Não existe    492     36     426     30  

Sem declaração    1  -     1  -  

Esgoto a céu aberto     

Existe    847     46     776     25  

Não existe   2 043     158    1 853     32  

Sem declaração    1  -     1  -  

Lixo acumulado nos logradouros     
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Existe    55     1     54  -  

Não existe   2 835     203    2 575     57  

Sem declaração    1  -     1  -  
Fonte: IBGE, 2010. 

 

5.3.3 Meio Ambiente e Gestão de Recursos Hídricos 

O território brasileiro é composto de seis biomas: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata 

Atlântica, Pantanal e Pampa, sendo que no território da Bahia está presente o bioma da Mata 

Atlântica, da Caatinga e do Cerrado. A região onde se encontra o município de Riachão das 

Neves está localizadano bioma do cerrado. 

A região do Riachão das Neves compreende uma área aproximada de 5.978,998 km2, 

aproximadamente 0,07% do território nacional. O Cerrado, o segundo maior bioma do Brasil, 

ocupa cerca de dois milhões de quilômetros quadrados, quase 24% do território brasileiro.  No 

município de Riachão das Neves as florestas nativas deram lugar à pecuária, principalmente à 

criação de bovinos e à produção agrícola, com destaque para a monocultura, como as 

plantações de soja que vêm crescendo na região. 

A Administração Pública no município de Riachão das Neves, a partir da publicação da 

Lei Municipal 377/2005, criou os instrumentos de Gestão Ambiental Municipal: Conselho 

Municipal do Meio Ambiente (Lei Municipal nº 88/2009), Fundo Municipal do Meio 

Ambiente, estrutura administrativa, entre outros. Essas ações, à época, eram uma tendência 

regional, que pode ser constatada em outros municípios do Oeste da Bahia, como São 

Desidério, Barreiras. Foi apoiada por ações do governo do estado, e, o Programa Nacional de 

Capacitação de Gestores Municipais e Conselheiros do SISNAMA (PNC) - Ministério do 

Meio Ambiente. Contudo, após uma Resolução do Cepram 4.327/2013, Portaria SEMA 

nº33/2013, juntamente com orientações do Ministério Público, o município suspendeu as 

atividades de licenciamento ambiental por estar em situação irregular, a não ser capacitado.  

Essas resolução e portaria versam sobre a estrutura mínima para exercer as atividades 

de licenciamento, controle e fiscalização ambiental ao nível de gestão local. Nesse período, a 

gestão ambiental dos recursos naturais neste município ficou sob-responsabilidade do estado, 

conforme orienta o Artigo 10 Resolução 4327/2013 e Inciso II, do Artigo 15, da Lei 

Complementar 140/2011. 
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A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos é um órgão de planejamento, 

coordenação, execução, controle, apoio e avaliação da gestão dos recursos naturais, visando 

garantir o uso adequado desses recursos, a conservação e recuperação de ecossistemas e 

promoção do desenvolvimento sustentável. Atualmente, Riachão das Neves licencia diversas 

atividades e/ou empreendimentos tipificados na Resolução Cepram 4.579/2018. Ou seja, 

recuperou a competência para Licenciamento Ambiental restaurando em 05/04/2017 o nível 3 

de Gestão Ambiental Compartilhada - GAC, obtido anteriormente em 29/09/20102. Convém 

ressaltar, que conforme a Resolução 4.579/2018, atividades como agricultura de sequeiro e 

pecuária extensiva, não são de impacto local. Cabe, assim, aos municípios baianos apenas a 

emissão da Certidão de Conformidade de Uso e Ocupação do solo para essas atividades, 

solicitado pelos produtores rurais. Posteriormente, esses produtores requererão, no sistema 

SEIA, a regularização ambiental via procedimento de Autorização por Procedimento Especial 

(APE) de Licenciamento ambiental. 

Os dados fornecidos pelo o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(INEMA), compostos pela relação dos processos existentes no município e seus respectivos 

requerentes, permitiram a verificação do fator gerador e do atual status do processo, por meio 

da consulta aos processos de Licenciamento, Fiscalização, Florestal e Outorga, nos serviços 

online do órgão. No Quadro 3, são apresentados os processos de requerimento de 

licenciamento e outorga registrados no INEMA para o município. Os dados fornecidos pelo o 

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), compostos pela relação 

dos processos existentes no município e seus respectivos requerentes, permitiram a 

verificação do fator gerador e do atual status do processo, por meio da consulta aos processos 

de Licenciamento, Fiscalização, Florestal e Outorga, nos serviços online do órgão. Nessa 

consulta, alguns números de processos deram inválidos. 

Quadro 3 –Licenciamentos Ambientais e Outorgas existentes e concedidos para o Município de 

Riachão das Neves 

Nº DO PROCESSO NOME REQUERENTE FATOR GERADOR 

2018.001.002150/INEMA/LIC-

02150 
JOSE JUNQUEIRA GUEDES RIAÇHÃO DAS NEVES 

2018.001.002149/INEMA/LIC- JOSE JUNQUEIRA GUEDES RIAÇHÃO DAS NEVES 

                                                 

2 Bahia, Secretaria de Meio Ambiente, Portaria Nº 33 de 10 de maio de 2013. Publicado em DOE Nº 21.145 no 

dia 22/05/2013. Disponível em <http://www.meioambiente.ba.gov.br/arquivos/File/GAC/port33.pdf> 

(acessado em 15/03/2019) 

http://www.meioambiente.ba.gov.br/arquivos/File/GAC/port33.pdf
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02149 

2018.001.002022/INEMA/LIC-

02022 
PEDRO JESUS DOS SANTOS RIAÇHÃO DAS NEVES 

2018.001.001798/INEMA/LIC-

01798 

João Batista dos Santos 

Menezes 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2018.001.001510/INEMA/LIC-

01510 

WILSEMAR JOSE 

DORNELES ELGER 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2018.001.001299/INEMA/LIC-

01299 

JOSÉ CARLOS VIANA 

BRITO 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2018.001.001286/INEMA/LIC-

01286 
Joaquim Celestino Freire RIAÇHÃO DAS NEVES 

2018.001.001285/INEMA/LIC-

01285 
Josiel de Menezes da Silva RIAÇHÃO DAS NEVES 

2018.001.001281/INEMA/LIC-

01281 
Mauricelio Jose de Santa Ana RIAÇHÃO DAS NEVES 

2018.001.001275/INEMA/LIC-

01275 
Paulo Lopes de Almeida RIAÇHÃO DAS NEVES 

2018.001.001245/INEMA/LIC-

01245 
Agropecuária Caju-Ba Ltda RIAÇHÃO DAS NEVES 

2018.001.000033/INEMA/JUR-

00033 
Renato Joner RIAÇHÃO DAS NEVES 

2018.001.001188/INEMA/LIC-

01188 

MARCIEL DOMINGOS DOS 

SANTOS MENEZES 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2018.001.001131/INEMA/LIC-

01131 
Agropecuária Caju-Ba Ltda RIAÇHÃO DAS NEVES 

2018.001.001120/INEMA/LIC-

01120 

LUIZ CARLOS ISSAO 

YOSHIDA 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2018.001.000025/INEMA/JUR-

00025 
Renato Joner RIAÇHÃO DAS NEVES 

2018.001.000728/INEMA/LIC-

00728 
Marcio Catelan RIAÇHÃO DAS NEVES 

2018.001.000595/INEMA/LIC-

00595 
Azarias de Castro Feitosa RIAÇHÃO DAS NEVES 

2018.001.000591/INEMA/LIC-

00591 
Jair Donadel RIAÇHÃO DAS NEVES 

2018.001.000560/INEMA/LIC-

00560 
Edson Kiyohide Yazawa RIAÇHÃO DAS NEVES 

2018.001.000427/INEMA/LIC-

00427 

RAFAEL WILLIAM 

SEEFELDT 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2018.001.000384/INEMA/LIC-

00384 
Marcelo Alves Cintra RIAÇHÃO DAS NEVES 

2018.001.000311/INEMA/LIC-

00311 
EUCLECIO LUIZ ELGER RIAÇHÃO DAS NEVES 

2018.001.000155/INEMA/LIC-

00155 
Renato Joner RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.007185/INEMA/LIC-

07185 
Elton Sartori RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.006962/INEMA/LIC-

06962 

PAULO CESAR DE 

ALMEIDA JUNIOR 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.006913/INEMA/LIC-

06913 
Francisco Rodrigues Pinheiro RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.006797/INEMA/LIC-

06797 
Daniel Badaró Garrido RIAÇHÃO DAS NEVES 
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2017.001.006723/INEMA/LIC-

06723 
ANGELO HENRIQUE ZUFFA RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.006722/INEMA/LIC-

06722 
ANGELO HENRIQUE ZUFFA RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.006721/INEMA/LIC-

06721 
ANGELO HENRIQUE ZUFFA RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.006720/INEMA/LIC-

06720 
JOÃO LUIZ RYZIK RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.006714/INEMA/LIC-

06714 
ANGELO HENRIQUE ZUFFA RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.006596/INEMA/LIC-

06596 

CARLOS ANDRE DE 

MENEZES DA SILVA 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.006583/INEMA/LIC-

06583 

SAO PEDRO & SANTANA - 

AGROPECUARIA LTDA. 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.006582/INEMA/LIC-

06582 
Camilla Tadiotto RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.006568/INEMA/LIC-

06568 
Renato Gonçalves da Costa RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.006496/INEMA/LIC-

06496 
Adriana Hiar Cerrato RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.006485/INEMA/LIC-

06485 
GEOVAH LOPES FILHO RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.006439/INEMA/LIC-

06439 
Joelma Passos de Almeida RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.006438/INEMA/LIC-

06438 
Joelma Passos de Almeida RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.006352/INEMA/LIC-

06352 
Sérgio Figueiredo Freire RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.006337/INEMA/LIC-

06337 
Tiago Vieira Cruvinel RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.006332/INEMA/LIC-

06332 
Rodrigo de Carvalho Nunes RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.006323/INEMA/LIC-

06323 

SAO PEDRO & SANTANA - 

AGROPECUARIA LTDA. 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.006322/INEMA/LIC-

06322 

SAO PEDRO & SANTANA - 

AGROPECUARIA LTDA. 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.006321/INEMA/LIC-

06321 

SAO PEDRO & SANTANA - 

AGROPECUARIA LTDA. 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.006113/INEMA/LIC-

06113 

JOÃO EDUARDO DE 

CARVALHO XAVIER 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.006024/INEMA/LIC-

06024 
Adalberto Tetsuyo Tanaka RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.005973/INEMA/LIC-

05973 

FRIGOFRIOS ALIMENTOS 

LTDA-ME 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.005943/INEMA/LIC-

05943 
Neuci Adalton Vigna RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.005795/INEMA/LIC-

05795 

José Carlos Magalhães 

Rodrigues 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.005779/INEMA/LIC-

05779 

José Carlos Magalhães 

Rodrigues 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.005580/INEMA/LIC-

05580 
VALMOR DOS SANTOS RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.005482/INEMA/LIC- Valtomiranda Bastos da Silva RIAÇHÃO DAS NEVES 
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05482 

2017.001.005322/INEMA/LIC-

05322 
GEOVAH LOPES FILHO RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.005287/INEMA/LIC-

05287 

FLORIANO ALMEIDA 

CALADO 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.005033/INEMA/LIC-

05033 
MANOEL LOPES DE SOUZA RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.005025/INEMA/LIC-

05025 

ADEMIR SANTANA 

NASCIMENTO 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.005022/INEMA/LIC-

05022 

DORGIVAL DOS SANTOS 

BOMFIM 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.004992/INEMA/LIC-

04992 

ELIZABETE FLORES DE 

FREITAS 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.004989/INEMA/LIC-

04989 

LUIS FERNANDO PEREIRA 

MIRANDA 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.004944/INEMA/LIC-

04944 

LUIS FERNANDO PEREIRA 

MIRANDA 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.004943/INEMA/LIC-

04943 

LUIS FERNANDO PEREIRA 

MIRANDA 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.004669/INEMA/LIC-

04669 
DARCI ROBERTI RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.004522/INEMA/LIC-

04522 
Paulo Geraldo Diel RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.004513/INEMA/LIC-

04513 
MARIO LIQUER SOBRINHO RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.004499/INEMA/LIC-

04499 
Silmar Carvalho do Nascimento RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.004411/INEMA/LIC-

04411 

ANDRÉ PEREIRA DE 

OLIVEIRA 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.004409/INEMA/LIC-

04409 
Bananas Do Oeste LTDA-ME RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.004232/INEMA/LIC-

04232 

CARLOS ROBERTO 

ASTOLFI 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.004140/INEMA/LIC-

04140 

Companhia de Eletricidade do 

Estado da Bahia 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.004032/INEMA/LIC-

04032 

DERMIVAL TAVARES 

CAMARA 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.003921/INEMA/LIC-

03921 

CARLOS ROBERTO 

ASTOLFI 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.003777/INEMA/LIC-

03777 
JOSECARLOS DE CAMARGO RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.003753/INEMA/LIC-

03753 

NEIRÍ DE OLIVEIRA 

MACHADO 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.003561/INEMA/LIC-

03561 
ENIO ERNESTO ASTOLFI RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.003554/INEMA/LIC-

03554 
GEOVAH LOPES FILHO RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.003550/INEMA/LIC-

03550 

SAMUEL FEITOSA 

MENEZES 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.003546/INEMA/LIC-

03546 
LIDERVAN MOTA MORAIS RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.003516/INEMA/LIC-

03516 

Santa Carolina 

Empreendimentos Imobiliarios 
RIAÇHÃO DAS NEVES 
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Ltda 

2017.001.003481/INEMA/LIC-

03481 
Adil Arlindo Manjabosco RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.003465/INEMA/LIC-

03465 
Nelson Della Senta RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.003404/INEMA/LIC-

03404 

JOSÉ ADAURI SANTOS 

MENDONÇA 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.003398/INEMA/LIC-

03398 
Milton Weber Junior RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.003396/INEMA/LIC-

03396 

JOSÉ ADAURI SANTOS 

MENDONÇA 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.003365/INEMA/LIC-

03365 
ANTONIO MANOEL SOARES RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.003214/INEMA/LIC-

03214 

PAULO ROGERIO DE 

SOUZA DE MOURA 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.003008/INEMA/LIC-

03008 

MÁRCIO DOS SANTOS 

OLIVEIRA 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.002906/INEMA/LIC-

02906 
NILO DELLA SENTA RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.002899/INEMA/LIC-

02899 

EDUARDO PEREIRA 

OLIVEIRA 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.002882/INEMA/LIC-

02882 
Mario Cezar Mascarenhas RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.002852/INEMA/LIC-

02852 
OSVALDO HANISCH RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.002851/INEMA/LIC-

02851 
OSVALDO HANISCH RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.002806/INEMA/LIC-

02806 
Cecilio da Silva Sampaio RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.002802/INEMA/LIC-

02802 
Mario Cezar Mascarenhas RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.002754/INEMA/LIC-

02754 
Olmiro Flores Oliveira RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.002733/INEMA/LIC-

02733 

AGROPECUÁRIA ACERTO 

LTDA 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.002694/INEMA/LIC-

02694 

LUCIO BARBOSA DE 

MATOS 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.002588/INEMA/LIC-

02588 
Eiji Sugahara RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.002511/INEMA/LIC-

02511 

LOURIVAL DE OLIVEIRA 

MACHADO 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.002506/INEMA/LIC-

02506 
Ademar Antonio Marçal RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.002480/INEMA/LIC-

02480 

LOURIVAL DE OLIVEIRA 

MACHADO 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.002479/INEMA/LIC-

02479 

AILTON MACHADO DE 

OLIVEIRA 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.002465/INEMA/LIC-

02465 
BELMIR CANZI RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.002458/INEMA/LIC-

02458 
MILTON FRANCISCO VOGT RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.002397/INEMA/LIC-

02397 
ADEMAR JULIANI RIAÇHÃO DAS NEVES 
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2017.001.002365/INEMA/LIC-

02365 
Massayoshi Sugawara RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.002363/INEMA/LIC-

02363 
Priscila Marçal RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.002349/INEMA/LIC-

02349 
Ângelo Mariotti Neto RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.002330/INEMA/LIC-

02330 
JOÃO CARLOS SEEFELDT RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.002327/INEMA/LIC-

02327 
Juvenil Carlos Gonzatto RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.002292/INEMA/LIC-

02292 
Werno Elger RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.002269/INEMA/LIC-

02269 
Willian Cancelier RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.002083/INEMA/LIC-

02083 
Juvenil Carlos Gonzatto RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.002082/INEMA/LIC-

02082 
Juvenil Carlos Gonzatto RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.001893/INEMA/LIC-

01893 

Companhia de Eletricidade do 

Estado da Bahia 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.001714/INEMA/LIC-

01714 
Celso Batezini RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.001457/INEMA/LIC-

01457 
Leonardo Vieira Brant RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.001441/INEMA/LIC-

01441 
Leonardo Vieira Brant RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.001009/INEMA/LIC-

01009 
Posto Cariparé Ltda. - EPP RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.000985/INEMA/LIC-

00985 
Leonardo Vieira Brant RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.000922/INEMA/LIC-

00922 
Jose Almir Gorgen RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.000913/INEMA/LIC-

00913 
Omir Donadel RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.000895/INEMA/LIC-

00895 
Jose Almir Gorgen RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.000894/INEMA/LIC-

00894 
Jose Almir Gorgen RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.000783/INEMA/LIC-

00783 
Osmar Aparecido Martins RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.000782/INEMA/LIC-

00782 
Osmar Aparecido Martins RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.000779/INEMA/LIC-

00779 
Sidonia Grevinez Konig RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.000719/INEMA/LIC-

00719 

AGROPECUÁRIA A. 

MANJABOSCO LTDA 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.000673/INEMA/LIC-

00673 
Osvino Ricardi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.000672/INEMA/LIC-

00672 
Osvino Ricardi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.000671/INEMA/LIC-

00671 
Osvino Ricardi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.000626/INEMA/LIC- ADEMAR JULIANI RIAÇHÃO DAS NEVES 
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00626 

2017.001.000506/INEMA/LIC-

00506 
Airton Gorgen RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.000499/INEMA/LIC-

00499 
Airton Gorgen RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.000392/INEMA/LIC-

00392 

Elyheverson Hadson Borges de 

Andrade 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.000218/INEMA/LIC-

00218 
Carlos Hideo Takahashi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.000203/INEMA/LIC-

00203 
VALTER LUIZ ASTOLFI RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003834/INEMA/LIC-

03834 

FLORIANO ALMEIDA 

CALADO 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003783/INEMA/LIC-

03783 

AUREVIS COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS E 

TRANSPORTES LTDA - ME 

RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003768/INEMA/LIC-

03768 
Marli Saccomori RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003723/INEMA/LIC-

03723 
REINALDO HANISCH RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003722/INEMA/LIC-

03722 
OSVALDO HANISCH RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003693/INEMA/LIC-

03693 
Adalberto Tetsuyo Tanaka RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003662/INEMA/LIC-

03662 
Willian Cancelier RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003649/INEMA/LIC-

03649 
Fernando Deboni Rossetto RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003634/INEMA/LIC-

03634 
Loreci José Comparim RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003633/INEMA/LIC-

03633 
Loreci José Comparim RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003552/INEMA/LIC-

03552 
RENATO CANZI RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003546/INEMA/LIC-

03546 
REINALDO HANISCH RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003545/INEMA/LIC-

03545 
REINALDO HANISCH RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003528/INEMA/LIC-

03528 

Elyheverson Hadson Borges de 

Andrade 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003513/INEMA/LIC-

03513 
REINALDO HANISCH RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003510/INEMA/LIC-

03510 
REINALDO HANISCH RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003509/INEMA/LIC-

03509 
REINALDO HANISCH RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003506/INEMA/LIC-

03506 
REINALDO HANISCH RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003505/INEMA/LIC-

03505 
OSVALDO HANISCH RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003504/INEMA/LIC-

03504 
OSVALDO HANISCH RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003467/INEMA/LIC- Imobiliária Chapadão LTDA- RIAÇHÃO DAS NEVES 
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03467 ME 

2016.001.003463/INEMA/LIC-

03463 
SLC AGRICOLA S.A. RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003449/INEMA/LIC-

03449 
PEDRO JOÃO ANDRIGHETTI RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003432/INEMA/LIC-

03432 
JOSECARLOS DE CAMARGO RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003408/INEMA/LIC-

03408 
JOSÉ RUBENS MORETTI RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003407/INEMA/LIC-

03407 
MARCIO JIOVANE MATIAZI RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003390/INEMA/LIC-

03390 
MARCIO JIOVANE MATIAZI RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003321/INEMA/LIC-

03321 
PEDRO JOÃO ANDRIGHETTI RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003320/INEMA/LIC-

03320 
PEDRO JOÃO ANDRIGHETTI RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003317/INEMA/LIC-

03317 

Companhia de Eletricidade do 

Estado da Bahia 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003309/INEMA/LIC-

03309 
PEDRO JOÃO ANDRIGHETTI RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003286/INEMA/LIC-

03286 
Elier Altevir Cerrato RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003250/INEMA/LIC-

03250 

Gomes Serpa Combustíveis 

Ltda. - EPP 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003196/INEMA/LIC-

03196 
Romeu Franciosi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003103/INEMA/LIC-

03103 
Osvino Ricardi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003064/INEMA/LIC-

03064 
Osvino Ricardi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003063/INEMA/LIC-

03063 
Osvino Ricardi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003061/INEMA/LIC-

03061 
Osvino Ricardi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003060/INEMA/LIC-

03060 
Osvino Ricardi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003059/INEMA/LIC-

03059 
Osvino Ricardi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003058/INEMA/LIC-

03058 
Osvino Ricardi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003056/INEMA/LIC-

03056 
Osvino Ricardi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003055/INEMA/LIC-

03055 
Osvino Ricardi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.000506/INEMA/LIC-

00506 
Airton Gorgen RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.000499/INEMA/LIC-

00499 
Airton Gorgen RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.000392/INEMA/LIC-

00392 

Elyheverson Hadson Borges de 

Andrade 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2017.001.000218/INEMA/LIC-

00218 
Carlos Hideo Takahashi RIAÇHÃO DAS NEVES 
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2017.001.000203/INEMA/LIC-

00203 
VALTER LUIZ ASTOLFI RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003834/INEMA/LIC-

03834 

FLORIANO ALMEIDA 

CALADO 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003783/INEMA/LIC-

03783 

AUREVIS COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS E 

TRANSPORTES LTDA - ME 

RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003768/INEMA/LIC-

03768 
Marli Saccomori RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003723/INEMA/LIC-

03723 
REINALDO HANISCH RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003722/INEMA/LIC-

03722 
OSVALDO HANISCH RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003693/INEMA/LIC-

03693 
Adalberto Tetsuyo Tanaka RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003662/INEMA/LIC-

03662 
Willian Cancelier RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003649/INEMA/LIC-

03649 
Fernando Deboni Rossetto RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003634/INEMA/LIC-

03634 
Loreci José Comparim RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003633/INEMA/LIC-

03633 
Loreci José Comparim RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003552/INEMA/LIC-

03552 
RENATO CANZI RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003546/INEMA/LIC-

03546 
REINALDO HANISCH RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003545/INEMA/LIC-

03545 
REINALDO HANISCH RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003528/INEMA/LIC-

03528 

Elyheverson Hadson Borges de 

Andrade 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003513/INEMA/LIC-

03513 
REINALDO HANISCH RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003510/INEMA/LIC-

03510 
REINALDO HANISCH RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003509/INEMA/LIC-

03509 
REINALDO HANISCH RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003506/INEMA/LIC-

03506 
REINALDO HANISCH RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003505/INEMA/LIC-

03505 
OSVALDO HANISCH RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003504/INEMA/LIC-

03504 
OSVALDO HANISCH RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003467/INEMA/LIC-

03467 

Imobiliária Chapadão LTDA-

ME 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003463/INEMA/LIC-

03463 
SLC AGRICOLA S.A. RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003449/INEMA/LIC-

03449 
PEDRO JOÃO ANDRIGHETTI RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003432/INEMA/LIC-

03432 
JOSECARLOS DE CAMARGO RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003408/INEMA/LIC-

03408 
JOSÉ RUBENS MORETTI RIAÇHÃO DAS NEVES 
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2016.001.003407/INEMA/LIC-

03407 
MARCIO JIOVANE MATIAZI RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003390/INEMA/LIC-

03390 
MARCIO JIOVANE MATIAZI RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003321/INEMA/LIC-

03321 
PEDRO JOÃO ANDRIGHETTI RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003320/INEMA/LIC-

03320 
PEDRO JOÃO ANDRIGHETTI RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003317/INEMA/LIC-

03317 

Companhia de Eletricidade do 

Estado da Bahia 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003309/INEMA/LIC-

03309 
PEDRO JOÃO ANDRIGHETTI RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003286/INEMA/LIC-

03286 
Elier Altevir Cerrato RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003250/INEMA/LIC-

03250 

Gomes Serpa Combustíveis 

Ltda. - EPP 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003196/INEMA/LIC-

03196 
Romeu Franciosi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003103/INEMA/LIC-

03103 
Osvino Ricardi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003064/INEMA/LIC-

03064 
Osvino Ricardi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003063/INEMA/LIC-

03063 
Osvino Ricardi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003061/INEMA/LIC-

03061 
Osvino Ricardi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003060/INEMA/LIC-

03060 
Osvino Ricardi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003059/INEMA/LIC-

03059 
Osvino Ricardi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003058/INEMA/LIC-

03058 
Osvino Ricardi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003056/INEMA/LIC-

03056 
Osvino Ricardi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003055/INEMA/LIC-

03055 
Osvino Ricardi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003054/INEMA/LIC-

03054 
Osvino Ricardi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003053/INEMA/LIC-

03053 
Osvino Ricardi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003052/INEMA/LIC-

03052 
Osvino Ricardi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003042/INEMA/LIC-

03042 
Osvino Ricardi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003017/INEMA/LIC-

03017 
Juvenil Carlos Gonzatto RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.003013/INEMA/LIC-

03013 
Roque Luiz Gorgen RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002978/INEMA/LIC-

02978 
Edio Marino Sartori RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002977/INEMA/LIC-

02977 
Elton Sartori RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002976/INEMA/LIC- Edio Marino Sartori RIAÇHÃO DAS NEVES 
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02976 

2016.001.002974/INEMA/LIC-

02974 
Moasir Natal Sartori RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002973/INEMA/LIC-

02973 
Elton Sartori RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002946/INEMA/LIC-

02946 
Juvenil Carlos Gonzatto RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002921/INEMA/LIC-

02921 
Sergio Afonso Diel RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002920/INEMA/LIC-

02920 
Paulo Geraldo Diel RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002916/INEMA/LIC-

02916 
Denise Cristiane Gaia Cerrato RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002915/INEMA/LIC-

02915 
Carlos Alberto Gorgen RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002914/INEMA/LIC-

02914 
Carlos Alberto Gorgen RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002891/INEMA/LIC-

02891 
Roque Luiz Gorgen RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002862/INEMA/LIC-

02862 
JOÃO ANTÓNIO GORGEN RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002861/INEMA/LIC-

02861 
Paulo Geraldo Diel RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002860/INEMA/LIC-

02860 
Hugo Canzi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002859/INEMA/LIC-

02859 
Hugo Canzi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002838/INEMA/LIC-

02838 
Adalberto Tetsuyo Tanaka RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002822/INEMA/LIC-

02822 
Omir Donadel RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002821/INEMA/LIC-

02821 
Lorival Gorgen RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002820/INEMA/LIC-

02820 
Lorival Gorgen RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002819/INEMA/LIC-

02819 
Lorival Gorgen RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002818/INEMA/LIC-

02818 
Lorival Gorgen RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002817/INEMA/LIC-

02817 
Lorival Gorgen RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002807/INEMA/LIC-

02807 
Lorival Gorgen RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002800/INEMA/LIC-

02800 
Jose Almir Gorgen RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002795/INEMA/LIC-

02795 
Lorival Gorgen RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002794/INEMA/LIC-

02794 
Lorival Gorgen RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002740/INEMA/LIC-

02740 
Jose Almir Gorgen RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002739/INEMA/LIC-

02739 
Sergio Setsuo Sato RIAÇHÃO DAS NEVES 
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2016.001.002736/INEMA/LIC-

02736 
Jose Almir Gorgen RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002712/INEMA/LIC-

02712 
JOÃO ANTÓNIO GORGEN RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002703/INEMA/LIC-

02703 
Elier Altevir Cerrato RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002568/INEMA/LIC-

02568 
JOÃO ROQUE AMERICO RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002478/INEMA/LIC-

02478 

Santa Carolina 

Empreendimentos Imobiliarios 

Ltda 

RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002270/INEMA/LIC-

02270 
VALTER LUIZ ASTOLFI RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002124/INEMA/LIC-

02124 
Ademar Antonio Marçal RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002116/INEMA/LIC-

02116 

COMPANHIA DE 

ENGENHARIA HÍDRICA E 

DE SANEAMENTO DA 

BAHIA 

RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002077/INEMA/LIC-

02077 
Eiji Sugahara RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.002039/INEMA/LIC-

02039 
Eiji Sugahara RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.001962/INEMA/LIC-

01962 
Moasir Natal Sartori RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.001899/INEMA/LIC-

01899 
João Antônio Franciosi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.001740/INEMA/LIC-

01740 
Juvenil Carlos Gonzatto RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.001653/INEMA/LIC-

01653 

Companhia de Eletricidade do 

Estado da Bahia 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.000086/INEMA/JUR-

00086 
Gerson Luiz Oliveira RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.000084/INEMA/JUR-

00084 
João Antônio Franciosi RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.001535/INEMA/LIC-

01535 
ADEMAR JULIANI RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.001439/INEMA/LIC-

01439 
OSVALDO HANISCH RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.001321/INEMA/LIC-

01321 
RENATO CANZI RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.001176/INEMA/LIC-

01176 
JOÃO CARLOS SEEFELDT RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.001066/INEMA/LIC-

01066 
Elton Sartori RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.000805/INEMA/LIC-

00805 
EUCLECIO LUIZ ELGER RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.000638/INEMA/LIC-

00638 
Ângelo Mariotti Neto RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.000562/INEMA/LIC-

00562 

CERAMICA RIACHAO DAS 

NEVES LTDA 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.000548/INEMA/LIC-

00548 

SAULO PEDROSA DE 

ALMEIDA 
RIAÇHÃO DAS NEVES 
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2016.001.000277/INEMA/LIC-

00277 
JOSÉ RUBENS MORETTI RIAÇHÃO DAS NEVES 

2016.001.000199/INEMA/LIC-

00199 

Agropecuária Cerrato LTDA - 

ME 
RIAÇHÃO DAS NEVES 

Fonte: INEMA, 2018. 

 

Riachão das Neves integra à Sub-bacia do Rio Grande, e consequentemente, participa 

do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Grande. Em relação ao Plano de Bacia, esse comitê 

aprovou o Plano de Trabalho do Plano de Bacia da empresa que ganhou a licitação na época. 

Contudo, as Câmaras Técnicas de Planos, Programas e Projetos, e a Educação Ambiental, 

juntamente com a Plenária do Comitê não aprovaram o diagnóstico levantado. O contrato do 

consórcio de empresas expirou e nova licitação será realizada pelo governo do Estado, para 

dar seguimento às atividades do Plano de Bacia. 

Em relação ao Zoneamento Ecológico-Econômico, o município pertence ao Território 

Identidade do Rio Grande e foi elaborado um diagnóstico. Em seguida, publicada uma versão 

desse zoneamento em caráter preliminar, para que houvesse a participação da sociedade, de 

forma propositiva, ressaltando valores como a solidariedade, a cooperação, o diálogo, a 

responsabilidade compartilhada e a sustentabilidade (Comitê Executivo, 2019). 

 

5.3.4 Educação 

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Riachão das Neves- BA é um órgão 

que está diretamente ligada à Prefeitura Municipal e está organizada por Setores, atribuições 

de cada setor e seus respectivos responsáveis. O SME está funcionando normalmente, 

atendendo desde a Educação Infantil à Educação de Jovens e Adultos (EJA) e demais etapas 

da educação e projetos diversos, em consonância com as diretrizes educacionais e Ministério 

da Educação (MEC). 

Quanto aos instrumentos que a SME tem para cumprimento de suas ações/ atividades, 

orçamentárias, são: Plano Plurianual (PPA), Leis Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária 

Anual (LOA), Plana de Ações Articuladas (PAR), Plano Municipal de Educação (PME) e o 

Conselho Municipal de Educação (CME). Quanto aos recursos advindos para o município 

temos o principal que é o FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), onde advém recursos para 
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pagamento dos profissionais da educação (60%) e 40% para manutenção da educação.  Temos 

ainda outros recursos federais ligados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), como o Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE), Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE),Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 

O Plano de Ações Articuladas (PAR) se configura enquanto um importante 

instrumento de planejamento do município, onde através das parcerias consolidadas com os 

demais entes federativos apresenta uma série de ações financiáveis e não financiáveis, a serem 

implantadas com vistas à melhoria da Educação Pública. Assim, o PAR do município de 

Riachão das Neves-BA aponta a necessidade de elaborar um documento que apresente um 

diagnóstico das prioridades emergentes no município de modo a orientar a aplicação dos 

recursos da educação, porém, isso ainda não acontece. 

Quanto ao Conselho Municipal de Educação exerce um papel de articulador, mediador 

das demandas educacionais junto aos gestores municipais e desempenham funções normativa, 

consultiva, mobilizadora e fiscalizadora. 

Em meados de 2010, representantes do Conselho Municipal de Educação (CME) e do 

FUNDEB, realizaram um levantamento acerca das condições da estrutura física das Unidades 

Escolares e foram sinalizadas algumas prioridades, porém, somente algumas ações foram 

executadas.Com a exclusão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), que compõe um conjunto de fundos 

contábeis formado por recursos dos três níveis da administração pública do Brasil, houve um 

déficit na promoção e financiamento da educação básica pública do Ensino Fundamental. 

Atualmente, o município conta com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)que foi criado 

pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo 

Decreto nº 6.253/2007, em substituição ao FUNDEF.O FUNDEB é um fundo especial, 

formado na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e transferências dos 

estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 

212 da Constituição Federal. Todo o recurso gerado é redistribuído para aplicação exclusiva 

na educação básica. 

O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem por finalidade prestar assistência 

financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da educação básica e engloba várias 

ações e objetiva a melhoria da infraestrutura física e pedagógica das escolas e o reforço da 

http://www.fnde.gov.br/programas/dinheiro-direto-escola/dinheiro-direto-escola-apresentacao
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autogestão escolar nos planos financeiro, administrativo e didático, contribuindo para elevar 

os índices de desempenho da educação básica.  

A SME está organizada, seus respectivos setores, atribuições, e responsáveis, 

conforme Quadro 4. 

Quadro 4 - Organização da Secretaria Municipal de Educação – 2019 

Função Responsável Atribuições 

Secretária 

Municipal de 

Educação 

Rubivânia Dias 

Corado 

Magalhães. 

- Promover a gestão do Sistema Municipal de Educação, 

assegurando o processo participativo e democrático como padrão de 

qualidade nas instâncias pedagógicas, administrativas e sociais. 

- Coordenar a reelaboração do dispositivo sobre a criação do Sistema 

Municipal de Educação; 

- Garantir o regime de colaboração entre Estado-Município; 

- Exercer as atividades burocráticas, políticas e sociais pertinentes a 

função de Secretária de Educação. 

Assessoria  da 

Secretária 
 

- Acompanhar a Secretária em suas atividades diárias; 

- Acompanhar a chegada de correspondências e o envio – 

documentos e e-mails; 

- Redigir documentos do gabinete; 

- Intermediar comunicação com a Secretária; 

- Zelar pelo sigilo das informações constantes do gabinete. 

Coordenação 

Geral 

Leidiane Lisbôa 

Chrisóstomo 

Borges 

- Expedição de circulares; Publicação de atos administrativos; 

Providências de informações ao corpo funcional (leis, decretos, 

portarias, etc.);  Elaboração de normas e instruções para o 

funcionamento dos conselhos escolares. Gerenciar e avaliar as ações 

alusivas aos setores pedagógicos e de gestão; Coordenar a 

reestruturação do Regimento Interno da Secretaria; Direcionar as 

ações do Projeto Político; Pedagógico e do Plano Municipal de 

Educação; Reunir com a equipe para organização de metas e fazer 

reflexões. 

- Organizar os programas, definindo os coordenadores responsáveis 

e acompanhá-los no processo. 

- Acompanhar e apoiar o trabalho da Supervisão de Gestão e 

Pedagógica; 

- Acompanhar o trabalho dos programas da Rede de ensino; 

- Monitorar o trabalho da Rede de ensino. 

- Acompanhar e monitorar as  ações do PAR (Plano de Ações 

Articuladas); 

- Catalogar os documentos do PAR. 

 

Supervisão de 

Gestão 

Josenilton Pereira 

dos Santos. 

- Acompanhar, fiscalizar e direcionar a merenda escolar; 

- Organizar o transporte escolar e fiscalizá-lo; 

- Organizar a distribuição de materiais pedagógicos enviados pelo 

MEC e adquirido pelo município; 

- Fazer levantamento e subsidiar ações referentes ao espaço físico 

das escolas; 

- Realizar o censo escolar; 

- Otimizar a avaliação institucional; 

- Reunir periodicamente com o setor para organização de metas e 

fazer reflexões; 
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- Ter levantamento de todas as escolas da Rede e de todos os 

profissionais da educação  municipal, inclusive a formação e lotação; 

- Acompanhar o uso dos recursos percebidos pelas escolas e revisar a 

prestação de contas; 

-  Promover formação continuada do pessoal de apoio, especialmente 

da merenda escolar; 

- Organizar e acompanhar o cadastro e controle do Bolsa Família; 

- Promover a formação dos Conselhos Escolares na Rede; 

- Planejar as atividades e Projetos e coordenar as ações voltadas à 

organização e gerenciamento das unidades escolares, bem como, a 

execução das atividades de apoio administrativo; 

- Organizar: 

infraestrutura das unidades escolares; 

- Matrículas; 

- Calendário Escolar; 

- Aquisição e manutenção de materiais e equipamentos diversos; 

- Cursos para servidores da área administrativa; 

- Formação continuada dos Gestores Escolares; 

- Regularização da vida escolar do aluno. 

- Grade curricular. 

 

Supervisão 

Pedagógica 

Joelma Corrêia 

de Borja. 

- Orientar e acompanhar as escolas na elaboração do Projeto Político 

Pedagógico; 

- Gerenciar as ações referentes ao pedagógico; 

- Subsidiar e acompanhar efetivamente a construção e revisão das 

propostas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação 

Especial e EJA; 

- Articular encontros de formação e reuniões com coordenadores 

pedagógicos e professores; 

- Otimizar os planos de formação continuada dos professores; 

- Manter contato contínuo com as escolas no que concerne o 

pedagógico; 

- Instituir documento sobre a avaliação e o currículo; 

- Organizar reuniões com o setor pedagógico para traçar metas e 

fazer reflexões; 

- Acompanhar o trabalho dos coordenadores pedagógicos das 

escolas, inclusive com o plano de ação; 

- Orientar, coordenar e executar, juntamente com os setores, as 

atividades referentes: à formação continuada de professores, gestores 

e coordenadores pedagógicos; a Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, EJA, Educação Especial e Campo. 

-  Promover formação continuada dos coordenadores pedagógicos 

das escolas; 

- Criar grupo de estudo da equipe da SME; 

- Propor e acompanhar programas de formação continuada. 

- Identificar, planejar, promover e coordenar apoio pedagógico as 

U.E. e projetos pedagógicos. 

- Apresentar documentos do pedagógico ao Conselho Municipal; 

- Intermediar as necessidades do trabalho do pedagógico com a 

Coordenação Geral e a Secretária. 

Coordenação de 

Educação 

Infantil 

Edineide 

Crisóstomo 

Cavalcante. 

- Organizar a rotina da Educação infantil; 

-  Propiciar formação continuada dos professores das classes de 

Educação Infantil; 

- Elaborar e revisar com a supervisão pedagógica e professores e 



 

101 

 

coordenadores a proposta pedagógica da Educação Infantil; 

- Organizar o currículo da Educação Infantil; 

- Acompanhar o trabalho desenvolvido pelas escolas; 

- Estabelecer metas para os professores e coordenadores das classes 

de Educação Infantil; 

- Viabilizar projetos pedagógicos; 

- Estabelecer critérios para o relatório das classes de Educação 

Infantil e disponibilizar modelo; 

- Orientar e coordenar o ensino para crianças em idade pré-escolar, 

- Fixar as diretrizes pedagógicas para Educação Infantil. 

 

Ensino 

Fundamental 

 

Helizângela 

Santos de 

Almeida (E.F. I) 

- Organizar o tempo escolar; 

- Orientar o processo avaliativo; 

- Apresentar e/ou acompanhar projetos pedagógicos na Rede; 

- Acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelas escolas; 

-  Direcionar discussões e reflexões sobre o currículo e avaliação; 

- Visitar as escolas, subsidiando o trabalho desenvolvido; 

- Reunir-se com os coordenadores pedagógicos para 

encaminhamentos; 

- Elaborar e revisar com a supervisão pedagógica, professores e 

coordenadores a proposta pedagógica da modalidade; 

- Promover formação continuada para os professores; 

- Acompanhar os programas que atuam no Ensino Fundamental. 

 

Educação 

Especial 

Elisabete Olívia 

dos Santos. 

- Ofertar acompanhamento pedagógico às salas de recursos 

multifuncionais; 

- Organizar o funcionamento das salas de recursos multifuncionais; 

- Promover formação continuada dos professores referentes a 

modalidade; 

- Elaborar e revisar com a supervisão pedagógica, professores e 

coordenadores, a proposta pedagógica da modalidade; 

-  Tornar acessível as leis que regulam a Educação Especial; 

- Fazer levantamento dos alunos com necessidades especiais da rede 

municipal de ensino; 

- Buscar parceria com o MEC e o Estado para a efetivação da 

Educação Especial no município; 

- Promover palestras públicas sobre a Educação Especial para 

sensibilização de toda a comunidade; 

- Coordenar ações para Educação Especial no município; 

- Criar grupo de estudo com professores das salas de recursos; 

- Coordenar o trabalho dos professores das salas de recursos; 

- Buscar parceria com outras secretarias para intermediar ações com 

os alunos com necessidades especiais e seus familiares; 

Educação de 

Jovens e 

Adultos 

Darilene Lisbôa 

Cardoso. 

- Elaborar e revisar com a supervisão pedagógica, professores e 

coordenadores a proposta pedagógica da modalidade; 

- Acompanhar o trabalho desenvolvido pelas classes de EJA; 

- Propiciar formação continuada dos professores; 

- Fazer reunião periodicamente com professores e alunos da EJA; 

- Estabelecer critérios de avaliação; 

- Normatizar o funcionamento da EJA; 

- Reunir-se periodicamente com os coordenadores e diretores da 

EJA; 

- Definir o currículo da EJA; 

- Garantir aos professores da EJA material de subsídio para o seu 
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trabalho; 

- Promover palestras sobre assuntos diversos para os alunos da EJA; 

- Buscar parceria e meios para promoção de exame  oftalmológico e 

aquisição de óculos; 

- Estabelecer critérios para o processo avaliativo. 

Educação do 

Campo 

 

 

- Acompanhar os trabalhos desenvolvidos nas escolas; 

- Coordenar os professores; 

- Orientar no processo avaliativo e na escolha da metodologia e 

conteúdo; 

- Fomentar discussões e reflexões acerca da modalidade de ensino; 

- Acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos; 

- Estabelecer aproximação das famílias com a escola; 

- Propiciar formação continuada aos professores; 

- Implementação de projetos pedagógicos para favorecer a 

aprendizagem. 

Pacto / PNAIC 

Helizângela 

Santos de 

Almeida. 

Cássia Regina 

Neves. 

- Divulgar o programa; 

- Orientar aos gestores e professores sobre o funcionamento do 

programa; 

- Participar de formação; 

- Promover formação dos professores envolvidos com o programa; 

- Coordenar o trabalho dos professores formadores; 

- Criar rotina de estudo e pesquisa com os professores formadores; 

- Acompanhar o trabalho das classes do ciclo de alfabetização; 

- Emitir relatórios para a coordenação geral do programa em 

Salvador; 

- Informar à coordenação geral as dificuldades para desenvolvimento 

do trabalho; 

- Distribuir o material pedagógico para professores e alunos 

envolvidos com o programa. 

Mais Novo 

Educação 

Maria de Fátima 

Pereira Serpa. 

- Orientar aos gestores e professores sobre o funcionamento do 

programa; 

- Distribuir o material pedagógico para professores e alunos 

envolvidos com o programa; 

-  Orientar as escolas quanto a organização e funcionamento do 

programa; 

- Fazer grupo de estudo com os coordenadores pedagógicos e 

professores das escolas envolvidas com o programa; 

- Emitir relatório sobre o andamento do programa; 

Programa 

Brasil 

Alfabetizado 

 

Maria de Fátima 

Pereira Serpa. 

- Organizar o funcionamento do programa; 

- Divulgar o programa; 

- Cadastrar professores e alunos no sistema; 

- Propiciar formação inicial e continuada dos professores; 

- Visitar as classes do programa; 

- Distribuir material pedagógico para professores e alunos; 

- Subsidiar o trabalho dos professores; 

- Emitir relatórios do processo de ação do programa. 

Gestão do 

Campo 

- Vanderlei 

Pereira dos 

Santos – 

(NúcleoI) 

-Catarino Dias 

dos Santos (N. II) 

- Marinalva da 

Silva Xavier (N. 

- Acompanhar o funcionamento das escolas; 

- Organizar documentação das escolas do campo; 

- Auxiliar o trabalho da equipe pedagógica das escolas do campo; 

- Distribuir material pedagógico, físico e merenda escolar para as 

escolas do campo; 

-Verificar o índice de evasão e reprovação dos alunos e tomar 

medidas junto a equipe pedagógica; 

- Zelar pelo pleno funcionamento das escolas do campo; 
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III) 

- Sandra Oliveira 

de Souza (N. IV) 

- Maria Guiomar 

Batista de 

Carvalho (N. V) 

- Marcio 

Garlênio Cardoso 

da Silva 

(N. VI) 

- Jair Elias 

Batista (N.VII) 

- Criar estratégias de aproximação das famílias com as escolas; 

- Buscar parceiros para as escolas do campo; 

- Acompanhar a compra de materiais para as escolas do campo e 

fazer a prestação de conta; 

- Verificar a frequência dos funcionários das escolas do campo. 

Educacenso 
Adilson Pereira 

Borges. 

- Fazer levantamento junto aos gestores escolares dos alunos e 

funcionários da rede; 

- Lançar dados no sistema, informando ao MEC; 

- Divulgar à Rede, resultado dos dados coletados. 

Projeto 

Presença 

Amauri dos 

Santos de Souza 

 

- Fazer acompanhamento da frequência dos alunos através das 

informações fornecidas pela escola; 

- Lançar dados no sistema, informando ao MEC. 

Legalização 
Neuza dos Santos 

Arruda 

- Cuidar dos documentos das escolas (transferências, atas, mapas, 

declarações); 

- Certificação dos cursos de formação continuada da SME; 

- Organização da documentação escolar (ato de criação, lei de 

criação, registro, planta...) 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2019. 

No que tange a educação, no município de Riachão das Neves, aproximadamente 73,3% 

da sua população foi classificada como sem instrução ou com o ensino fundamental 

incompleto, como pode ser observado na Tabela 20 que relaciona o percentual da população 

com respectivos níveis de instrução para o município e o Estado da Bahia. 

Tabela 20 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade e respectivo nível de instrução, 2010. 

 

UF/ 

Município 

Sem 

instrução e 

fundamental 

incompleto 

Fundamental 

completo e 

médio 

incompleto 

Médio 

completo e 

superior 

incompleto 

 

Superior 

completo 

 

Não 

determinado 

 

Bahia 

6.936.201 1.722.746  2.504.833     32.492        67.837  

59,0% 14,6% 21,3% 4,5% 0,6% 

 

Riachão 

das Neves 

13.319 2.396 1.977 264 219 

73,3% 13,2% 10,9% 1,4% 1,2%  
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Tabela 21– Frequência às escolas e creches por grupo de idade 

Grupos de Idade Frequenta Não frequenta, mas já frequentou Nunca frequentou 

0 a 3 anos 
Bahia 166.642 11.678 664.189 

Riachão das Neves 127 11 1.276 
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4 a 6 anos 
Bahia 595.847 11.492 69.272 

Riachão das Neves 284 20 166 

7 a 9 anos 
Bahia 717.297 7.332 9.049 

Riachão das Neves 349 7 24 

10 a 14 

anos 

Bahia 1.293.179 35.329 11.053 

Riachão das Neves 346 83 71 

15 a 19 

anos 

Bahia 936.014 376.012 14.294 

Riachão das Neves 1.153 679 52 

20 a 29 

anos 

Bahia 490.094 2.060.771 62.044 

Riachão das Neves 836 2.881 213 

30 a 39 

anos 

Bahia 217.336 1.826.860 109.791 

Riachão das Neves 544 1.768 458 

40 a 49 

anos 

Bahia 127.407 1.406.591 150.584 

Riachão das Neves 272 1.534 555 

50 a 59 

anos 

Bahia 69.610 948.912 178.220 

Riachão das Neves 216 993 682 

60 anos 

ou mais 

Bahia 49.231 907.315 493.463 

Riachão das Neves 148 996 1.324 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

Tabela 22 – Taxa de Analfabetismo 

UF/ Território/ Município 2000 2010 

Brasil 12,84 9,37 

Bahia 22,1 16,21 

Riachão das Neves 36,6 30,0 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e 2010.  

A Educação no Município de Riachão das Neves é oferecida por meio das redes de 

ensino estadual, municipal e privada. O Núcleo Territorial de Educação (NTE), a partir da 

Coordenação de Desenvolvimento da Educação Básica (CODEB), vinculada à Secretaria da 

Educação do Estado da Bahia, mantém no município, juntamente com a gestão local, o acesso 

ao ensino médio para população. A co-participação do município ocorre com a 

disponibilidade do transporte escolar para todos os alunos, tanto para os dias de aulas 

normais, quanto para as atividades extras que acontecem no Colégio Estadual Eliel Martins, 

que funciona nos três turnos, diurno e noturno. Por existir apenas uma escola no Sistema 

Estadual de Ensino que oferece o ensino médio, as matrículas anualmente oscilam com 

aumento ou diminuição do número de alunos matriculados.  

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) tem como principal objetivo 

o de mensurar a qualidade do aprendizado e, consequentemente, servir como balizador do 
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estabelecimento de metas para a melhoria do ensino.É calculado a partir de dois componentes: 

a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados 

pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado 

anualmente, conforme informações do Ministério da Educação (MEC). A Tabela 23 apresenta 

o histórico do IDEB para os anos iniciais e finais do município de Riachão das Neves. O 

IDEB, para o ano de 2015, nos anos iniciais da rede pública cresceu se comparado ao ano de 

2005, e atingiu a pontuação de (4,1), assim como para os anos finais (3,1), não atingindo a 

meta para o município igual ao estadual que possui um IDEB igual a 4,4. A meta federal do 

IBEB até o ano de 2022, objetiva alcançar a média (6,0) que corresponde a um sistema 

educacional de qualidade comparável a dos países desenvolvidos. 

Tabela 23 – Histórico do IDEB, do ensino fundamental, para as séries iniciais e finais do município de 

Riachão das Neves-Ba 

Período 2005 2007 2009 2015 

Séries iniciais 2,5 2,6 3,2 4,1 

Séries finais 2,7 2,5 2,7 3,1 

Fonte: Dados do Ideb/Inep (2015) e Cálculos da amostra do SEI. 

O município de Riachão das Neves oferece o Atendimdento Educacional 

Especializado (AEE), naSala de Recurso Multifuncional (SRM) para crianças com 

Necessidades Educaionais Especiais (NEE). Temos hoje no município 9 salas em 

funcionamento e 3 para serem ativadas na sede e zona rural. Em média, 47 alunos tiveram 

atendimento especial no ano de 2018. 

Em relação ao atendimento com Psicopedagogo, são quatro profissionais atuando no 

município em três escolas da sede e um na zona rural, atendendo um total de 20 alunos, em 

2018. Existe um projeto de formação de uma Equipe Itinerante formada por 3 profissionais: 

Psicólogo Escolar, Psicopedagogo e uma professora da SRM, para atender as escolas que não 

possui nenhum tipo de atendimento destes profisionais. 

Existe na Secretaria de Educaçãouma psicóloga, que faz atendimento escolar em toda 

a rede de educação, que atende os casos emergenciais com: diálogo, pesquisa e testes, 

processo de investigação com as crianças, palestras com profissionais da rede e pais. 

Atualmente o município possui 324 professores, destes, 248 são concursados e 76 são 

contratados, para atender 4.568 alunos, dado referente a 2018. 

O município oferece desde a Educação Infantil ao Ensino Fundamental II, na sede e 

zona rural. Em Riachão das Neves existemaproximadamente cinquenta povoados, sendo 
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assima maioria das escolas estão localizadas na zona rural. Na sede existem apenas cinco 

escolas (Quadro 5), enquanto que na zona rural são 31, conforme apresentado no Quadro 6. 

Quadro 5 -Relação de unidades escolares na zona urbana da rede municipal de ensino no ano de 2017, 

com os respectivos endereços e número de matricula e docente. 

Z
O

N
A

 U
R

B
A

N
A

 

Escolas na Zona Urbana - Sede 

Nº Escola Endereço 

Número de Matricula 

Docentes Ensino 

Fundamental 

Pré-

Escolar 
Total 

1 

ESCOLA MUNICIPAL 

CÂNDIDO CRHISÓSTOMO 

DA SILVA 

PRAÇA 

SANTANA 
181 81 262 17 

2 

ESCOLA ESTADUAL DE 1º 

GRAU CORONEL 

FRANCISCO MACÊDO 

AVENIDA 

CORONEL 

FRANCISCO 

MACÊDO 

143 --- 143 09 

3 

ESCOLA ESTADUAL DE 1º 

GRAU NELSON 

CARVALHO DA CUNHA 

RUA 

QUINTINO 

CARVALHO 

DA CUNHA 

160 -- 160 13 

4 

ESCOLA MUNICIPAL 

PROFESSORA CARMEM 

MIRANDA ARRUDA DE 

LIMA 

AVENIDA 

SANTOS 

DUMONT 

226 116 342 29 

5 
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ 

DE OLIVEIRA 

RUA SÃO 

JOÃO 
535 --- 535 57 

Total: 05 Escolas. 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2019. 

Quadro 6 - Relação de unidades escolares na zona rural da rede municipal de ensino no ano de 2017, 

com os respectivos endereços e número de matricula e docente. 

Z
O

N
A

 R
U

R
A

L
 

Escolas Multisseriadas - Zona Rural 

Nº Escola Endereço 

Número de Matricula 

Docentes Ensino 

Fundamental 

Pré-

Escolar 
Total 

1 

GRUPO ESCOLAR 

MARIANA GOMES DE 

FIGEUIREDO I 

GUARÁ I-

GERAIS 
09 1 10 01 

2 

GRUPO ESCOLAR 

MARIANA GOMES DE 

FIGEUIREDO II 

GUARÁ I-

GERAIS 
26 4 30 02 

3 
ESCOLA MUNICIPAL 

HERCULANO FARIAS 

POVOADO 

DE COCOS-

GERAIS 

10 --- 10 01 

4 
ESCOLA MUNICIPAL 

PALMIRA FARIAS 

ANGICAL 

GERAIS 
12 03 15 01 

5 

ESCOLA MUNICIPAL 

RAIMUNDO 

GONÇALVES DE 

SANTANA 

POVOADO 

VAL DA 

ALBINA -

GERAIS 

54 10 64 02 
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6 
ESCOLA MUNICIPAL 

SANTA REGINA I 

SALTOS E 

VEARES –

GERAIS 

05 02 7 01 

7 
ESCOLA MUNICIPAL 

SANTA REGINA II 
GERAIS 5 03 08 01 

8 

ESCOLA MUNICIPAL 

DUQUE DE CAXIAS I E 

II 

ASSENTAM

ENTO RIO 

BRANCO 

09 04 13 01 

9 
ESCOLA MUNICIPAL 

SÃO JOSÉ 

CASTELO- 

GERAIS 
13 01 14 01 

10 
ESCOLA MUNICIPAL 

AMELIA LOPES 

POVOADO 

DE TAPERA 
06 - 06 01 

11 

GRUPO ESCOLAR 

EMÍLIA DA CUNHA 

MUNIZ 

POVOADO 

DE 

GAMELEIRI

NHA 

04 03 07 01 

12 

GRUPO ESCOLAR 

JOÃO GALDINO DOS 

SANTOS 

POVOADO 

DE CAMPO 

AZUL – N. 

TAPERA 

19 10 29 01 

13 

ESCOLA MUNICIPAL 

ANTÔNIO CHAVIER 

DE OLIVEIRA 

POVOADO 

DE 

BARREIRIN

HO – N. 

CURRAIS 

VELHO 

11 07 18 02 

14 

GRUPO ESCOLAR 

JOSÉ EDUARDO 

LOPES 

CURRAIS 

VELHO 
11 02 12 01 

15 

GRUPO ESCOLAR 

CÂNDIDA FERREIRA 

BORGES 

FAZENDA 

PILÕES – N. 

CURRAIS 

VELHO 

15 07 22 02 

16 

GRUPO ESCOLAR 

BALDUINO JOSÉ 

GREGÓRIO 

POVOADO 

DE CAPIM 

GROSSO 

06 04 10 01 

17 
ESCOLA MUNICIPAL 

PAULO FREIRE 

ASSENTAM

ENTO 

CARLOTA 

11 06 17 01 

18 
ESCOLA MUNICIPAL 

SANTA RAFAELA 

ASSENTAM

ENTO  

SANTA 

RAFAELA 

09 06 15 01 

19 

GRUPO ESCOLAR 

MATIAS FERREIRA DE 

LACERDA 

POVOADO 

DE 

BARRIGUD

A – N. 

ENTORNO V 

05 04 09 01 

20 

GRUPO ESCOLAR 

JOÃO RODRIGUES 

BARBOSA 

POVOADO 

DAS NEVES 

– N. 

ENTORNO V 

07 03 10 02 

21 GRUPO ESCOLAR POVOADO 08 02 10 01 
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BERTINO CARVALHO 

DA CUNHA 

MÃO 

QUEBRADA 

– N. 

ENTORNO V 

22 

GRUPO ESCOLAR 

MUNICIPAL ANA 

CORREIA DE 

LACERDA 

POVOADO 

DE 

MANGUEIR

A  - N DO 

PINTOR - VI 

11 04 15 01 

23 
GRUPO ESCOLAR 

JOSÉ PEREIRA SERPA 

FAZENDA 

BOA VIDA  - 

N. DO 

PINTOR - VI 

14 06 20 02 

24 

GRUPO ESCOLAR 

FRANCISCO CORREIA 

DE LACERDA 

POVOADO 

DE QUATI – 

N. DO 

PINTOR - VI 

 

16 06 22 02 

25 

GRUPO ESCOLAR 

PROFESSOR JOSÉ 

FELICIANO PACHECO 

POVOADO 

DE PINTOR - 

N. DO 

PINTOR - VI 

 

34 09 43 03 

26 

ESCOLA MUNICIPAL 

JOÃO GONÇALVES DE 

CARVALHO 

POVOADO 

DE 

CANUDOS – 

N. 

ESTRADA 

DE 

CARIPARÉ/ 

CANUDOS - 

VII 

10 --- 10 01 

27 

GRUPO ESCOLAR 

SEBASTIÃO ALVES DE 

CARVALHO 

POVOADO 

DE 

CANUDOS – 

N. 

ESTRADA 

DE 

CARIPARÉ/ 

CANUDOS - 

VII 

03 05 08 01 

28 

ESCOLA MUNICIPAL 

GREGÓRIO DIAS DOS 

SANTOS 

MALHADA 

DE AREIA– 

N. 

ESTRADA 

DE 

CARIPARÉ/ 

CANUDOS - 

VII 

23 07 30 03 

29 

GRUPO ESCOLAR 

RAIMUNDO FERREIRA 

DA PAIXÃO 

POVOADO 

DE AREIAS 

– N. 

ESTRADA 

29 04 33 03 
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DE 

CARIPARÉ/ 

CANUDOS - 

VII 

30 

GRUPO ESCOLAR 

JOÃO RODRIGUES 

DOS SANTOS 

FAZENDA 

POÇO – 

CARIPARÉ – 

ANEXO DA 

E M RUI 

BARBOSA 

05 01 06 01 

31 

GRUPO ESCOLAR 

MANOEL EDUARDO 

DE SOUZA 

FAZENDA 

BARRINHA 
05 02 07 01 

 Total: 31 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2019. 

O município dispõe de apenas uma creche pública localizada na Rua B, Loteamento 

Faustino Monteiro, Centro da cidade, e possuiam em 2017, setenta e quatro crianças como 

apresentado no Quadro 7. 

Quadro 7 - Relação de unidades de creches zona urbana e rural da rede municipal de ensino no ano de 

2017, com os respectivos endereços e número de matricula e docente. 

Nº Creche Endereço 

Número de Matricula Docentes 

Ensino 

Fundamental 

Pré-

Escolar 
Total  

1 

Tia Cecê 

(dados de 2018) 

(Zero à 3 anos e 11 

meses) 

Rua B, Loteamento 

Faustino Monteiro, 

Centro. 

------- ------- 74 14 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2019 

. Nota* - Na zona rural não existem creches. 

A secretaria de educação de Riachão das Neves com objetivo de organizar o ensino no 

meio rural dividiu as unidades escolares em escolas-núcleo. A nucleação viabiliza-se por meio 

do uso intensivo do transporte escolar e deslocamento de alunos desde suas comunidades para 

escolas com maior população, onde estes são reunidos em classes de acordo com sua faixa 

etária.Algumas das escolas em Riachão das Neves são nucleadas, divididas em sete núcleos 

distribuidos por grupos escolares, que compõem um total de 31 escolas, conforme 

apresentado no Quadro 8. A Escola M. João Rodrigues dos Santos, inserida no núcleo 7,tornou-seno 

ano de 2019, anexo da Escola M.Rui Barbosa, localizada em Cariparé. 
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Quadro 8 – Escolas nucleadas da zona rural em Riachão das Neves 

Escolas Nucleadas - Zona Rural – (Dados 2018) 

Escola Núcleos 

Número de Matrícula 

Ensino 

Fundame

ntal 

Pré-

Escola

r 

Total 

NÚCLEO 

I 

I – Núcleo Gerais/Guará 1 – Escola Mariana Gomes de 

Figueiredo I e II, Herculano Farias, Palmira Farias e 

Raimundo Gonçalves de Santana (5 Escolas) 

116 18 134 

NÚCLEO 

II 

II – Núcleo Gerais 2 – Esc. Santa Regina I e II, Esc. Duque 

de Caxias e Esc. São José (4 Escolas) 
32 09 41 

NÚCLEO 

III 

III – Núcleo Tapera 3 – Esc. Amélia Lopes, Esc. Emília da 

Cunha Muniz e Esc. João Galdino dos Santos (3 Escolas) 
29 13 42 

NÚCLEO 

IV 

IV – Núcleo 4 -Currais Velho  – Esc. Paulo Freire, Esc. 

Santa Rafaela, Esc. Antônio Xavier de Oliveira, Esc. José 

Eduardo Lopes e Esc. Cândida Ferreira Borges (5 Escolas) 

57 28 85 

NÚCLEO 

V 

V – Núcleo 5 -Entorno  – Esc. Balduíno José Gregório, Esc. 

Manoel Eduardo de Souza, Esc. Matias Pereira de Lacerda, 

Esc. João Rodrigues Barbosa e Esc. Bertino Carvalho da 

Cunha (5 Escolas) 

31 15 46 

NÚCLEO 

VI 

VI –Núcleo  6 - do Pintor  - Esc. Ana Corrêia de Lacerda, 

Esc. José Pereira Serpa, Esc. Francisco Corrêia de Lacerda, 

Esc. Professor José Feliciano Pachêco (4 Escolas) 

75 25 100 

NÚCLEO 

VII 

VII – Núcleo 7 -Estrada de Cariparé/Canudos  Esc. João 

Gonçalves de Carvalho, Esc. Sebastião Alves de Carvalho, 

Esc. Gregório Dias dos Santos, Raimundo Ferreira da Paixão 

e Escola M. João Rodrigues dos Santos (5 Escolas) 

70 17 87 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação. 

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação de Riachão das Neves, a 

modalidade escolar de nível fundamental possui maior número de docentes, como 

apresentado na Tabela 24. 

Tabela 24–Quantidade de unidades escolares, matrículas e docentes por modalidade de ensino no 

município de Riachão das Neves em 2017 

Modalidade Nº de Unidade Escolares¹ Nº de Matriculas Nº de Docentes 

Pré-escolar Pré-escolar  34 271 

Fundamental Fundamental 47 3.500 

Médio Médio 02 397 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação. 

 

 As modalidades de ensino pré-escolar, fundamental e ensino médio estão detalhadas 

na Tabela 25. No ano de 2017 houve aumento do número de matrículas em todos os níveis, 

exceto no ensino médio. 
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Tabela 25- Número de matrícula por modalidade de ensino no município de Riachão das Neves-

BA período 2015 a 2017 

Ano Modalidade 
Municipal Estadual Privada 

Total 
Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

2015 

Pré-escolar 185 445 --- --- 45 -- 675 

Ensino Fundamental 1.317 2.043 --- ---  --- 3.360 

Ensino Médio --- ---- 512 --- --- --- 512 

2016 

Pré-escolar 198 508 -- -- --- --- 677 

Ensino Fundamental 1.407 2.232 --- ---- 58 ---- 3.697 

Ensino Médio ----- ---- 458 ---- --- ----- 458 

2017 

Pré-escolar 238 490 ---- ---- 60 ---- 788 

Ensino Fundamental 1.447 2.158 ---- ---- 60  3.665 

Ensino Médio ---- --- 397 --- -- -- 397 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2019. 

A educação infantil e o Ensino fundamental I e II funcionam pela manhã e tarde e a 

educação de jovens e adultos funciona apenas no horário noturno, conforme Quadro 9. 

Quadro 9 – Horário de funcionamento em diferentes modalidades de ensino 

Modalidades Matutino Vespertino Noturno 

Educação Infantil x x  

Ensino Fund. I x x  

Ensino Fund. II x x  

EJA – Educação de Jovens e Adultos.  x x 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2019. 

 

Os alunos após concluírem o ensino médio optam pelos cursos técnicos, ou ingressam 

nas universidades. A cidade de Barreiras, distante apenas 54 km do município está entre umas 

das preferidas para alcançar as graduações técnicas e o ensino superior dos jovens riachão-

nevense. A prefeitura dispõe de ônibus aos alunos do município que vão diariamente para 

Barreiras que saem às 17h30min e retornam às 22h30min. Existe em Riachão das Neves 

apenas um curso técnico em Enfermagem e Pedagogia, oferecidos pelo Centro de Tecnologias 

Educacionais e Consultoria (CETEC), mas outros cursos estão previstos para serem 

implementados e oferecidos à população. 

A Secretaria Municipal de Educação (SME) propõe várias ações para o 

desenvolvimento da Educação Ambiental, desde o estudo, pesquisa, sobre todos esses 
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conteúdos no currículo, onde orientamos os profissionais da educação, em especial aos 

coordenadores pedagógicos para estarem acompanhando mais de perto com os professores da 

Rede, em seu planejamento, plano de curso e atividades Complementares, individual e 

coletiva, sobre essas temáticas para serem trabalhadas de forma interdisciplinar. Muitas ações 

também são feitas em parcerias com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(SEMARH) e a Secretaria de Saúde, com ações voltadas para a melhoria do nosso meio 

ambiente que vai desde a Limpeza Urbana, conservação do meio ambiente, recolhimento de 

sementes, plantio de árvores do cerrado, reciclagem, revitalização de nascentes, e etc. Os 

trabalhos em parceria com a Secretaria de Saúde nas escolas realizam palestras, fornecem 

folders e cartazes publicando informações sobre dengue e a Zica,  de forma a fortalecer cada 

vez mais ações educativas nas abrangentes áreas da educação. 

5.4 Desenvolvimento Local 

O Censo IBGE 2010 revela a existência de 6.994 habitantes que se encontram em 

situação de extrema pobreza no município de Riachão das Neves, ou seja, com renda 

domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00, para uma população total 22.243 residentes, o que 

representa 31,4% da população municipal. Desse total que são extremamente pobres, cerca de 

4.742 (67,8%) viviam no meio rural e 2.251 (32,2%) na zona urbana.  

A Tabela 26 apresenta a população em extrema pobreza por faixa etária,na qual cerca 

de 35,1% dos mais pobres compreende a faixa de 18 a 39 anos, seguido de 22,5% para o 

grupo de 40 a 59 anos. 

Tabela 26 –População em situação de extrema pobreza por faixa etária do município de Riachão das 

Neves-BA 

Idade 

(anos) 

Quantidade % 

0 a 3 568 8,1 

4 a 5 267 3,8 

6 a 14 1.381 19,7 

15 a 17 619 8,8 

18 a 39 2.456 35,1 

40 a 59 1.576 22,5 

65 ou mais 127 1,8 

Total 6.993 100 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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Em relação ao comparativo de gênero, 3.297 dos extremamente pobres são mulheres 

(47,1%) e 3.696 são homens (52,9%). Do total da população em extrema pobreza, 814 

(11,6%) se classificaram como brancos e 6.094 (87,1%) como negros; dos quais 6,7% se 

declaram pretos; 80,5% pardos e 1,2% se declararam amarelos ou indígenas. 

O resultado da pesquisa mostra que, em 2010, quase mais da metade dos indivíduos 

extremamente pobres do município, ou seja, 57,6%, pertence à faixa etária de 18 a 59 anos. A 

Tabela 27 mostra a quantidade e o percentual de indivíduos extremamente pobres do 

município de Riachão das Neves em relação à população total, nos Censos de 2000 e 2010. 

Tabela 27–Número de indivíduos¹ e percentual populacional em situação de extrema pobreza no 

município de Riachão das Neves, em 2000 e 2010 

2000 2010 

População 

total 

População 

extremamente 

pobre 

% da população 

extremamente pobre 

População 

total 

População 

extremamente 

pobre 

% da 

população 

extremamente 

pobre 

21.917 10.039 45,8 21.937 6.993 31,9 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico. Resultados da Amostra. Cálculos da SEI. 

Nota: ¹foram consideradas extremamente pobres as pessoas que obtiveram rendimento domiciliar per capita mensal inferior a R$ 70,00 em 

junho de 2011 e obedeciam aos critérios do MDS que definem a extrema pobreza. 

 

Os boletins informativos do Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário (MDS), 

consultados por meio do Sistema de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI), mostra que 

em março de 2019 o município de Riachão das Neves registrava 6.386 famílias, sendo 

beneficiadas 4.695 famílias no Programa Bolsa Família, o que representava 73,5% do total 

estimado de famílias do município com perfil de renda do Programa. Nesse mesmo ano, por 

meio do Programa Bolsa Família, as famílias beneficiárias receberam um montante R$ 

5.120.726,00.  

A condição de fragilidade material ou moral no contexto econômico-social da 

população de Riachão das Neves é refletida no Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) de 0,578 (PNUD, 2010). Esse valor situa esse município na faixa de 

Desenvolvimento Humano Baixo, entre 0,500 e 0,599, principalmente se comparado à média 

estadual que tem índice de 0,660 (PNUD, 2010). A metodologia para calcular o IDHM 

considera as três dimensões: longevidade, educação e renda; como mostra a Tabela 28. 

Tabela 28 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Riachão das Neves 

UF / 

Município 

Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) 
IDHM - 2010 
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1991 2000 2010 Renda Longevidade Educação 

Bahia 0,386 0,512 0,660 0,663 0,783 0,555 

Riachão das 

Neves 
0,267 0,389 0,578 0,527 0,779 0,471 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 

A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice 

de 0,779, seguida de Renda, com índice de 0,527, e de Educação, com índice de 0,471.  

Analisando a renda entre a população mais pobre e a mais rica do município de 

Riachão das Neves, que é determinado pelo Índice de Gini, tem-se o valor de 0,542, bem 

abaixo do índice estadual que é de 0,631, como mostra a  

Tabela 29.  

Tabela 29 –Índice de Gini do Município de Riachão das Neves 

Coeficiente de Gini¹ 

UF / Município 2000 2010 

Bahia 0,664 0,631 

Riachão das Neves         0,589          0,542  
Fonte: IBGE - Censo Demográfico. Cálculos da SEI a partir dos microdados da amostra.  

Nota:¹ para o cálculo do Coeficiente de Gini foi utilizado o rendimento domiciliar per capita. 

O salário médio dos trabalhadores formais do município corresponde a 2,0 salários 

mínimos (IBGE, 2016). Este dado, entretanto, não reflete a realidade local, devido à alta 

concentração de renda, ao desemprego e ao subemprego. Segundo informações 

disponibilizadas pela Coordenação de Alimentação e Nutrição do Programa Bolsa Família na 

Saúde (2017), um total de 3.477 famílias sobrevivem com o recurso disponibilizado por este 

Programa Social, representando uma renda familiar inferior a um salário mínimo. 

O Benefício de Prestação Continuada impacta na renda de idosos e deficientes. Esse 

benefício no município de Riachão das Neves somou um valor de R$ 494.831 em 2018, o que 

representa aproximadamente 0,12% do total recebido no Estado da Bahia (IPEA, 2018). A 

proporção de pessoas vulneráveis à pobreza, com renda domiciliar per capita igual ou inferior 

a R$255,00 passou de 88,53%,em 2000, para 71,93% em 2010, em paralelo ao atendimento 

da população em domicílios com banheiro e água encanada, que, no mesmo período, passou 

de 32,88% para 63,39% (PNUD,2010). A Tabela 30 apresenta o Benefício de Prestação 

Continuada, referente ao ano de 2017, no estado da Bahia e no município de Riachão das 

Neves. 
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Tabela 30 –Benefício de Prestação Continuada (BPC)¹, segundo o município de Riachão das Neves e 

na Bahia, 2018 

UF / 

Município 

Benefício de Prestação Continuada (BPC)¹ - 2018 

Idosos Deficientes 

Beneficiários Valor total (R$) Beneficiários Valor total (R$) 

Bahia 199.485 190.074.171 240.878 229.274.005 

Riachão das 

Neves 
88 83.952 431 410.879 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico. Cálculos da SEI a partir dos microdados da amostra. 

Nota:¹ os dados se referem ao mês de dezembro. 

O município de Riachão das Neves possui um PIB per capita estimado em R$ 

20.266,70 (IBGE,2016), com 96,4% da sua receita de fontes externas à sua arrecadação 

(SEFAZ-BA, 2016). A composição das finanças municipais é: 62,7% pela arrecadação do ISS 

(Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza), 1,11% pelo IPTU (Imposto sobre a 

Propriedade Urbana) e 36,2% pelo ITBI (Imposto de Transição de Bens Imóveis).A 

transferência de receita estadual ao município corresponde a um percentual de 98,3% para o 

ICMS e de 1,7% para o IPVA. Em 2016 foi transferido um total de R$ 17.401.545,00 do 

Estado da Bahia para o município de Riachão das Neves. Já as transferências constitucionais 

decorrentes da União ao município, estimam-se um total de R$ 25.440.717,00 e um acréscimo 

em R$ 15.566.103 pelo modelo de transferência intergovernamental com o Estado da Bahia 

(TCM-BA, 2016). Ainda em 2016, segundo dados da SEFAZ-BA, o município obteve uma 

receita de aproximadamente R$ 61.622.270,00, sendo está comprometida em cerca de 

78,08%, pelas despesas totais, sem considerar as correntes. 

A agricultura familiar é a principal fonte de subsistência da maioria da população do 

município. Estima-se um total de 296.384 hectares para a produção agrícola local, sendo 

43,95% para as lavouras temporárias, com a produção principalmente de soja,trigo (em grãos) 

e algodão, e apenas 1,31% da área total para as lavouras permanentes, para o cultivo 

predominantemente de abacate. A produção de abacate representa 61,3% do total arrecadado 

com a produção agrícola. O setor da pecuária ocupa cerca de 24,43%, da área disponível, 

devido a criação, principalmente, de bovinos, além de galináceos (IBGE-PAM, 2016). 

Por ter uma economia pautada nas atividades agrícolas e serviços básicos locais, os 

eixos de desenvolvimento local correspondem a pequenos novos estabelecimentos comerciais 

e unidades habitacionais para suprir a tendência de crescimento natural da população. A 

expansão do comércio e habitação está mais presente na área urbana, no centro da cidade. As 

atividades agrícolas disputam o acesso à água com a população, como o exemplo o Projeto 
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NUPEBA e Riacho Grande que possui 99 lotes familiares (552 ha) e 50 lotes empresariais 

(989 ha), já o projeto Riacho Grande possui 74 lotes familiares (525 ha) e 20 lotes 

empresariais (536 ha). Ambos os projetos somam ao todo 1.076 ha de área irrigável em lotes 

familiares e 1.524 ha de área irrigável em lotes empresariais, e possui Vazão outorgada 

vigente de 71.740.425 m³.ano-1. As obras dos projetos tiveram início no ano de 1993 e foram 

finalizadas em 1997. A captação é realizada no Rio Grande por meio de uma estação de 

bombeamento, levando água aos lotes por sistemas pressurizados independentes. 

5.5 Infra estrutura e Equipamentos Públicos 

 Os serviços públicos de saneamento básico ao mesmo tempo em que exigem uma infra 

estrutura mínima no território municipal, a exemplo de energia elétrica e vias de acesso, para 

serem prestados, devem ofertar condições sanitárias para que os diferentes equipamentos 

públicos possam funcionar de maneira adequada à saúde pública e à qualidade ambiental. 

Nesse sentido, buscou-se analisar como o município de Riachão das Neves equaciona essas 

diferentes dimensões que se complementam. 

No que se refere na infra estrutura de energia elétrica, a Companhia de Eletricidade da 

Bahia (COELBA) é a concessionária de energia elétrica em âmbito estadual.  Em 08 de julho 

de 2011 foi publicado o Decreto nº 7.520/11 que institui o Programa Nacional de 

Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - “PROGRAMA LUZ PARA TODOS”, 

para o período de 2011 a 2014, destinado a propiciar o atendimento em energia elétrica à 

parcela da população do meio rural que não possui acesso a esse serviço público.  

Embora bastante arborizado (82,9% das ruas), o município possui esgotamento sanitário 

em apenas 9,1% dos domicílios, não havendo, contudo, estação de tratamento de esgoto que 

atenda às suas comunidades e apenas 2,5% das vias públicas são adequadamente urbanizadas 

(IBGE, 2017). 

De acordo com os dados coletados pelo setor de Endemias Municipal, através do 

Programa de Controle da Doença de Chagas (PCDCh), existem 10.483 edificações 

municipais, entre domicílios, prédios públicos e pontos comerciais, distribuídos entre a sede e 

seu entorno  (Brauninha e Tabocas) e a zona rural. Foram identificadas nas áreas as 

respectivas quantidades de edificações: Sede (2910), Cariparé (931), São José (1019), zona 

rural (5624). Sendo assim, foi possível identificar que a maior quantidade de edificações está 

na zona rural do município, com 53% das construções, conforme Figura 30. 
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Figura 30 -Distribuição Predial em Riachão das Neves – Bahia 

 

Fonte: PCDCh – Vigilância Epidemiológica, 2017. 

 

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) é a concessionária local de 

abastecimento de água potável, atendendo 2.809 domicílios que recebem água tratada, 

incluindo além da sede, povoados próximos como Barrinha, Capim grosso e Pedra de Cal. 

Este tipo de abastecimento está em fase de ampliação nas localidades de Brejinho, que 

receberá mais 900 metros de rede de abastecimento, e Saco de Pedra, com 4.128 metros de 

novas instalações (PPA, 2018-2021).  

A Prefeitura Municipal, em parceria com a Companhia Ambiental e de Recursos Hídricos 

da Bahia (CERB) são responsáveis pelo abastecimento de água dos demais distritos e 

localidades, os quais recebem água de poços artesianos de baixa vazão, insuficientes para 

atender à demanda crescente dos povoados, muitos destes poços com água salobra, devido às 

características minerais do solo da região. No distrito de São José e na localidade de Barra do 

Riacho, a água do rio é distribuída por uma estação de captação sem tratamento. Nas 

edificações do município, conforme Figura 31 é possível observar que aproximadamente 30% 

delas possuem água tratada e mais de 80% são atendidas com o fornecimento de energia 

elétrica. 
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Figura 31- Caracterização das Edificações segundo o fornecimento de água tratada e energia elétrica 

em Riachão das Neves – Bahia 

 

Fonte: PCDCh – Vigilância Epidemiológica, 2017, Embasa, Coelba 

Nota: Os dados fornecidos pela Embasa incluem apenas os pontos de ligação de água tratada, não englobando os domicíliosque recebem 

água não tratada, captada diretamente dos rios ou de poços artesianos comunitários. 

 

A prefeitura Municipal tem buscado melhorias em todos os setores urbanísticos através de 

convênios com o governo Federal, a exemplo dos recursos disponibilizados pela Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA) para melhorias habitacionais e sanitárias, e  pelo programa 

“ÁGUA PARA TODOS”, que objetiva o fornecimento de água potável para comunidades 

rurais e no entorno do perímetro urbano. 

Os novos loteamentos habitacionais (Vale Verde e Recanto dos Pássaros) não possuem as 

suas ruas pavimentadas. No restante dos lotes habitacionais aproximadamente 50% possuem 

suas ruas pavimentadas. Essa situação, além de demandar uma análise da implantação da 

pavimentação juntamente com sistema de drenagem, impacta no trafego de veículos, 

comprometendo a sua vida útil, por conta das condições desfavoráveis de trafegabilidade, 

entre eles, os equipamentos que servem à limpeza pública. 

Em relação ao sistema de transporte público, Riachão das Neves, possui ônibus escolar 

para transporte dos alunos entre as zonas rurais e urbanas. Não existe transporte público para 

a população, que faz o deslocamento com transporte particular, carros, motos e bicicletas.    

Para o transporte entre os municípios vizinhos é realizado através de ônibus rodoviários. A 

maioria das vias urbanas são calçadas. As vias públicas de acesso o município tem uma 

extensão estimada de 35 km de ruas, sendo 20 km de ruas pavimentadas e 10 km sem 
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pavimentos. A sede municipal tem uma área urbana total, incluindo ruas e toda a estrutura 

existente, de aproximadamente 2.784.859 m² (PISA, adaptado de Google Earth, 2019).  

No aspecto das demandas geradas pelos equipamentos público, em Riachão das Neves 

existem dois cemitérios na sede para atender o município e a sua gestão é pública e municipal. 

O cemitério Nossa Srª Santana está localizado no bairro São Francisco, próximo a rodoviária 

da cidade, nas coordenadas geográficas, Lat 11º49’39.9’’S e Long. 44º43’44.2’’W. Apesar da 

sua inserção na área urbana, bem adensada, ao redor de habitações, não existem reclamações 

por parte da população de mau cheiro ou agravo que interfira na rotina da cidade, de acordo 

com técnicos do município. Porém foi identificado o acúmulo de resíduos de construção civil 

dentro do cemitério, como blocos de cerâmica e madeira, conforme Figura 32. 

Figura 32– Cemitério Nossa Srª Santana 

 
 

  

Fonte: PISA/IFBA, 2019. 

 

Não existem corpos d’águas superficiais na proximidade do cemitério. De acordo com 

a Resolução Conama 335, de 3 de abril de 2003, assim como as unidades de tratamento e 
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disposições finais de resíduos sólidos, os cemitérios têm que obedecer às normas de recuo aos 

mananciais hídricos, superficiais e subterrâneo, bem como a impermeabilização correta para 

evitar a contaminação do solo e água pelo necrochorume (MMA, 2018). O cemitério 

municipal da cidade, uma vez que teve sua construção muito antes da resolução, não atende a 

essas exigências e foi construído sem o devido licenciamento ambiental. Já o novo cemitério é 

denominado de Ouricuri, próximo ao Loteamento Anita Borges, na saída para São José, 

construído recentemente e não atende a Resolução Conama 335, e ainda não foi repassado 

oficialmente ao município. Outros equipamentos públicos que exigem acesso aos serviços de 

saneamento básico, como praças públicas e ginásio e esportes possuem banheiros e água 

instalados.   

No aspecto de segurança pública, o município conta com delegacia, e um contingente 

de 01 Juiz delegado, 01 Promotor, 01 delegado e 10 policiais militares (PDDU, 2018). Nesse 

sentido a segurança patrimonial das estruturas físicas que compõem os sistemas de 

saneamento básico deveria ser assegurada. Porém nas visitas às unidades foi verificada a 

vulnerabilidade e inexistência da segurança dessas estruturas.  

Nas unidades operadas pela Embasa, apesar da existência de portões para proteger e 

impedir o acesso de animais e pessoas não autorizadas, não existe um monitoramento 

presencial 24 horas ou por vídeo que garanta essa segurança. O mesmo ocorre nos sistemas de 

abastecimento de água (barragens e poços) que têm a gestão municipal ou comunitária, com 

um agravante que às estruturas precárias das cercas e portões acabam não cumprindo a função 

de proteção. O local de descarte irregular dos resíduos sólidos no município (lixão), também 

não impede qualquer contato com a massa de resíduos depositados, inclusive com a presença 

de catadores sem equipamento de proteção, que foi observado durante a visita técnica.  

5.5.1 Calendário Festivo e seus Impactos nos Serviços de Saneamento Básico 

As manifestações culturais e artísticas estão presentes no cotidiano da população pelas 

festas populares e religiosas e da arte presentes no município. A depender da popularidade das 

festas, datas comemorativas e feriados, o município poderá receber populações flutuantes, que 

aumentarão o contingente populacional e a demanda pelos serviços públicos de saneamento 

básico. Outra motivação são os atrativos turísticos, que podem da mesma maneira, em épocas 

específicas, influenciar da demanda por esses serviços. Todos esses aspectos devem ser 



 

121 

 

considerados no dimensionamento dos sistemas de saneamento básico em território 

municipal.  

Hospitaleiro e receptivo, o riachaonevense possui um extenso calendário de festa, que 

são realizadas em diferentes comunidades/povoadas no município, conforme descrito no 

Quadro 10.  

Quadro 10 –Relação dos eventos e festas realizados no município de Riachão das Neves – BA 

Localidade Festa Data Descrição 

Distrito de 

São José 
Festa de São José 

17, 18 e 19 de 

março 

Realização de festa religiosa 

em comemoração do 

padroeiro da comunidade 

Distrito de 

São José 
Dia do Trabalho 01 de maio 

Realização de festa cultura 

em comemoração ao dia do 

trabalhador 

Alfavaca Santa Cruz 01, 02 e 03 de maio 

Realização de festa religiosa 

em comemoração do 

padroeiro da comunidade 

Barra do 

Riacho 
Festa do Divino 

40 dias após ao 

Carnaval 

Realização de festa religiosa 

em comemoração do 

padroeiro da comunidade 

Tapera 
Levantadas do 

Mastro 

9 dias antes da 

Festa do Divino 

Realização de festa religiosa 

em comemoração do 

padroeiro da comunidade 

Tapera Festa do Divino 
40 dias após ao 

Carnaval 

Realização de festa religiosa 

em comemoração do 

padroeiro da comunidade 

Entroncament

o 

Festa de Santo 

Antônio 
03 de junho 

Realização de festa religiosa 

em comemoração do 

padroeiro da comunidade 

Barriguda Festa de São João 
1ª Final de semana 

de junho 

Realização de festa religiosa 

em comemoração do 

padroeiro da comunidade 

Areias  
Festa de Santo 

Antônio 
13 de junho 

Realização de festa religiosa 

em comemoração do 

padroeiro da comunidade 

Prazeres 
Levantada de 

Mastro 
15 de junho 

Realização de festa religiosa 

em comemoração do 

padroeiro da comunidade 

Sede Festa de São João 22 a 24 de junho 

Realização de festa religiosa 

em comemoração ao santo 

católico 

Canudos Festa de São Pedro 28 e 29 de junho 

Realização de festa religiosa 

em comemoração do 

padroeiro da comunidade 

Sede 
Aniversário da 

Cidade 
19 de julho 

Realização de festa cultural 

em comemoração da 

emancipação do município 

Sede Vaquejada 19 a 22 de julho 

Realização de evento 

cultural em comemoração do 

padroeiro da comunidade 

Sede Festa de Santana 24 a 26 de julho 

Realização de festa religiosa 

em comemoração do 

padroeiro da comunidade 

Pintor Levantada de 28 de julho Realização de festa religiosa 
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Localidade Festa Data Descrição 

Mastro em comemoração do 

padroeiro da comunidade 

Pintor Festa do Bom Jesus 04 a 06 de agosto 

Realização de festa religiosa 

em comemoração do 

padroeiro da comunidade 

Cariparé 
Festa de São 

Lourenço 
08 a 09 de agosto 

Realização de festa religiosa 

em ação de graça ao Santo 

protetor da comunidade 

Associação 

Carlota 

Aniversário do 

Assentamneto 
26 de agosto 

Realização de festa religiosa 

em comemoração do 

padroeiro e aniversário da 

comunidade 

Sede 
Dia da 

Independência 
7 de setembro 

Realização de festa cultural 

em comemoração da 

Independência do Brasil 

Sede Dia do Evangélico 20 de setembro 

Realização de festa religiosa 

em comemoração do 

padroeiro da comunidade 

Malhada de 

areia 

Festa de São 

Miguel 
29 de setembro 

Realização de festa religiosa 

em comemoração do 

padroeiro e aniversário da 

comunidade 

Sede Dia do Professor 15 de outubro 

Realização de festa cultural 

em comemoração aos 

professores 

Sede 
Dia do Servidor 

Publico 
28 de outubro 

Realização de festa cultural 

em comemoração dos 

servidores públicos 

Sede Dia da Cultura  05 de novembro  

Sede Decoração natalina 
01 a 31 de 

dezembro 

Realização de festa cultural 

em comemoração dos 

servidores públicos 

Fonte: Prefeitura Municipal de Riachão das Neves, 2019. 

 

De março a setembro ocorrem festas dos padroeiros específicos de cada povoado, com 

sua própria comemoração, que envolve comidas típicas, cavalgadas, levantada de mastro, 

missas e festas dançantes e a tradicional “esmola”. A Esmola consiste em um grupo de fiéis 

católicos que passam de casa em casa solicitando donativos para as festas religiosas, 

oferecendo em troca uma bênção da bandeira que carrega a imagem de cada santo. O grupo é 

composto pelo carregador da bandeira (o “dono” da próxima festa do mastro), os tocadores de 

acordeon, pandeiros e tambores, e as dançarinas. 

O catolicismo é a religião predominante no município, e esta identidade religiosa 

exerce forte influência na cultura local. A festa de Santana, padroeira da cidade, é o evento 

festivo mais popular e frequentado ao longo do ano, acontecendo no mês de julho. As 

comemorações se iniciam no dia 16 do referido mês, data em que começam as novenas e 

ocorre a tradicional levantada do mastro. Um grande tronco de árvore é derrubado na mata da 
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serra que circunda a sede da cidade, trazido nos ombros pelos devotos e erguido nas 

proximidades da Igreja Católica, em um ritual que envolve muita dança, batuques, bebidas e 

sincretismo religioso. O tronco é enfeitado com fitas coloridas e em seu topo é colocada uma 

bandeira com a imagem da santa, permanecendo lá até o fim da festa, quando é derrubado em 

outro ritual, ocorrendo acirrada disputa pela posse da bandeira, o que garante ao seu possuidor 

a honra de organizar a festa do mastro no ano seguinte.  

Os festejos de Santana prosseguem até o dia da padroeira, dia 26 de julho, com 

atrações locais e nacionais, sendo um dos maiores eventos tradicionais do oeste da Bahia. Há 

também a Festa de São José, no distrito que leva o nome do padroeiro, no mês de março, e a 

festa de São Lourenço, no distrito de Cariparé, realizada no mês de Agosto. A levantada do 

mastro acontece em todos os povoados, de acordo com o calendário de festejos religiosos. 

A culinária de Riachão das Neves oferece uma saborosa variedade de frutos do cerrado 

e pratos típicos para degustação em todas as épocas do ano. Considerada a terra da manga e 

do caju, devido à abundância destes frutos em todo o município, aqui também podem ser 

apreciados pequi, cajuzinho, mangaba, buriti, umbu, jenipapo, cagaita, puçá, marmelada, 

chichá, mutamba, pitomba, bruto (fruta da família da pinha e da graviola), doces diversos 

fabricados a partir destas frutas, mandioca, milho, rubacão (prato elaborado a partir de feijão 

de corda e arroz), petas e ginetes (povilho de mandioca), brevidade e galinha caipira com 

pirão, cuscuz, rapadura, batido (doce cremoso derivado da cana de açúcar) garapa de cana,  

beiju de tapioca, peixe frito ou cozido, quentão, vinho de jenipapo e de caju, cachaça, 

requeijão, arroz de leite, canjica, dentre outros maravilhosos quitutes nordestinos. 

O município conta com belas paisagens, a exemplo da subida da serra, bem próxima à 

cidade, o Rio Grande, que abastece o distrito de São José e a comunidade de Barra do Riacho, 

o Rio Branco nos Gerais, com suas veredas de buritizeiros, as grutas e pinturas rupestres na 

comunidade de Canudos, as serras onde se encontram as mangabeiras nativas da região, todas 

com o potencial turístico ainda pouco explorado.  

O esporte tem se destacado particularmente nos últimos anos, com o incentivo ao 

futebol masculino e feminino, aos grupos de capoeira e karatê e aos atletas maratonistas. Em 

todas estas áreas, o município tem revelado talentos e medalhistas, alguns deles cujo nome é 

conhecido nacionalmente. A Figura 33 demonstra alguns dos principais eventos culturais que 

acontecem tradicionalmente na cidade. 
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Figura 33–Principais eventos culturais de Riachão das Neves 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Riachão das Neves, 2019. 
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6 QUADRO INSTITUCIONAL DA POLÍTICA E DA GESTÃO DOS SERVIÇOS 

DE SANEAMENTO BÁSICO 

6.1 Política de Saneamento Básico 

6.1.1 Esfera Federal 

Em nível federal, a área do saneamento básico é regida pela Lei nº 11.445/2007 e o 

seu Decreto nº 7.217/2010. A partir da publicação dessa Lei, o Brasil passa a ter obrigação de 

planejar a área do saneamento básico nos diferentes entes federados, o Federal, o Estadual e o 

Municipal, além de garantir que a gestão ocorra de maneira plena, no qual suas funções - 

planejamento, regulação, fiscalização e prestação de serviço - se tornam premissas para que os 

processos de delegação da prestação dos serviços públicos ocorram na legalidade. Nesse 

cenário, o ente regulador tem papel importante na aplicação dessa política pública, como um 

ente responsável por garantir que o plano elaborado pelo município seja observado pelo 

prestador de serviço e, que a fiscalização tenha meios de ocorrer com a publicação de normas 

e procedimentos para a avaliação dos serviços prestados. 

A Lei nº11.445/2007 foi alterada pela Lei nº 12.862, de 17 de setembro de 2013.com o 

objetivo de incentivar a economia no consumo de água. Determinou-se, como um dos 

princípios fundamentais para a prestação dos serviços públicos de saneamento básico, a 

adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água.Foi acrescentado às 

diretrizes da União, no estabelecimento de sua política de saneamento básico, o estímulo ao 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de equipamentos e métodos economizadores de água. Por 

fim, com relação aos objetivos da Política Federal de Saneamento Básico, adicionou-se o 

incentivo à adoção de equipamentos sanitários que contribuam para a redução do consumo de 

água e a promoção da educação ambiental voltada para a economia de água pelos usuários. 

O Decreto vem estabelecer no seu Art. 26, parágrafo 2º, que, a partir do exercício 

financeiro de 2014, a existência de plano de saneamento básico, será condição para o acesso a 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.862-2013?OpenDocument
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recursos orçamentários da União ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados 

por órgão ou entidade da administração pública federal, quando destinados a serviços de 

saneamento básico. 

Além das leis especificas da área do saneamento básico, outras leis federais têm 

relação com os serviços públicos de saneamento básico. O Estatuto das Cidades, Lei n  

10.257, de 10 de Julho de 2001, estabelece normas de ordem pública e interesse social que 

regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar 

dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 

A Lei Federal nº 12.305/2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), e seu 

Decreto Regulamentar nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010., que fazem parte integrante da 

Política Nacional de Meio Ambiente, Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

A PNRS se aplica a todas as pessoas físicas e jurídicas que gerem resíduos sólidos e 

desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos, 

com exceção dos rejeitos radioativos, por possuírem legislação própria. Ela tem como 

princípios a prevenção e a precaução; O poluidor-pagador e o protetor-recebedor; a visão 

sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos; 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; o direito da sociedade à informação e ao controle social; entre outros. 

A partir de sua publicação, a União e os Estados ficam obrigados a elaborar os Planos 

de Resíduos Sólidose os Municípios e Distrito Federal a elaborarem o Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) para recebimento de recursos do governo federal 

destinados a projetos de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos (art. 18). 

Entretanto, a PNRS autoriza que a elaboração do PMGIRS aconteça juntamente com a 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, previsto pela Lei nº. 11.445/2007, 

devendo para isso o titular do serviço respeitar o conteúdo mínimo previsto no art. 19 

daPNRS.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.404-2010?OpenDocument
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A PNRS prevê a proibição de lançamento de resíduos sólidos em praias, mares, rios e 

lagos, a queima de resíduo a céu aberto ou em instalações e equipamentos não licenciados 

para essa finalidade. 

Todas essas políticas estão relacionadas entre si e na prática da gestão da área do 

saneamento básico deve-se observar, ainda, a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que 

dispõe sobre diferentes aspectos relacionados com a saúde, entre eles o meio ambiente e o 

saneamento básico;a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005., que dispõe sobre normas gerais 

para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios contratarem consórcios públicos 

para a realização de objetivos de interesse comum e o seu Decreto Regulamentar nº 6.017, de 

17 de Janeiro de 2007; a Política Nacional de Educação Ambiental, Lei no 9.795, de 27 de 

Abril de 1999, que visa fomentar processos voltados para a conservação do meio ambiente, 

essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade; a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, Lei nº 9.433, de 8 de Janeiro de 1997 - que estabelece fundamentos, princípios, 

instrumentos, entre outros, necessários à gestão das águas de maneira a garantir seus usos 

múltiplos, a participação popular, a definição da área de planejamento e os usos prioritários; e 

a Lei nº. 11.124, de 16 de Junho de 2005 – que estabelece o Sistema Nacional de Habitação 

de Interesse Social e cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. 

Nesse sentido, de maneira a estabelecer a competência do município na gestão dos 

serviços públicos de interesse local, com a observação de todos os pressupostos legais 

relacionados à área do saneamento, a Constituição Federal deixa claro em seu artigo 30 que 

compete aos municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local;  

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;  

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os 

serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem 

caráter essencial; 

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

programas de educação infantil e de ensino fundamental;  
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VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços 

de atendimento à saúde da população;  

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controledo uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;  

Observados todos esses instrumentos legais, fica claro o dever e a obrigação do poder 

público municipal em ofertar aos cidadãos os serviços públicos de interesse local. Obrigação 

essa que deve estar sustentada pela prática do planejamento de suas ações, pela integração 

entre as áreas afins, pela cooperação entre os entes federados, de maneira a garantir a 

participação e controle social, por meio de acesso a informações e a viabilizando a 

participação, com a atenção voltada à promoção da saúde e da cidadania, a proteção do meio 

ambiente, conquistas da sociedade brasileira que devem ser valorizadas e aplicadas rumo à 

universalização dos direitos sociais e, consequentemente, do saneamento básico.  

Além das leis, é importante também observar outros dispositivos relacionados à 

questão ambiental que merecem destaque na gestão desses serviços: 

 Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, 

determina no seu Anexo XX (Do controle e da vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade (origem: prt ms/gm 2914/2011); 

 Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005que “dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 

bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes”; 

 Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011 que dispõe sobre as condições 

e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 

de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

 Resolução CONAMA nº380, de 31 de outubro de 2006que "retifica a Resolução 

CONAMA No 375/2006 e define critérios e procedimentos para o uso agrícola de 

lodos de esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos 

derivados”; 
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 Resolução CONAMA nº 377, de 9 de outubro de 2006que “dispõe sobre 

licenciamento ambiental simplificado de Sistemas de Esgotamento Sanitário"; 

 Resolução CONAMA nº 413, de 26 de junho de 2009que “dispõe sobre o 

licenciamento ambiental da aquicultura”. 

Assim, quando os déficits de acesso aos serviços públicos de saneamento básico se 

constituem um fator de impacto negativo, melhorar esta condição nos municípios se mostra 

relevante na busca da almejada sociedade sustentável e, portanto, a atividade de planejamento 

que se debruce sobre essas questões se mostra um importante instrumento rumo a uma 

sociedade mais equilibrada social, econômica e ambientalmente. 

6.1.2 Esfera Estadual 

Em âmbito estadual a Constituição do Estado da Bahia, Promulgada em 05 de outubro 

de 1989, determina em seu Capítulo IX, do Saneamento Básico, art. 227:  

Todos têm direito aos serviços de saneamento básico, entendidos 

fundamentalmente como de saúde pública, compreendendo abastecimento 

d'água, coleta e disposição adequada dos esgotos e do lixo, drenagem urbana 

de águas pluviais, controle de vetores transmissores de doenças e atividades 

relevantes para a promoção da qualidade de vida.  

Nessa definição, o conceito de saneamento básico vai além das quatro componentes, 

incorporando o controle de vetores transmissores de doenças e as atividades relevantes para a 

promoção da qualidade de vida. Ainda no Art. 229, se estabelece a instância de controle 

social, o Conselho Estadual de Saneamento Básico:  

Fica criado o Conselho Estadual de Saneamento Básico, órgão deliberativo e 

tripartite, com representação do Poder Público, associações comunitárias e 

associações e entidades profissionais ligadas ao setor de saneamento básico, 

que, dentre outras competências estabelecidas em lei, deverá formular a 

política e o Plano Estadual de Saneamento Básico.  
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No Art. 230, se estabelece as premissas para que se efetue a cobrança dos serviços 

públicos de saneamento básico:  

É facultada aos órgãos públicos a cobrança de taxas ou tarifas pela prestação 

de serviços de saneamento básico, na forma da lei, desde que:  

I. não impeçam o acesso universal aos serviços;  

II. sejam progressivos, conforme o volume do serviço prestado;  

III. sejam desestimuladoras de desperdícios;  

IV. atendam a diretrizes de promoção da saúde pública.  

Assim, se definiu as regras a que estão submetidos os serviços públicos de saneamento 

básico. A partir desse ordenamento constitucional e da Lei nº 11.445/2007, formou-se as 

bases para a formulação da Política Estadual de Saneamento Básico, publicada em 2008, a Lei 

Estadual nº 11.172, de 01 de dezembro de 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. Nela, o conceito 

de saneamentobásico referenda o da Constituição Estadual, os instrumentos de gestão são 

fortalecidos enquanto formas de garantir a eficiência e qualidade dos serviços e a visão do 

saneamento básico como um direito social e evidenciado e valorizado, como se pode ver no 

Art. 4º que diz nos seus parágrafos:  

§ 1º - Os serviços públicos de saneamento básico possuem natureza 

essencial.  

§ 2º - É direito de todos receber serviços públicos de saneamento básico 

adequadamente planejados, regulados, fiscalizados e submetidos ao controle 

social.  

Ainda, para garantir que a partir da instalação de uma rede coletora nas ruas a casa 

destine seu efluente à rede, foi criada a Lei Estadual nº 7.307, de 23 de janeiro de 1998, que 

dispõe sobre a ligação de efluentes à rede pública de esgotamento sanitário, obrigando toda 

casa a ligar-se á rede. 
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Por fim, vale frisar que os princípios que formam a Política Estadual de Saneamento 

Básico, confirmam os princípios das Diretrizes Nacionais, reafirmando o dever do Estado em 

ofertar serviços públicos de saneamento básico de qualidade satisfatória e em quantidade 

suficiente para toda a população.  

Para atender ao previsto em lei e garantir o acompanhamento das ações de saneamento 

básico, por meio de regulação, o estado da Bahia depois de criar a Comissão Reguladora de 

Saneamento básico (CORESAB) a substituiu pela Agência Reguladora de Saneamento Básico 

- AGERSA -, criada pela Lei nº 12.602, sancionada no dia 29 de novembro de 2012. 

A AGERSA deverá ser a responsável pela regulação dos serviços públicos de 

saneamento básico dos municípios que firmarem convênio com ela, o que poderá colaborar 

para o atendimento do que impõe a Lei nº 11.445/2007, que deixa claro a necessidade de um 

órgão regulador dos serviços, caso o município faça a opção por delegar a prestação de 

serviço a outro ente federado ou a empresas particulares.  

Além das leis específicas da área do saneamento básico, outras leis que tem relação 

com o saneamento devem ser observadas para a devida gestão desses serviços. Entre elas a 

Lei Estadual nº 11.612, de 08 de outubro de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual de 

Recursos Hídricos, o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos; a Lei nº 

12.056, de 07 de janeiro de 2011, que institui a Política de Educação Ambiental do Estado da 

Bahia; a Lei Estadual nº 11.476, de 01 de julho de 2009, que dispõesobre a criação da Política 

de Desenvolvimento do Turismo Sustentável nas Áreas de Proteção Ambiental do Estado da 

Bahia; a Lei Estadual nº 10.431, de 20 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a Política de 

Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade; a Lei Estadual nº 7.799, de 07 de fevereiro de 

2001, que institui a Política Estadual de Administração dos Recursos Ambientais; a Lei 

Estadual nº 12.050, de 07 de janeiro de 2011, que institui a Política sobre Mudança do Clima 

do Estado da Bahia. 

Todos esses instrumentos legais perseguem princípios, diretrizes e objetivas, 

convergindo para a adoção de técnicas e tecnologias preocupadas com as sustentabilidades 
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ambientais, energéticas, sociais e culturais, além da valorização da participação dos cidadãos 

nas implementações das mesmas.  

Agora, a grande motivação e desafio que se estabelece é conceber a prestação dos 

serviços públicos de saneamento básico de maneira que, o compromisso com as futuras 

gerações seja um objetivo claro que respalde as escolhas dos usuários, as ações dos poderes 

executivos e os conteúdos dos instrumentos regulatórios e os planos para o futuro da área do 

saneamento. 

6.1.3 Esfera Municipal 

O município de Riachão das Neves apesar de não possuir lei específica que defina a 

política municipal de saneamento básico, possui leis que ordenam as questões em diversas 

áreas e que são importantes para o planejamento dos serviços públicos de saneamento básico. 

As leis municipais que regem a política pública de saneamento básico do referido município 

estão elencadas a seguir. 

 Lei nº 377/2005, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente (Comdema) e dá outras providências; 

 Lei nº 377/2005, que institui o Fundo Municipal de Meio Ambiente 

(Fundema) e estabelece normas para suas aplicações; 

 Lei complementar nº 426/2008, que dispõe sobre a regularização ou 

discriminação de área urbana do município de Riachão das Neves, 

estado da Bahia, estabelece os limites da zona, faz doações de terras 

públicas, reconhece posse em terreno da municipalidade para fins de 

transferência de condomínio e dá outras providências; 

Uma lei muito importante que ordena questões relacionadas ao saneamento é a Lei 

Municipal nº426 de 04 de junho de 2008, que institui o Plano Diretor Participativo do 

Município de Riachão das Neves, sendo instrumento básico da política de desenvolvimento e 

expansão urbana do Município e integra o processo de planejamento municipal. Essa 
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legislação traz noArtigo 12, uma seção exclusiva dedicada ao Saneamento Ambiental do 

município, entendendo esse termo como de ações que compreende o abastecimento de água; a 

coleta, o tratamento e a disposição dos esgotos e dos resíduos sólidos e gasosos e os demais 

serviços de limpeza urbana; o manejo das águas pluviais urbanas; e o controle de vetores de 

doenças. Na seção III, da referida lei estão previstos ações para ampliar as medidas de 

saneamento básico para as áreas deficitárias, pelas principais ações descritas: 

 Complementação e/ou ativação das redes de abastecimento e tratamento de 

água na sede e zona rural; 

 Investir prioritariamente no serviço de esgotamento sanitário com implantação 

de instrumentos que possibilitema recepção e o tratamento de resíduos e 

dejetos, evitando prejuízos ambientais à saúde da população;  

 Diretrizes setoriais do município para o manejo dos resíduos sólidos com 

implantação de moderno e eficiente sistema de gestão de resíduos sólidos,  

construção de aterro sanitário na sede do município e alguns distritos, 

construção de uma usina de reciclagem e compostagem dos resíduos sólidos do 

município e instalação de lixeiras nas praças, ruas e avenidas em todo 

município. 

 Implantação de moderno e eficiente sistema de captação ou retenção para 

infiltração ou aproveitamento de coleta, incluindo transporte, reservação ou 

contenção, tratamento das águas pluviais, por meio de sistemas físicos naturais 

e construídos, de modo a propiciar a recarga dos aqüíferos, a segurança e o 

conforto aos seus habitantes e a implantação de política de educação da 

população para o manejo das águas pluviais. 

Além disso, o PDDU de Riachão das Neves traz diretrizes para habitação, meio 

ambiente e para o desenvolvimento econômico e social. As diretrizes para habitação deve 

orientar as ações do Poder Público e da iniciativa privada no sentido de facilitar o acesso da 

população a melhores condições habitacionais, que se concretizam tanto na unidade 

habitacional, quanto no fornecimento da infra-estrutura física e social adequada.  Por meio de 

seus estudos o planejamento em saneamento será feito com base na lógica de 

desenvolvimento urbano planejado para o município. 

Outro instrumento importante é a Lei Complementar nº 326/2003, que institui o novo 

Código de Posturas do Município de Riachão das Neves, regulamentando o Poder de Polícia 
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do Município, nele estão definidas as atividades que devem ser passíveis de autorização do 

município para serem realizadas, fundamental para o acompanhamento dos potenciais 

impactos e demandas associadas aos serviços de saneamento básico, visando principalmente 

respaldar o trabalho realizado pelos agentes de Vigilância Sanitária nas diversas localidades e 

diferentes níveis hierárquicos. Esse documento contempla as atividades de inspeção nas áreas 

de serviços, de meio ambiente e de produtos, tais como medicamentos, cosméticos, saneantes, 

alimentos e correlatos. 

Para as questões ambientais possui um conjunto de instrumentos legais como a Lei 

Municipal nº 377/2005, que estabelece o Código Municipal do Meio Ambiente e dispõe 

sobrea administração do uso dos recursos ambientais, proteção da qualidade do meio 

ambiente, do controle das fontes poluidoras e da ordenação do solo do território do município 

de Riachão das Neves, sendo instrumento dessa lei, o zoneamento ambiental, licenciamento 

ambiental, monitoramento ambiental e ainda institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente 

(FMMA) e cria o Sistema Municipal de Meio Ambiente (SIMMA).  

O município não possui decreto, definindo regras para o licenciamento ambiental no 

município. E ainda a Lei Municipal nº 377/2005, que cria o Conselho Municipal de Defesa do 

Meio Ambiente (Comdema) e dá outras providências.   

A lei Nº 627/2016, de 09 de dezembro de2016, dispõe sobre a proibição da instalação 

de trailers, bem como outros equipamentos de lazer que prejudica a Área de Preservação 

Permanente (APP) no município de Riachão das Neves-Ba, e dá outras providências.De 

acordo com essa legislação, torna-se proibida a instalação de estrutura de camping, a armação 

debarracas, a fixação e instalação de trailers para fins comerciais móveis ou fixo, emotor-

homes, bem como outros equipamentos de lazer que prejudicam a áreade preservação 

permanente (APP), das orlas dos rios, nascente, e olhos d’água eoutras áreas de APP prevista 

em Lei em todo o município de Riachão das Neves. 

A Lei Orgânica nº 043 de 13 de março de2012, contém inovações ocorridas desde a 

sua promulgação, em 05 de abril de 1990, onde ficam definidos algumas ações para o meio 

ambiente, ao qual cabe o município: 
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 Integrar das ações de saúde, saneamento básico e ambiental.  

 Exigir na forma da lei, para instalação de obra, atividade ou parcelamento do 

solo potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente 

estudo práticos de impacto ambiental,  

 Promover a educação ambiental na sua rede de ensino e a conscientização da 

comunidade para preservação do meio ambiente,  

 Criado o Conselho Municipal do Meio Ambiente cuja composição e 

competência serão definidas em lei, garantindo-se a representação do Poder 

Público, de entidades ambientalistas e demais associações representativas da 

comunidade. 

No município de Riachão das Neves,a gestão dos serviços públicos de saneamento 

básico tem a organização concentradaem setores específicos da prefeitura, porém não possui 

uma política pública municipal com os instrumentos necessários. Dessa maneira, o 

planejamento ocorre com participação efetiva do poder público municipal. 

No município de Riachão das Neves encontram-se 3 dos 4 pilares de sistemas de 

saneamentos básicos: abastecimento de água, drenagem pluvial e coleta de resíduos sólidos. O 

pilar não presente no referido município se alude a rede e tratamento de esgotamento 

sanitário, que é realizado em geral através de soluções individuais tipo fossa e sumidouro. É 

importante enfatizar neste momento que em 2018 foi implantada uma prática, no referido 

município, em que a confecção de alvarás de construção e da carta de habite-se está 

diretamente vinculada à apresentação de projeto e execução de fossas e sumidouros 

respectivamente. Dentro deste cenário temos a seguinte situação em cada sistema supracitado: 

O abastecimento de água nos centros urbanos do município de Riachão das Neves 

atende de forma satisfatória sua população tendo sua qualidade e distribuição diferentes 

competências, que depende da localidade em questão, podendo esta ser municipal (poder 

executivo) ou estadual, por meio de convênio de concessão de serviço, que no caso fica a 

cargo da EMBASA. 

Na sede do município de Riachão das Neves a gestão do serviço pública de rede de 

abastecimento de água potável fica a cargo da concessionária local, EMBASA. Os demais 

centros urbanos do município são abastecidos por sistemas de água geridos pelo poder 
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executivo. A prestação dos serviços é delegada à Embasa por meio do convênio de 

cooperação entre o Município e o Estado da Bahia, que autoriza a gestão associada para os 

serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, firmado em março de 

2000. Para o abastecimento de água, na zona rural esse serviço é prestado sem formalidade 

legal, por associações comunitárias, com coparticipação financeira eventual do poder público 

local, por meio da Secretaria Municipal de Administração. 

A regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário foram delegadas para Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da 

Bahia (Agersa), por meio do mesmo convênio de cooperação técnica. Como a Agersa ainda 

não efetivou sua regulação nas quatro componentes de saneamento básico, permanece a 

lacuna na regulação dos serviços de manejo de resíduos sólidos, de limpeza pública e de 

manejo de águas pluviais e drenagem urbana.  

Os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos do município foram delegados 

pela Secretaria Municipal de Infra Estrutura a uma empresa privada, SOUZA GOMES 

LTDA, por meio de um processo licitatório ocorrido em março de 2019, que resultou no 

Contrato de Prestação de Serviços, conforme preconiza a Lei nº 8.666/1993. A destinação 

final dos resíduos sólidos é realizada em lixões tendo o município 05 unidades nas seguintes 

zonas urbanas: 01 Sede Municipal, 01 São José, 02 Cariparé, 01 Entroncamento. 

O sistema de drenagem municipal é composto basicamente por dois tipos de solução: 

drenagem superficial (realizado através do escoamento superficial em sarjetas, solução mais 

comum) e drenagem profunda (composto por bueiros, bocas de lobos e rede de drenagem em 

tubos de concretos – manilhas). Todos os sistemas de drenagem são geridos pelo poder 

executivo municipal, através da secretaria de Infra Estrutura. 

O Quadro 11mostra a organização dos serviços por componente do saneamento 

básico: 

Quadro 11– Organização dos serviços por componente do saneamento básico do Município de 

Riachão das Neves 
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Organização dos Serviços  Abastecimento de 

Água 

Esgotamento 

Sanitário 

Manejo de 

Águas Pluviais 

Manejo de Resíduos 

Sólidos 

Existe política municipal na 

forma de lei? 
Não Não Não Não 

Existe um plano o serviço? Não Não Não Não 

Existe plano específico?  Não Não Não Não 

Quem presta o serviço?  Embasa/ Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura/Empresa 

Existe contrato (*) ? firmado?  Sim Não Não Sim 

Qual a data de vencimento do 

contrato?  
    

Qual o tipo de contrato?  Concessão  Não Não Prestação de serviço 

Existe a definição de metas de 

expansão?  
Não Não Não Não 

Qual agente definiu essas 

metas?  
 Não Não Não 

O serviço é cobrado?  Sim Não Não Não 

De que forma (taxa, tarifa, 

outro preço público)?  
Tarifa - - - 

Existe controle da qualidade 

da prestação dos serviços, em 

termos de regularidade, 

segurança e manutenção?  

Sim Não Não Não 

Quem define os parâmetros 

para este controle?  
 Município Município Município Município 

Existe entidade de regulação 

instituída?  
AGERSA Não Não Não 

Quem fiscaliza os serviços 

prestados?  
Município Município Município Município 

Onde o morador faz suas 

reclamações?  
Ouvidoria 

Diretoria de Meio 

Ambiente 

Diretoria de 

Obras 

Diretoria de Limpeza 

Pública 

Existe participação social na 

gestão do saneamento?  
Sim Não Não Sim 

Ocorreu alguma conferência 

municipal?  
Não - - - 

Existe um conselho municipal 

que discute a pauta do 

saneamento?  

Sim Sim Sim Sim 

Fonte: Comitê Executivo para a elaboração do PMSB, 2019. 

Apresentado o nível de organização dos serviços de saneamento básico no município, 

foi verificado o grau de conformidade legal de acordo com os princípios básicos definido na 

Lei 11.445/07 para a gestão desses serviços, como mostra o Quadro 12. 
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Quadro 12 – Grau de conformidade legal dos serviços, por componente do saneamento básico no 

município de Riachão das Neves 

PRINCÍPIO LEGAL 

GRAU DE CONFORMIDADE LEGAL 

Abastecimento 

de Água 

Esgotamento 

Sanitário 

Manejo de 

Águas 

Pluviais 

Manejo de 

Resíduos 

Sólidos 

Universalização do acesso ao 

saneamento básico  
X 

   
X 

 
X 

  
X 

 

Integralidade dos 4 serviços (AA, ES, 

AP, RS)   
X 

  
X 

  
X 

  
X 

Adequação à saúde pública e à 

proteção ao meio ambiente   
X 

  
X 

  
X 

 
X 

 

Disponibilidade em todas as áreas do 

manejo de águas pluviais        
X 

    

Adequação às peculiaridades locais e 

regionais dos processos e técnicas  
X 

   
X 

  
X 

 
X 

 

Articulação com outras políticas 

públicas   
X 

  
X 

  
X 

  
X 

Eficiência e sustentabilidade 

econômica   
X 

  
X 

  
X 

  
X 

Tecnologias apropriadas (gradualismo 

e capacidade de pagamento)  
X 

   
X 

 
X 

  
X 

 

Transparência e processos decisórios 

institucionalizados   
X 

  
X 

  
X 

 
X 

 

Controle Social 
  

X 
  

X 
  

X 
  

X 

Segurança, qualidade e regularidade 
 

X 
   

X 
  

X 
  

X 

Integração do saneamento básico com 

a gestão dos recursos hídricos   
X 

  
X 

  
X 

  
X 
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Fonte: Comitê Executivo para a elaboração do PMSB, 2019. 

Legenda: Satisfatório = cor verde; Deficiente = cor amarela; Insuficiente ou Inexistente = cor vermelha. 

6.2 Programas de Interesse do Saneamento Básico Executados no Município 

O município de Riachão das Neves é contemplado com programas governamentais 

que dialogam com o saneamento básico, sendo eles:  

 Projetos de assentamento de reforma agrária: Carlota, Castelo e Rio Branco, 

para melhoria das condições de moraria dessas populações, com melhorias nos 

aspectos do saneamento básico, principalmente na garantia de abastecimento 

de água através de poços e sistemas simplificados de abastecimento 

 Projetos cédula da terra: Associação Agrícola Santa Rafaela Maria/Fazenda 

Carlola, Associação Produtores de Barreiras I/Fazenda Mandacarú e 

Associação de Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Geraiszinho/Fazenda 

Geraiszinho. 

Com relação a programas e ações diretamente ligadas ao saneamento ambiental 

identificamos em esfera federal, estadual e municipal as seguintes ações :  

 O Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e outras 

Tecnologias Sociais (Programa Cisternas), financiado pelo MDS desde 

2003,instituído pela Lei Nº 12.873/2013 e regulamentado pelo Decreto N° 

8.038/2013 , tem como objetivo a promoção do acesso à água para o consumo 

humano e para a produção de alimentos por meio da implementação de 

tecnologias sociais simples e de baixo custo. 

O público do programa são famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta 

regular de água, com prioridade para povos e comunidades tradicionais. Para participarem, as 

famílias devem necessariamente estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal.Neste contexto o município de Riachão das Neves-BA, recebeu 400 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12873.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Decreto/D8038.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Decreto/D8038.htm
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cisternas de cimento e 1.300 ambas com capacidade de armazenamento de 16.000 l de agua 

cisternas de PVC via Ministério da Integração Nacional/CODEVASF. 

 Outro projeto que beneficiou o município, é o Projeto de Recuperação do Riacho 

Sarapó, que foi instituído através do edital nº 14/2018, cujo objeto é a execução de obras de 

recuperação de áreas degradadas na micro bacia do Riacho Sarapó, localizado no município 

de Riachão das Neves, no estado da Bahia, adjudicando-o à empresa APLICAR 

ENGENHARIA EIRELI - ME, CNPJ 23.943.712/0001-40 com o valor de R$ 1.487.913,81. 

Quanto às ações em âmbito estadual verificamos mais de 40 poços tubulares 

perfurados em distritos, povoados, assentamentos e lugarejos. 

Em esfera municipal além de obras de melhoria da drenagem de aguas pluviais 

urbanas e rurais (limpeza de canais, adequação ambiental de estradas vicinais) construção de 

40 fossas tipo sumidouro no distrito de São José do Rio Grande. 

6.3 Avaliação da Prestação dos Serviços de Saneamento Básico 

Não existe no município um processo definido para que a população possa avaliar os 

serviços de saneamento básico. Na ausência ou falha da prestação dos serviços de saneamento 

básico a população atingida faz a denúncia, para cada operador que presta os serviços. No 

caso da prefeitura, a população faz reclamações diretamente na Diretoria de Meio Ambiente e 

Diretoria de Obras. 

No caso da Embasa, existe um canal de atendimento ao usuário, a empresa 

disponibiliza o número 0800 para ligações telefônicas, a Loja Virtual, os SACs, e os 

escritórios locais nos municípios. Além disso, a população pode utilizar a Ouvidoria da 

empresa, que funciona através do sistema TAG de Gestão de Ouvidoria, onde o cidadão pode 

facilmente abrir um registro pela internet, através do sitio www.ouvidoriageral.ba.gov.br, ou 

pelo telefone gratuito no 0800 284 0011, acompanhar o andamento do pleito e cadastrar e-

mail para obter resposta. 

http://www.ouvidoriageral.ba.gov.br/
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6.4 Estrutura de Remuneração dos Serviços de Saneamento Básico 

A Lei nº 11.445/2007 trata, no seu artigo 29, sobre a sustentabilidade econômico-

financeira dos serviços públicos de saneamento básico, por meio de remuneração da cobrança 

de taxa ou tarifa e outros preços públicos.O sistema operado pela Embasa que abastece a zona 

urbana do município e algumas comunidades rurais é remunerado pela cobrança de tarifas, 

com valores diferenciados conforme as categorias de usuários, características do imóvel e 

faixa de consumo. A unidade mínima de volume utilizada para compor o valor da tarifa é o 

metro cúbico (m³). A tarifa de água é composta por uma importância mínima fixa (tarifa 

mínima), que equivale a um consumo de 6 metros cúbicos (m³), e uma outra importância, 

relativa ao consumo excedente. 

Para os serviços de manejo de águas pluviais e de resíduos sólidos não existe cobrança 

de taxas e tarifas. E como o esgotamento sanitário no município é realizado através de fossas 

individuais esse serviço não possui taxas.  

6.5 Identificação da Possibilidade de Consorciamento 

O Plano de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Estado da 

Bahia, elaborado em 2012, mostra a solução de compartilhamento das operações para o 

manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana por meio da gestão consorciada entre entes 

federativos. No estudo realizado na elaboração desse Plano de Regionalização o município de 

Riachão das Neves, por estar próxima de um grande polo que é Barreiras, a solução de 

operação inicial será a compartilhada. No caso da impossibilidade da efetivação do consorcio, 

com aquele ente federativo, por quaisquer que seja o motivo, a solução escolhida será a de 

compartilhamento com outros entes próximos mesmo que estes não sejam grandes polos, 

como o caso dos municípios de Santa Rita e Formosa do Rio Preto.  
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No Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Barreiras – Bahia, 

um estudo realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia – SEDUR no ano 

de 2012 observa-se que a cidade de Barreiras está inserida na região Oeste Baiano no arranjo 

02, demonstrando a possibilidade de formação de consórcio juntamente com os municípios de 

São Desidério, Riachão das Neves e Catolândia. Ressalta-se que segundo informações 

levantadas frente a esses municípios que poderiam compor um consórcio, São Desidério já 

possui plano municipal de resíduos aprovado e encontra-se em fase de licenciamento de seu 

Aterro Sanitário, que possivelmente atenderá ao município de Catolândia em virtude da 

proximidade entre as cidades, em torno de 15 km. O município de Riachão das Neves distante 

54 km de Barreiras encontra-se em fase de elaboração do seu Plano Municipal de Saneamento 

Básico. 

O município de Riachão das Neves é membro do Consórcio de Desenvolvimento 

Sustentável do Território Identidade Bacia do Rio Grande. 

6.6 Aplicação de Recursos Orçamentários no Saneamento Básico 

Analisando o Plano Plurianual do município de Riachão das Neves referente aos anos 

de 2018 a 2021, não foram previstos recursos orçamentários na saúde preventiva, como as 

ações de saneamento básico. De acordo com técnicos do município, os recursos aplicados no 

saneamento básico são divididos entre o pagamento das empresas que prestam serviços de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, apoio financeiro as associações que operam os 

sistemas de abastecimento de água na zona rural, e pequenos consertos da rede coletora de 

esgoto na sede municipal. 

6.7 Transferências e Convênios para o Saneamento Básico 

Ao consultar ao Portal da Transparência do governo federal e ao Sistema de Convênios 

(SICONV) foram identificadas as seguintes transferências e convênios realizados nos últimos 

dez anos com o município de Riachão das Neves (Quadro 13). 
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Quadro 13 – Levantamento de transferências e convênios entre o Governo Federal e o Município Riachão das Neves 

 

 

Foram realizados os convênios para pavimentação e drenagem, implantação de sistema de abastecimento de água e obras de infraestrutura 

urbana para implantação de melhorias sanitárias através de banheiros, além de recursos financeiros para recuperação de estradas nos Projetos de 

assentamento do INCRA. 

Nº PROPOSTA CADASTRO GESTOR
Data 

Assinatura
Objeto

Vigência 

INICIAL

Vigência 

FINAL

%

Obra
Valor Repasse (VR)

Valor de 

Contrapartida

Valor Investimento 

(VI)

SITUAÇÃO 

ATUAL 

CONVENIO

027193/2018 SICONV

MINISTÉRIO

integração 

Nacional

AQUISIÇÃO MAQUINA PERFURATIZ 14/03/2018 29/11/2019 0% R$ 750.000,00 R$ 7.500,00 R$ 757.500,00
ESTÁ SENDO 

LICITADO

089/2018 SICON-BA

SEC 

DESENVOL 

URBANO-

22/05/2018

PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS COM 

DRENAGEM SUPERFICIAL _ BAIRRO S.

FRANCISCO

22/05/2018 21/04/2019 11% R$ 600.000,00 R$ 184.595,71 R$ 784.595,71 EM XECUÇÃO

CV_804613- 2014 SICONV
M.INTEGRAÇ

ÃO

PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS COM 

DRENAAGEM SUPERFICIAL - DISTRITO DE 

CARIPARÉ

20/10/2014 21/09/2019 R$ 450.000,00 R$ 6.000,00 R$ 456.000,00

LICITADO 

AGUARDANDO 

RECURSO

01057/13 797638/13 SICONV
M.SAUDE -

FUNASA

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS - 

BANHEIROS
31/12/2013 15/12/2019 R$ 500.000,00 R$ 120.000,00 R$ 620.000,00 EM EXECUÇÃO

SICONV- 00600/2017 SICONV
M.SAUDE -

FUNASA

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS 

D.CHAGAS
29/12/2017 29/04/2021 0% R$ 500.000,00 R$ 26.044,10 R$ 526.044,10

ESTÁ SENDO 

LICITADO

SIAF Nº 875438/2018 SICONV INCRA
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS QUE LIGAM OS 

PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA
28/12/2018 13/03/2020 0% R$ 1.500.000,00 R$ 15.000,00 R$ 1.515.000,00

ESTÁ SENDO 

LICITADO

DOAÇÃO CODEVASF MINI USINA_ Distribuidor de agregados 0%

 R$    4.300.000,00 R$ 359.139,81 R$ 4.659.139,81
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6.8 Educação Ambiental e Mobilização Social em Saneamento Básico 

A educação sanitária e ambiental é uma importante estratégia para fomentar e 

fortalecer a mobilização social em torno do saneamento básico. Além disso, ela nos apresenta 

ferramentas capazes de induzir a resultados mais efetivos nos investimentos em saneamento 

básico. Afinal, as ações em saneamento básico têm relação direta com a forma como a 

população usuária dos serviços se comporta, tanto no sentido de usar de maneira adequada a 

infra estrutura dos serviços disponibilizados quanto no entendimento desse serviço como um 

direito social que deve ser universal e de qualidade. 

No município Riachão das Neves, as ações de educação ambiental são realizadas por 

meio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos em parceria com a Secretaria de 

Educação, para conscientização ambiental nas comunidades rurais. Como por exemplo, uma 

das atividades foi realizado na Grota do Gato, com o objetivo de minimizar os problemas 

ambientais causados pelo lixo, a equipe de educação ambiental, juntamente com alunos de 

escolas municipais e moradores, realizaram atividades de coleta de lixo, instalação de placas 

de aviso contra o descarte irregular de lixo e distribuição de panfletos de conscientização 

sobre o descarte correto dos resíduos sólido, conforme Figura 34. 

Figura 34 – Ação de educação ambiental, com alunos e moradores na Grota do Gato 

  

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente. http://infortv.com.br/prefeitura-de-riachao-das-neves-realiza-acao-de-conscientizacao-

ambiental/, 2019. 

Na sede do município, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos faz 

constantemente ações para educação ambiental e conscientização da população com relação a 

http://infortv.com.br/prefeitura-de-riachao-das-neves-realiza-acao-de-conscientizacao-ambiental/
http://infortv.com.br/prefeitura-de-riachao-das-neves-realiza-acao-de-conscientizacao-ambiental/
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temática resíduos sólidos, de forma a melhorar o aspecto visual do município e coibir pontos 

de lixo, que podem trazer prejuízos a saúde humana.  
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7 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Este capítulo do diagnostico técnico-participativo objetiva a apresentação das 

informações gerais do componente abastecimento de água, entre elas: descrição geral 

dos serviços; principais deficiências e problemas detectados; qualidade da água para 

consumo humano; mananciais para abastecimento futuro; estrutura de consumo e 

demanda; plano diretor de abastecimento de água; estrutura organizacional; situação 

econômico-financeira; e, indicadores da prestação dos serviços.   

Esse capítulo do diagnostico técnico-participativo, objetiva a apresentação das 

informações gerais do componente abastecimento de água, entre elas: descrição geral 

dos serviços; principais deficiências e problemas detectados; qualidade da água para 

consumo humano; mananciais para abastecimento futuro; estrutura de consumo e 

demanda; plano diretor de abastecimento de água; estrutura organizacional; situação 

econômico-financeira; e, indicadores da prestação dos serviços.   

7.1 Descrição Geral dos Sistemas de Abastecimento de Água Potável 

Segundoa Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), concessionária 

local de abastecimento de água potável, 2.809 domicílios recebem água tratada, 

incluindo a sede e povoados próximos, como: Barrinha, Capim grosso e Pedra de Cal. 

Este tipo de abastecimento está em fase de ampliação nas localidades de Brejinho, que 

receberá mais 900 metros de rede de abastecimento, e Saco de pedra, com 4.128 metros 

de novas instalações.  

O abastecimento por rede é realizado na zona urbana, pela Embasa e em 

algumas comunidades da zona rural, pelas Associações de Moradores com apoio da 

prefeitura.A Prefeitura Municipal, em parceria com a Companhia Ambiental e de 

Recursos Hídricos da Bahia (CERB) são responsáveis pelo abastecimento de água dos 

demais distritos e localidades, os quais recebem água de poços artesianos de baixa 

vazão, insuficientes para atender à demanda crescente dos povoados, muitos destes 

poços com água salobra, devido às características minerais do solo da região. 
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O município foi contemplado no Programa Primeira Água que tem o objetivo 

garantir o acesso à água para populações rurais de forma a promover qualidade e 

quantidade suficientes à segurança alimentar e nutricional, através de cisternas para 

captação e armazenamento de água da chuva para o consumo humano, destinadas às 

famílias de baixa renda. Além da melhoria na qualidade da água consumida, a cisterna 

reduz a incidência de doenças em adultos e crianças, eleva a autoestima dessa população 

e promove a dignidade e a cidadania. Por estar na região de clima úmido e semiúmido, o 

Programa priorizou incialmente a população em situação de extrema pobreza nessa 

região, principalmente os assentamentos rurais. O município de Riachão das Neves, de 

acordo com o IBGE 2010, tem 31,9% de sua população em extrema pobreza, 

equivalente a 6.993 habitantes. De acordo com o Ministério da cidadania e da secretaria 

Nacional de Segurança alimentar serão 266 cisternas a ser implanta pelo Programa em 

Abril de 2019.  

A alternativa de abastecimento de água por carro-pipa só é utilizada em Riachão 

das Neves para atender eventualmente algumas comunidades, apenas durante o período 

de seca. No município, de acordo com os técnicos da prefeitura não tem operação carro-

pipa com convenio com o Exército Brasileiro.  

7.1.1 Sistemas de Abastecimento operados pela Embasa 

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A (Embasa) é uma empresa de 

economia mista de capital autorizado, pessoa jurídica de direito privado, tendo como 

acionista majoritário o Governo do Estado da Bahia. A Lei Estadual nº 11.172 de 01 de 

dezembro de 2008, instituiu princípios e diretrizes da Política Estadual de Saneamento 

Básico, e disciplinou o convênio de cooperação entre entes federados para autorizar a 

gestão associada de serviços públicos de saneamento básico, através da Embasa.  

O convênio de cooperação autoriza o município a firmar o contrato de programa 

diretamente com a Embasa, uma vez cumpridas às exigências legais postas na lei federal 

nº 11.445/2007, entre elas: a existência de órgão regulador e de suas normas 

regulatórias e de fiscalização (já cumprido por meio do referido convenio de 
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cooperação, delegando a função a AGERSA); e, a elaboração e aprovação do Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB).  

O contrato de concessão entre o Município de Riachão das Neves e a Embasa 

vencerá em 21/04/2020, então, foi firmado em 21/04/2000, o convênio de cooperação 

entre o Município e o Estado da Bahia para autorizar a gestão associada para a 

delegação da regulação, fiscalização e prestação dos serviços públicos de abastecimento 

de água e de esgotamento sanitário. Ressalta-se que esse instrumento foi ratificado pela 

lei municipal 279/2000, publicada em 28/02/2000. 

Na estrutura da Embasa, o município de Riachão das Neves é acompanhado pela 

Unidade Regional de Barreiras (UNB), inserido na Diretoria de Operação do Interior 

(DI), como mostra a Figura 35. 

Figura 35 – Estrutura organizacional da Embasa 

 

Fonte: Embasa, 2019. 
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A gerência do sistema é responsável por um grupo de municípios, além de 

Riachão das Neves, o mesmo gerente é responsável pelos sistemas de Barreiras, 

Angical, Crisópolis, Formosa do Rio Preto, Ibotirama, Luís Eduardo, Morpará, Santana, 

Serra Dourada e São Desidério. O Escritório Local do município de Barreiras é utilizado 

como base para a gerencia local. Em Riachão das Neves, tem um escritório local, 

localizado na  rua Santos Dumont, n38, CEP 47.970-000. A estrutura física desse 

escritório é composta por escritório local com sala de atendimento ao público 

externo/funcionários, sala para o gerente, banheiro, copa, almoxarifado, depósito de 

materiais e produtos químicos. Todo o material com maior volume ou peso, utilizado na 

manutenção do sistema, fica armazenado na Unidade Regional de Barreiras. A Figura 

36 a seguir, mostra a divisão gerencial dos sistemas. 

Figura 36 –Divisão gerencial local da Embasa 

 

Fonte: Embasa 2019. 

Além da gerência e outros funcionários que se dividem entre os quatro sistemas, 

a equipe local que atende exclusivamente o município de Riachão das Neves, é formada 

por uma gerente do Escritório Local de Riachão das Neves, e cinco técnicos 

operacionais (02 operadores de Estação de Tratamento de Água e 03 agentes de sistema 

de água). 
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 De acordo com a empresa, os seus empregados próprios têm direito a plano de 

cargos e salários, exames admissionais, vacinas, plano de demissão, exames 

demissionais, plano de saúde, auxílio alimentação, auxílio transporte, capacitação e 

EPIs. 

A empresa dispõe de um Planejamento para Capacitação dos funcionários em 

todos os municípios onde opera sistema de água e esgoto. Esse planejamento acontece 

anualmente por meio da elaboração de um Plano de Capacitação Profissional. Esse 

Plano é elaborado com a participação de representantes indicados por cada uma das sete 

Diretorias, informando as necessidades de treinamento em suas diferentes áreas. A 

consulta a Avaliação de Desempenho por competência dos funcionários, que acontece 

anualmente, também serve para promover a elaboração do Plano. Neste exercício de 

2018, esta Avaliação tem o sugestivo nome de Avaliar para Evoluir. Neste programa de 

avaliação, com a identificação da necessidade de treinamento de cada empregado a 

Embasa pode realizar essa capacitação e oferecer a possibilidade desse empregado 

evoluir, e crescer em sua carreira profissional, internamente.  

O Plano de Cargos, Salários e Carreiras (PCSC) da empresa foi revisado em 

2015, homologado em 02/2016 e implantado a partir de junho de 2016. A promoção por 

antiguidade está prevista também, com base em tempo de serviço de cada empregado, 

distribuído nas diversas funções de carreiras, sendo 23 funções de nível médio, 13 

funções de nível Técnico, 20 funções de nível Superior. 

A Embasa possui uma loja de atendimento em Riachão das Neves com 

profissionais capacitados para atender presencialmente os usuários do sistema de 

abastecimento. A empresa também disponibiliza uma Central de Atendimento (0800 

0555 195) e o  site institucional (www.embasa.ba.gov.br) para relacionamento, onde os 

usuários podem se informar e tirar dúvidas sobre os serviços, contas ou solicitar 

serviços como nova ligação de água, religação,  revisão/negociação de conta de água e 

informar vazamentos na rede distribuidora. Em caso de suspensão programada ou 

emergencial, a empresa informa este tipo de ocorrência por meio de veículos de 

comunicação locais, a exemplo de carro de som e mídia local. Porém, de acordo com o 

comitê executivo, formado por técnicos da prefeitura, não observam tais ações serem 

executadas pela Embasa.  

http://www.embasa.ba.gov.br/
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O Governo do Estado também oferece um serviço de Ouvidoria, 

pelo www.ouvidoria.ba.gov.br, para aqueles usuários cujo atendimento nos canais oficiais 

da empresa, porventura, não tenha sido suficiente. Não há registros na Ouvidoria de 

manifestações de moradores de Riachão das Neves nos anos de 2017 e 2018, mas em 

todo o estado a estática geral da ouvidoria tem o maior percentual em reclamações 

(77,55%), seguido de denúncias (14,85%), e solicitações (6,77%).  

De acordo com a Embasa, o grau de satisfação dos usuários de Riachão das 

Neves é satisfatório. No ano de 2018, entre os meses de janeiro e abril, não há nenhum 

registro de reclamação para a Ouvidoria. Apesar disso, muitas reclamações por 

interrupção no abastecimento das casas foram relatadas pela população e feitas 

diretamente na prefeitura. Existindo uma falsa impressão pela concessionaria que as 

demandas, foram devidamente atendidas por meio dos canais institucionais de 

atendimento. 

 Para combater o consumo supérfluo, o desperdício, a Embasa realiza campanha 

publicitária no verão com o slogan “Economize Água. Cada Gota Conta”. A mídia 

utilizada na campanha foi outdoor, busdoor, rádio, TV, mobiliário urbano, sites e redes 

sociais, e o custo médio da campanha nos últimos dois anos é de aproximadamente 3,5 

milhões de reais, de acordo com a empresa. No âmbito local acontecem algumas ações, 

para conscientizar o consumo da água, exemplo da própria fatura (conta de água) que 

traz um demonstrativo destacando o aumento da tarifa com o aumento do consumo. 

De acordo com a Embasa, no município de Riachão das Neves, ainda não houve 

necessidade de ações para priorizar o atendimento a escolas, creches, unidades de saúde, 

hospital, ou qualquer outra prioridade pública. Se for necessário, poderá ser adotadas 

manobras na rede de distribuição, através de rodízios, para atender melhor os 

logradouros com tais prioridades, ou em caso extremo utilizar o caminhão pipa para 

abastecimento. A informação previa a população da situação de emergência, deve ser 

realizada por meios de comunicação que alcance a população de Riachão das neves. 

Para informar a população deverão ser usados carros de som e mídias locais.  

http://www.ouvidoria.ba.gov.br/
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7.1.1.1 Descrição do sistema de abastecimento de água da Embasa 

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) operado pela Embasa que atende 

ao município de Riachão das Neves, é formado por apenas um setor de distribuição de 

água, A sede municipal de Riachão das Neves e os povoados de Barrinha, Capim 

Grosso e Pedra do Cal.Em números, são apresentadas 2.823 ligações faturadas na sede 

municipal. Essas ligações da zona urbana reflete uma cobertura de 47,44%, segundo o 

gerente operacional do sistema.Na zona urbana não existe procedimento de manobras 

para abastecimento, exceto em situações de manutenção de rede. De acordo com a 

gerência operacional a água é distribuída regularmente todos os dias.  

A estrutura física do sistema é composta por duas estações elevatórias, seguida 

do tratamento em uma estação que abriga também o reservatório apoiado de 150m3. No 

perímetro urbano da sede municipal, fica instalado o outro reservatório de 200m3, 

conforme pode ser observado o croqui do Sistema de abastecimento de Água-SAA de 

Riachão das Neves (Figura 37).  

Figura 37 –Croqui do SAA de Riachão das Neves 

 

Fonte: Embasa 2019. 
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7.1.1.2 Mananciais e Estrutura de Captação 

O SAA de Riachão das Neves operado pela Embasa utiliza manancial superficial 

através de uma estrutura de captação de água, realizada pela Codevasf, por seis bombas 

tubulares em operação, outorgados pelas portarias 8921/2018 do INEMA. O sistema de 

captação de água bruta do SLA de Riachão das Neves é realizado no ponto de tomada 

d’água pertencente ao sistema de irrigação da CODEVASF, localizado na área do 

Distrito de Irrigação Riacho Grande, sob coordenadas Latitude (-11º51’23”) S e 

Longitude (-40º50'30") W. 

A vazão outorgada pela Codevasf visa atender o projeto Nupeba para fins de 

irrigação nos municípios de Barreiras e Riachão das Neves com um total de 448.960 

m³/dia, cedendo um pouco dessa vazão para a Embasa. De acordo com a Embasa, 

apenas a vazão de 20l/s é transportada para o SAA para atender a zona urbana de 

Riachão das Neves. Atualmente a Codevasf, alega que não há problemas de vazão, nem 

impactos que possam comprometer a segurança hídrica do manancial utilizado pelo 

sistema. A Figura 38 mostra a infra estrutura das bombas em operação atualmente 

realizada pela Codevasf.  

Figura 38– Bombas de captação de água do SAA da Embasa 

 
 

Fonte: Comitê Executivo, 2018. 

O sistema é realizado por manancial superficial. De acordo com o operador local 

a vazão do rio em operação é suficiente para a demanda atual. O volume total captado 
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diariamente é de 1.075 m3/dia, para um período de funcionamento de 24h/dia. O 

transporte da água bruta chega ao tratamento por duas adutoras. 

 Analisando o volume de outorga de 448.960 m³/dia utilizado principalmente 

para o projeto de irrigação e o que é captado atualmente (1.075 m3/dia), o manancial 

tem uma folga para melhorar e ampliar a distribuição de água no município. 

7.1.1.3 Sistema de Adução 

A estrutura de transporte é composta por adutora de água bruta (AAB) e de água 

tratada (AAT), que tem 17.218m e 6.637m de extensão, respectivamente. Os conjuntos 

motobomba e as duas estações elevatórias de água bruta são estruturas de elevação de 

água de todo o sistema, dividindo o transporte em dois regimes: o transporte de água 

bruta por recalque e o transporte de água tratada por gravidade. O Quadro 14 abaixo 

apresenta os trechos, tipo do material da tubulação, extensão e regime de transporte. 

Quadro 14 –Estrutura de Transporte do SAA de Riachão das Neves 

Trecho  
Tipo de 

Adução 
Material 

DN  

(mm) 

Extensão 

(m) 

Regime de 

transporte 
Origem 

AAB AAB-01 DEFOFO 

100/1

50/20

0 

17.218 Recalque Rio Grande 

AAT AAT-01 
DEFOFO

/PVC 

100/1

50/20

0 

6.637 Gravidade 

 

Rio Grande 

Fonte: Embasa 2019. 

 De acordo com o operador do sistema, a estrutura de transporte a adutora, 

de água bruta apresenta problemas relacionados a quebramentos nas tubulações. Já as 

estações elevatórias de água bruta (Figura 39) não possuem problemas, e estão 

detalhadas no Quadro 15. 

Quadro 15 - Descrição das estações elevatórias de Água Bruta 

Tipo 

(EEAB/ 

EEAT/) 

Nome do 

Manancial 

/ ETA 

Operação 

 

Vazão 

(m³/h) 

Altura 

Manomét

rica 

(mca) 

 

Coord. Geográficas 

EEAB 01 Rio Grande Automática 71 120 
Latitude: 

-11º51'36,64"S 

Longitude: 

-44º50'30,12" W 

EEAB 02 Rio Grande Automática 74 120 Latitude: Longitude: 
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-11º46'57,86" S 

 

-44º53'39,53" W 

 

Fonte: Embasa 2018. 

Figura 39 – Estações elevatórias de água bruta do SAA de Riachão das Neves 

 
EEAB 01 

 
EEAB 02 

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

7.1.1.4 Sistema de Tratamento 

Os mananciais superficiais em geral, apresentam necessidades de várias etapas 

de tratamento para alcançar os parâmetros exigidos para a potabilidade da água. Assim, 

o sistema de abastecimento superficial tem no seu tratamento convencional: coagulação, 

floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. 

A estrutura de tratamento do SAA operado pela Embasa é composta por uma 

casa de química e um pequeno laboratório de análise química para monitoramento da 

água tratada, como mostra a Figura 40. Por se tratar de sistemas de captação superficial, 

a aplicação do cloro e do flúor é feita após o tratamento convencional com bombas 

dosadoras para cada elemento químico. No total são duas bombas dosadoras para 

aplicação dos produtos. Dentre os problemas relatados observaram-se: infiltrações nas 

paredes da ETA, aparelhos, as bombas reservas não funcionam, e bombas dosadoras em 

péssimas condições de funcionamento com a parte elétrica exposta, gerando riscos ao 

operador.Não possui tratamento de lodo, mas existe o reuso de água de lavagem dos 

filtros. O lodo é disposto no terreno da ETE.  

O coagulante utilizado é o Sulfato de alumínio, 12kg/dia e 50kg/dia 

respectivamente, sem dias secos e chuvosos. Utiliza-se cerca de 6kg/dia e 12 kg/dia de 
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di cloro, respectivamente, em dias secos e chuvosos, e média de 4 litros/dia de flúor. A 

retro lavagem realizada nos filtros é diária.  

Figura 40– ETA do SAA da Embasa 
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Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

Anualmente o sistema consome aproximadamente 2.160kg de cloro isocianurato 

granulado e 1.440 litros de ácido fluorsilícico, o que define uma média mensal 

aproximada de 180 kg e 120 kg, respectivamente de produto. As análises são realizadas 

no laboratório, e os produtos químicos são armazenados no almoxarifado da ETA, 

conforme Figura 41. De acordo com o operador do sistema, a vazão de tratamento é de 

50m3/dia. 

Figura 41 – Laboratório e almoxarifado da ETA - Emabasa 

  

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 
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7.1.1.5 Estrutura de Reservação 

O sistema possui para distribuição de água, duas estruturas de reservação, um 

reservatório apoiado com capacidade volumétrica de 150m3, localizado na área da 

estação de tratamento de água (ETA), e outra estrutura elevada de 200m3, localizado no 

perímetro urbano da cidade, como mostra o Quadro 16 a seguir.  

Quadro 16 – Estrutura de reservação do sistema operado pela Embasa 

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

De acordo com o operador o reservatório da cidade apresenta problemas 

relacionados com a tampa que está danificada, as paredes com infiltrações, os ferros 

estão aparentes e alguns vazamentos existentes. O reservatório da ETA não apresenta 

problemas. A lavagem dos reservatórios é realizada anualmente respeitando as 

determinações da NBR nº 5626 de 1998, bem como também a NR 33 que trata da 

segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados, uma vez que a realização das 

lavagens se dá nesse tipo de espaço.  A Figura 42amostra a estrutura de reservação SAA 

de Riachão das Neves operado pela Embasa. O reservatório do perímetro urbano está 

localizado no loteamento, Helena Cunha, em frente à Rua Santa clara, como 

apresentado a direita na Figura 42.  

Figura 42 –Estrutura de Reservação na ETA (esquerda) e reservatório no município (direita) 

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

Reservatório Localização/Tipo 
Capacidade 

(m³) 

Forma 

(retangular

/ circular) 

Material Coordenada geográfica 

01 
Área da ETA/ 

Apoiado (AP) 
150 Retangular Concreto 

-11º45'55" S 

-44º54'29" W 

02 
Perímetro Urbano/ 

Elevado (EL) 
200 quadrado Concreto 

-11º44'56,45" S 

-44º55'01,44" W 
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7.1.1.6 Rede de Distribuição 

A distribuição de água tratada do SAA de Riachão das Neves é feita através de 

uma rede com extensão total de 54.618 m, e diâmetro de tubulação variando entre 32 

mm e 150 mm. De acordo com o operador do sistema a pressão máxima atingida pelo 

sistema é de 20mca e a mínima 10mca. Além da sede municipal, a distribuição de água 

é feita na zona rural nas localidades: Barrinha, Capim Grosso e Pedra do Cal. 

A operação do sistema tem dificuldade na distribuição, pois existem algumas 

áreas muito distantes da rede de distribuição existente, desprovidos dos serviços, por 

não possuir tubulação para aquela direção. A rede de distribuição apresenta vazamentos 

recorrentes nas redes de ferro galvanizado e cimento amianto existentes.   

7.1.1.7 Informações Operacionais 

Os dados operacionais do SAA operado pela Embasa, apresenta um número de 

10.445 habitantes atendidos pelo sistema (SNIS, 2018), o que corresponde a 46,7% da 

população estimada para o município de Riachão das Neves, que é de 22.343 habitantes 

para o ano da pesquisa (IBGE, 2018). O índice de ligações ativas é de 2.823, 

correspondente a 22,35%, Já a quantidade de economias ativas residenciais é de 2.809, 

ou seja, 34,2%. Outro dado relevante é o índice de perdas entre o volume produzido e 

consumido de mais de 14,6%, e do volume faturado de aproximadamente 3%. O 

consumo per capita de água no Brasil na última publicação no SNIS 2016 foi de 164 

l/hab/dia, enquanto que no município de Riachão Das Neves é de 105,5 l/hab/dia. As 

informações referentes a ligações, atendimento, volumes e medições, são apresentadas 

no Quadro 17.  

Quanto ao índice de perda por ligação individual chega-se a 54.8 %, o SAA de 

Riachão das Neves possui um consumo total de energia elétrica da ordem de 569.162,39 

kWh/ano. 
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Quadro 17– Informações operacionais do sistema operado pela Embasa 

População total atendida com abastecimento de água 8.202 hab. 

Quantidade de ligações ativas de água 2.736 ligações 

Quantidade de economias ativas de água 2.809 economias 

 Extensão da rede de água  61,26 km 

Volume de água produzido 368,18 m³ 

Quantidade de ligações ativas de água micromedidas 2.546 ligações 

Volume de água micromedido 316,84 m³ 

Volume de água consumido 320,11 m³ 

Volume de água faturado 384,75 m³ 

Volume de água macromedido 286,53 m³ 

Quantidade de economias residenciais ativas de água 2.948 economias 

Quantidade de economias ativas de água micromedidas 2.546 economias 

Volume de água bruta exportado 0 m³ 

 Volume de água tratada importado 0 m³ 

Volume de água tratada exportado 0 m³ 

Volume micromedido nas economias residenciais ativas de água 153.070 m³ 

Quantidade de ligações totais de água 2.308 ligações 

Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas 2.546 economias 

Volume de serviço  31,64 m³ 

População urbana atendida com abastecimento de água 21.196 hab. 

Consumo total de energia elétrica nos sistemas de água 566.610 kWh 

Consumo médio per capita de água  106,62 l/hab./dia 

Fonte: Dados da Embasa confirmado no (SNIS/2017) 

7.1.2 Prestação do Serviço por Associações Comunitárias 

Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA) implantados pela 

Cerb no município de Riachão das Neves foram transferidos para prefeitura, que por sua 

vez presta esse serviço nas comunidades rurais, através de operadores para ligar/desligar 

as bombas dos poços. Esses operadores são pessoas da própria comunidade, que possui 

essa responsabilidade. A manutenção do sistema é realizada pela prefeitura, não existe 

cobrança mensal ao usuário.   A Cerb disponibilizou a relação de poços do seu banco de 

dados referente ao município de Riachão das Neves, como mostra Tabela 31 a seguir. 
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Tabela 31 –Relações de Poços por localidade 

Localidade 

Coordenadas 

N-S 

Coordenadas 

E-O Data 

Perfuração 

PROF NE ND 
Vazão 

TB 

Vazão 

Perfuração 

(  °   '    ") (  °   '    ") (m) (m) (m) (m³/h) (m³/h) 

ALEGRIA (FAZ.)   I     31/12/1996   106 20,00 46,00 8 

ALEXANDRE    14º46’08,8’’ 451257,0 30/07/2017 15/09/2017 93 3,2 35 1,84 

ANGICALZINHO   I 11º33’40’’ 450621 16/10/1988   100       

ANGICALZINHO   

II 113342,20 450614,00 23/10/2014 07/11/2014 120 9,00 52,00 8,8 

AREIAS   I 113424 450233 16/06/2000 17/06/2000 60 

 

0002,15 0011,80 49,5 

AREIAS VELHAS   I 113402 450205 09/09/1983 15/10/1983 60 

 

0005,65 0028,95 12,74 

ARUEIRA OU 

AROEIRA   I 112542 445313 27/09/1984 05/10/1984 70 

 

0016,95 0028,48 8,31 

ARUEIRA OU 

AROEIRA   II 113215 443233 13/09/1985 07/09/1986 49 

 

0030,40 0031,78 6,87 

ASSENTAMENTO 

ANGICO   I 115239,1 450313,7 29/04/2002 20/07/2002 102 11,61 50,20 5,36 

ASSENTAMENTO 

BARREIRAS   I 115833 445720 26/04/2002 19/07/2002 94 34,06 59,52 5,79 

ASSENTAMENTO 

DOM RICARDO   I 111859,50 444808,30 23/09/2014 31/10/2014 140 84,00 98,50 2,11 

ASSENTAMENTO 

PAULO FREIRE-

CARLOTA   I 114206,8 444236,7 28/09/2014 03/11/2014 150 47,00 92,00 2,51 

ASSENTAMENTO 

SANTA RAFAELA - 

ÁREA DE 

IRRIGAÇÃO   I 114426 444237,0 29/08/2002 13/06/2003 80 27,00 31,22 21,99 

BAIRRO OURICURI   

I 114437 445424 09/11/1994 22/11/1994 100 

 

0005,53 0042,72 18 

BAIXA GRANDE 

UM   I 114309,5 444926,8   23/11/2009 76 23,30 23,30 3,86 

BARREIRINHO   I       17/02/2001 95 16,70 28,00 26,38 

BARREIRO   I     31/12/1995   63 20,00 27,00 7,9 

BARRIGUDA   I       24/10/1993 75,5 6,34 32,98 8,71 

BARRINHA   I 114406 445510 04/09/1983 07/10/1983 80 6,02 50,76 5,68 

BARROCÃO   I       25/04/1992 120 6,39 53,69 12,16 

BARROCÃO   I 114159 444928 03/07/1984   78     0 

BARROCÃO   II 113308 450601 25/11/2003 25/11/2003 60 2,54 52,23 5,86 

BOM ACORDO   I 114238,10 451341,10 18/10/2014 05/11/2014 150 10,10 62,50 13,2 

BOM ACORDO 

GERAIS   I 112836,1 450835,7 07/08/2010 09/08/2010 120 0,30 36,16 19,8 

CANABRAVINHA   

I 112039,8 445644,7 16/10/2008 19/10/2008 100 7,00 33,98 23,29 

CANABRAVINHA   

I                 

CANUDOS   I 113628,3 450420,7 20/08/1982 10/08/2003 68 10,35 19,54 25,56 

CANUDOS   I 113552,6 450414,6   01/05/2008 97 13,34 48,55 10,15 
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CAPIM GROSSO   I 114453 445311 22/08/1982 25/08/1982 46 

 

0002,46 0004,20 30,45 

CARIPARÉ   I 113118 450319 23/05/1998 08/07/1998 150 2,95 56,53 3,6 

CARIPARÉ   II 113038,7 450218,6 16/12/2007   150       

CARIPARÉ   III 113134,5 450048,8 31/10/2009 06/11/2009 150 6,80 65,15 10,56 

CARIPARÉ    113124,7 450029,8 26/07/2017 18/09/2017 180 8 46,7 10,85 

CARIPARÉ    121340,9 435525,8 22/04/2018           

CRIOULO   I 113137 450052 26/09/1984   120       

CRIOULO   II 113132 450106 26/07/1985 16/09/1985 100 

 

0002,72 0061,04 1,36 

CURRAIS VELHO   

I 114845,8 444843,2   25/11/2009 50 18,04 23,05 14,94 

ENTRONCAMENTO 

OU 

ENTRONCAMENTO 

DE SANTA RITA   I 112016 445546 

04/08/1985 

   80       

ENTRONCAMENTO 

OU 

ENTRONCAMENTO 

DE SANTA RITA   I       29/11/2007 92,2 36,79 77,21 2,94 

ENTRONCAMENTO 

OU 

ENTRONCAMENTO 

DE SANTA RITA   II 112306,0 445441,9 18/12/2007 28/04/2008 120 2,82 45,45 10,7 

ENTRONCAMENTO 

OU 

ENTRONCAMENTO 

DE SANTA RITA   II       29/04/2008 140 28,09 65,79 7,76 

ENTRONCAMENTO 

OU 

ENTRONCAMENTO 

DE SANTA RITA    112031,23 445605,58 29/07/2017 19/09/2017 81 5,3 33,7 60,93 

ESCAVADINHA   I     31/12/1997   128 17,00 32,00 6 

ESFREGA   I 114020,3 445206,0 03/12/2005 15/12/2005 90 21,67 27,23 14,66 

ESPRAIADO   I 113135,6 445445,6 02/11/2009 07/11/2009 96 8,80 67,06 9,77 

FAZENDA 

AMAZONAS 

(ANTÔNIO) *   I 112837 450358 20/03/1987 17/05/1987 80 

 

0004,46 0049,20 4,57 

FAZENDA 

ANDRÉIA (JOSÉ) *   

I 112839 450415 15/03/1987   110       

FAZENDA 

ANDRÉIA (JOSÉ) *   

II 112843 450408 19/03/1987 18/05/1987 80 

 

0021,03 0059,91 1,22 

FAZENDA 

BANDEIRA 

(DORGIVAL) *   I 113818 445338 08/03/1987 15/05/1987 90 

 

0018,54 0067,43 1,33 

FAZENDA CAJU 

(SEBASTIÃO) *   I 115233 445453 19/03/1987 20/05/1987 50 

 

0011,90 0023,57 13,86 

FAZENDA 

CASTELO   I 114930,7 450904,1 20/03/2003   113       

FAZENDA 114938,0 450851,4 28/07/2017 14/09/2017 117 12 83 22,64 



 110 

 

110 

 

CASTELO    

FAZENDA CEDRO 

(JOSÉ) *   I 112855 445859 03/07/1986 25/08/1986 115 

 

0028,48 0062,48 2,3 

FAZENDA 

CENTRAL 

(NEMÍCIO) *   I 114431 445358 15/03/1987 21/05/1987 40 

 

0005,29 0013,73 18,82 

FAZENDA 

GERAIZINHO 

(FRANCISCO) *   I 113522 445030 04/03/1987 19/05/1987 58 31,17 32,62 3,74 

FAZENDA JUREMA 

(SEBASTIÃO) *   I 113950 445344 18/03/1987   100       

FAZENDA JUREMA 

(SEBASTIÃO) *   II 113928 445315 27/03/1987   145       

FAZENDA PAU 

FERRO DE 

DENTRO (DÁSIO) *   

I 113643 445505 07/03/1987   110     0 

FAZENDA PEDRA 

PRETA 

(DOMINGOS) *   I 114353 445648 16/03/1987 23/05/1987 50 

 

0004,76 0014,15 21,38 

FAZENDA 

AMAZONAS 

(ANTÔNIO) *   I 112837 450358 20/03/1987 17/05/1987 80 

 

0004,46 0049,20 

 

FAZENDA 

ANDRÉIA (JOSÉ) *   

I 112839 450415 15/03/1987   110     

 

FAZENDA 

ANDRÉIA (JOSÉ) *   

II 112843 450408 19/03/1987 18/05/1987 80 

 

0021,03 0059,91 

 

FAZENDA 

BANDEIRA 

(DORGIVAL) *   I 113818 445338 08/03/1987 15/05/1987 90 

 

0018,54 0067,43 

 

FAZENDA CAJU 

(SEBASTIÃO) *   I 115233 445453 19/03/1987 20/05/1987 50 

 

0011,90 0023,57 

 

FAZENDA 

CASTELO   I 114930,7 450904,1 20/03/2003   113     

 

FAZENDA 

CASTELO    114938,0 450851,4 28/07/2017 14/09/2017 117 12 83 

 

FAZENDA CEDRO 

(JOSÉ) *   I 112855 445859 03/07/1986 25/08/1986 115 

 

0028,48 0062,48 

 

FAZENDA 

CENTRAL 

(NEMÍCIO) *   I 114431 445358 15/03/1987 21/05/1987 40 

 

0005,29 0013,73 

 

FAZENDA 

GERAIZINHO 

(FRANCISCO) *   I 113522 445030 04/03/1987 19/05/1987 58 31,17 32,62 

 

FAZENDA JUREMA 

(SEBASTIÃO) *   I 113950 445344 18/03/1987   100     

 

FAZENDA JUREMA 

(SEBASTIÃO) *   II 113928 445315 27/03/1987   145     

 

FAZENDA PAU 

FERRO DE 

DENTRO (DÁSIO) *   

I 113643 445505 07/03/1987   110     

 

FAZENDA PEDRA 114353 445648 16/03/1987 23/05/1987 50 0004,76 0014,15  
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PRETA 

(DOMINGOS) *   I 

FAZENDA POÇO 

(ANTÔNIO) *   I 112821 445830 22/03/1987 24/05/1987 80 

 

0002,73 0048,98 

 

FAZENDA QUATI   

I 113823 445953 15/10/1988 05/11/1988 114    11,34   83,97 

 

FAZENDA SÍTIO   I       29/03/1998 50,5 19,50 38,60  

FORTES   I     31/12/1995   54 5,00 38,00  

GALILEIA   I 113138 450334 01/08/1985 16/09/1985 150 

 

0004,80 0063,34 

 

GAMELEIRINHA   I 114839,1 445320,0 31/12/1998 21/11/2009 80 10,90 17,08  

GOGO DA EMA   I 114403 445111 17/07/1985 11/09/1985 31 

 

0012,06 0012,26 

 

GROTA FUNDA   I 113503.40 450351.60 20/10/2014 22/10/2014 120 10,20 56,77  

GUARÁ    113756,0 422005,6 11/08/2017 17/09/2017 102 0 3  

GUARIROBA   I 113651,4 445849,8 28/11/2005 13/12/2005 60 11,64 15,55  

JACARÉ   I 114013,7 444817,7            

JENIPAPO   I 113638 450026 14/07/1985 24/08/1986 60 

 

0006,70 0024,82 

 

JOAQUIM ALVES   

I 114353,8 445518,9           

 

JUÁ   I 113829,30 445623,70 19/09/2014 14/10/2014 50 2,87 6,44  

LAGOA DE BEJA   I 114029,5 444238,3 22/10/2009 09/11/2009 132 30,80 85,57  

MALHADA DE 

AREIA   I 113548 450130 06/10/1979 08/10/1979 100 

 

0006,46 0064,86 

 

MALHADA DE 

AREIA   II 113617 450054 23/05/1998 07/07/1998 150 5,71 51,85 

 

MALHADINHA DA 

DORA   I 113058 445705 08/11/2003 08/11/2003 77 5,41 21,12 

 

MALHADINHA OU 

MALHADINHA DO 

ODILON   I 113101 445708 18/06/2000   72     

 

MALHADINHA OU 

MALHADINHA DO 

ODILON   II 113124,4 445747,0 18/10/2008 20/10/2008 78 5,00 11,46 

 

MATAO (FAZ)   I 114054 445701 17/04/2002 16/07/2002 120 8,34 48,86  

NEVES   I 114250 445129 24/08/1982 27/08/1982 54 

 

0004,66 0016,03 

 

ORIENTE   I 114911,0 445141,4 31/12/1995 31/12/1995 72 21,00 46,00  

OURICURI   I 112549 445335 22/04/2002 18/07/2002 120 15,20 43,86  

PACIÊNCIA   I 113938 445431 05/09/1983 09/10/1983 51 

 

0017,26 0019,20 

 

PACIÊNCIA   I     31/12/1998   110 36,00 58,00  

PAJEU DE 

CANUDOS   I 113441 450341 17/09/1983 15/10/1983 110 0,00 56,50 

 

PASSAGEM DE 

AREIA   I       23/04/1992 97 9,54 48,79 

 

PAU D'ÓLEO   I     31/12/1996 22/11/2009 115 37,37 95,68  

PEDRINHAS   I       13/12/2015 49,5 24,30 32,70  

PILÕES   I 114540 444658 12/08/1985 12/09/1985 150 0031,92 0080,57  
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PILÕES   I     31/12/1996   101 9,00 38,00  

PILÕES   II     31/12/1995   60      

PIRES   I     31/12/1996   70 7,00 8,00  

PITOMBEIRA   I       25/10/1993 98 11,06 26,14  

POÇO   I 112749 445532 05/07/1998 09/07/1998 121    11,35   44,66  

POÇO DE DENTRO   

I 114812 445142 18/07/1985 10/09/1985 80 

 

0017,30 0037,70 

 

POÇO DO MATO   I 113931 445540 07/09/1983 10/10/1983 80 

 

0013,65 0053,22 

 

PRAZERES   I       12/12/2015 111,5 7,80 71,82  

RIACHO DO 

PINTOR   I 113750 450112 20/08/1982 28/08/1982 75 5,58 29,74 

 

SALOBRO   I 113839 445902 17/01/1984 28/01/1984 70 

 

0002,41 0037,98 

 

SANTA LUZIA   I 112536 444606 16/07/1985   65      

SEDE   I 114616 445658 01/12/1973 03/12/1973 63 

 

0000,50 0028,71 

 

SEDE   II 114633 445722 31/01/1974 05/02/1974 60 

 

0000,72 0031,86 

 

TABAJARAS   I 114154,1 445259,2            

TABOCAS   I 114452 445541 31/08/2002 17/06/2003 126 17,08 80,14  

TABOQUINHA   I       14/03/1993 60 3,15 48,17  

TABUA   I 114237 445238 03/09/2002 15/06/2003 39 4,70 26,48  

TAPERA   I       20/07/2004 79 26,85 67,13  

VARGINHA   I 114350,3 445622,5 17/10/2009 26/10/2009 150 4,10 60,81  

VEADOS    114428,4 451212,1 12/08/2017 16/08/2017 147 16,6 102,8  

Fonte: Cerb, 2018. 

 

Uma parte significativa da população da zona rural depende do abastecimento de 

água desses sistemas simplificados, que são os poços. No município de Riachão das 

Neves, em campo foram levantados aproximadamente 30 SSAA por poços, que são 

operados pela prefeitura e por associações comunitárias, descritas na Tabela 32.  

Tabela 32 -Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água de Riachão das Neves 

Localidade 

Coordenadas N-S 
Coordenadas 

E-O 

Vazão 

Abastecimento 

Nº de 

usuários 

(  °   '    ") (  °   '    ") (m³/h)  

Barreirinhas/Pilões 11º46’11,4’’ 44º47’08,9’’ 5 -  

Pilões 2 11º45’55,1’’ 44º47’29,6’’ 5  - 

Pilões 3 11º45’24,9’’ 44º48’19,3’’ 5 -  

Baixa Grande 11º43’10,9’’ 44º49’28,3’’ 10  - 

Neves 11º42’48,5’’ 44º51’34,1’’ 7,0 -   
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Piris 11º43’40,1’’ 44º53’22,6’’ 20 -  

Tabua 11º43’36,6’’ 44º53’36,9’’ 10 20 

Areias 11º36’17,5’’ 45º01’07,7’’ 2,5 100 

Tanque 11º34’41,0’’ 44º59’39,7’’ 6,0 14 

Poço 11º33’34,6’’ 44º57’16,1’’ 10 8 

Bacupari 11º34’25,4’’ 44º57’32,9’’  3,5 15  

Areias Velhas (165) 11º30’39,4’’ 45º02’34,0’’ 10  30 

ETA e  

gariparé - -  - 

Areias 11º34’19,8’’ 45º02’48,2’’ 60 75 

SSAA de Pajeú, 

Grota Funda e 

Canudos 11º35’03,6’’ 45º03’51,5’’ 10 

 200 

(Grota 

Funda) 

Canudos 11º36’03,6’’ 45º04’20,8’’ - - 

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

O SSAA de Cariparé tem mais de 15 poços tubulares em operação nas 

localidades de Areias, Tanque, Poço, Bacupari, Areias Velhas, Pajeú, Grota Funda e 

Canudos com data de perfuração de setembro de 1993 e abril de 2017 (Cerb, 2018). Já o 

SSAA de Entroncamento em seus poços localizados nos povoados de Santa Rita, 

Prazeres, entre outros, com datas de perfuração respectivamente de agosto de 1985 e 

dezembro de 2015 (Cerb, 2018).  

7.1.2.1 SSAA - Barreirinha e Pilões 

 Coordenadas de localização (Poço tubular): 11º46’11,4’’e 44º47’08,9’’’’W 

 Status: O SSAA que abastece essas duas comunidades está com a infraestrutura 

conservada, o poço abastece uma caixa d’água de 10.000L em duas horas. 

 Número de moradores: - 

A comunidade de Pilões é abastecida ainda por mais dois poços, conforme 

Figura 43.O Poço 1, abastece Barreirinhas e Pilões e os poços (2 e 3), abastece apenas 

pilões. 
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Figura 43 –Poços dos SAA de Barreirinha e Pilões 

 

Poço – Pilões1 
  

 

 

Poço Pilões 2 

 

Poço Pilões 3 

 

Caixa 10m³/pilões 3 

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

7.1.2.2 SSAA - Povoado Baixa Grande 

 Coordenadas de localização (Poço tubular): 11º43’10,9’’S e 44º49’28,3’’W 

 Status: construção recente em bom estado de conservação e o poço não 

apresentam problemas visíveis como quebras e vazamentos (Figura 44). 

 Número de moradores: - 
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Figura 44 – SSAA do povoado de Baixa Grande 

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

7.1.2.3 SSAA - Povoado Neves 

 Coordenadas de localização (Poço tubular): 11º42’48,5’’e 44º51’34,1’’W 

 Status: O poço que abastece a comunidade de Neves possui caixa d’água de 

20.000l, de acordo com o operador gastando cerca de 3 horas para encher 

(Figura 45). 

 Vazão calculada: 7.000 l/hora 

 

Figura 45 – SSAA de Povoado Neves 

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 
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7.1.2.4 SSAA - Fazenda Sítio 

 Coordenadas de localização (Poço tubular): 11º45’28,3’’S e 44º49’15,8’’W 

 Status: O poço que abastece a comunidade fica em área privada com difícil 

acesso epossui caixa d’água de 20.000L, sem tampa (Figura 46). 

Em campo foi registrada uma casa que não possui abastecimento de água, pois 

não possui a ligação do poço para a residência.  

Figura 46– SAA da Fazenda Sítio 

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

7.1.2.5 SSAA - Povoado do Piris 

 Coordenadas de localização (Poço tubular): 11º45’28,3’’S e 44º49’15,8’’W 

 Status: O local está com infraestrutura bastante danificada (Figura 47),e o poço 

consegue encher a caixa d’água de 10.000 l em 30 minutos.  

 Vazão: 20.000l/h.  

Figura 47- SSAA do povoado do Piris 

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 
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7.1.2.6 SSAA de Tabua 

 Coordenadas de localização (Poço tubular): 11º43’36,6’’S e 44º52’36,9’’W 

 Status: O local está com infraestrutura bastante danificada (Figura 48). 

 Vazão: 10.000 L/h.  

 Número de usuários: 20 residências 

O poço da comunidade de tabua tem vazão aproximada de 10.000l/h, o 

armazenamento e distribuição são realizados a partir de uma caixa d’água de 10.000l 

que abastece aproximadamente 20 residências. 

Figura 48- SSAA de Tabua 

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

 

7.1.3 Distrito de Cariparé 

7.1.3.1 SSAAde Areias 

 Coordenadas de localização (Poço tubular): 11º36’17,5’’S e 45º01’07,7’’W 

 Status: O local está com infraestrutura danificada, precisando de manutenção, 

poisse encontra vazando (Figura 49). O poço demora 4 horas para encher uma 

caixa de 10.000l.  

 Vazão: 2.500 L/h.  

 Número de usuários: 100 casas. 
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Figura 49– SSAA de Areias 

   

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

 

7.1.3.2 SSAA deTanque 

 Coordenadas de localização (Poço tubular): 11º34’41,0’’S e 44º59’39,7’’W. 

 Status: O poço funciona 6 horas por dia para, para encher duas vezes a caixa 

d’água de 20.000 l e assim disponibilizar 40.000 l/dia para as famílias. A parte 

elétrica encontra-se em péssimas condições de operação, não possui caixa de 

proteção dos disjuntores e o poço está vazando (Figura 50). 

 Vazão: 6.500 L/h aproximadamente.  

 Número de usuários: 14 casas. 

Figura 50– SSAA de Tanque 

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 
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7.1.3.3 SSAA do Poço 

 Coordenadas de localização (Poço tubular): 11º33’34,6’’S e 44º57’16,1’’W. 

 Status: O poço funciona 1 hora por dia. A parte elétrica encontra-se em péssimas 

condições de operação, a caixa de energia não tem suporte (Figura 51). 

 Vazão: 10.000 L/h.  

 Número de usuários: 8 famílias. 

Figura 51 – SSAA do povoado do Poço 

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

7.1.3.4 SSAA de Bacupari 

 Coordenadas de localização (Poço tubular): 11º34’25,4’’S e 44º58’32,9’’W 

(Figura 52). 

 Status: O poço funciona seis horas por dia. A caixa ‘água tem 10.000l. 

 Vazão: 3.500l L/h.  

 Número de usuários: 15 famílias. 
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Figura 52 – SSAA de Bacupari 

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

7.1.3.5 SSAA daGariroba 

 Coordenadas de localização (Poço tubular): 11º36’54,7’’S e 44º58’38,5’’W. 

 Status: A infraestrutura da caixa de energia do poço encontra-se em péssimas 

condições, como pode ser observado na Figura 53. 

Figura 53 – SSAA da Gariroba 

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

7.1.3.6 SSAA de Areias Velhas 

 Coordenadas de localização (Poço tubular): 11º34’25,4’’S e 44º58’32,9’’W. 

 Status: O local apresenta infraestrutura abandonada (Figura 54), as grades não 

cumprem a função de proteção. Essa comunidade fica a 11 km de Cariparé.  

 Número de usuários: 60 famílias.  
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Figura 54 – SSAA de Areia Velhas 

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

7.1.3.7 Areias 

 Coordenadas de localização (Poço tubular): 11º34’19,8’’S e 45º02’48,2’’W. 

 Status: O poço enche a caixa d’água duas vezes ao diae fornece 

aproximadamente 120.000l/dia para essa comunidade (Figura 55).   

 Vazão: 60.000 l/h.  

 Número de usuários: 80 famílias.  

Figura 55 –SSAA de Areias 

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

 

7.1.3.8 SSAA de Pajeú, Grota Funda e Canudos 

 Coordenadas de localização (Poço tubular): 11º34’25,4’’S e 44º58’32,9’’W. 
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 Status: O sistema está com estrutura conservada. A caixa para armazenamento e 

distribuição possui 20.000l. O poço fica ligado 12 h/dia. O poço e a caixa d’água 

são apresentados na (Figura 56). 

 Número de usuários: 200 residências.  

Na comunidade de Grota funda são abastecidas 200 residências.  

Figura 56 - SSAA de Pajeú, Grota Funda e Canudos 

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

 

7.1.3.9 SSAA de Paciência 

 Coordenadas de localização: Reservatório de água: 511.897/ 8.709.966 23S 

(Sirgas 2000)/ Poço tubular: não vistoriado. 

 Status: Reservatório sem tampa, falta de manutenção (vegetação rasteira) 

 

7.1.3.10 SSAA de Poço do Mato 

 Coordenadas de localização: Reservatório de água: 507.826/ 8.711.191 23S 

(Sirgas 2000)/ Poço tubular: 507.623/ 8.711.429 23S (Sirgas 2000); 
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 Status: Reservatório sem tampa, fundação com rachadura, falta de manutenção 

(vegetação rasteira); poste de energia escorado, conforme Figura 57. 

 

Figura 57 - Sistema de Abastecimento da comunidade Poço do Mato, poço tubular (esquerda)e 

reservatório de água (direita) 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 23/01/2019. 

 

7.1.3.11 SSAA de Camurça 

 Status: A comunidade tem poço tubular particular, pois, segundo 

informações, é formada por uma única família. Não foi averiguada a 

regularidade do poço. 

 

7.1.3.12 SSAA de Juá 

 Coordenadas de localização: Reservatório de água: 506.809/8.713.300 23S 

(Sirgas 2000)/ Poço tubular: 506.559/8.713.089 23S (Sirgas 2000); 

 Status: construção recente em bom estado de conservação, com presença de 

clorador, conforme Figura 58. 
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Figura 58- Sistema de Abastecimento da comunidade Juá, poço tubular (esquerda)e reservatório 

de água (direita) 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 23/01/2019. 

 

7.1.3.13 SSAA de Santa Luzia  

 Coordenadas de localização: Reservatório de água: 505.459/ 8.712.050 

23S(Sirgas 2000)/ Poço tubular: 505.640/ 8.712.320 23S (Sirgas 2000); 

 Status: reservatório sem tampa, falta de manutenção (vegetação rasteira) 

 

Figura 59– Sistema de Abastecimento da comunidade Santa Luzia – Riachão das Neves - BA, 

poço tubular (esquerda) e reservatório de água (direita) 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 23/01/2019. 
 

7.1.3.14 SSAA de Mangueira 

 Coordenadas de localização: Reservatório de água: 504.890/ 8.709.417(Sirgas 

2000);Poço tubular: 504.778/8.709.451 23S (Sirgas 2000); 

 Status: reservatório sem tampa e vazamento na encanação, ausência de 

infraestrutura para o poço, conforme Figura 60. 
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Figura 60- Sistema de Abastecimento da comunidade Mangueira – Riachão das Neves - BA, 

poço tubular (esquerda)e reservatório de água (direita) 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 23/01/2019. 

 

7.1.3.15 SSAA de Salobro 

 Coordenadas de localização: Reservatório de água: 501.957/ 8.712.426 

23S(Sirgas 2000);Poço tubular: 501.895/8.712.45723S (Sirgas 2000); 

 Status: à beira da estrada, falta de manutenção construção em deterioração, 

conforme Figura 61.  

 

Figura 61-Sistema de Abastecimento da comunidade Salobro, poço tubular 

(esquerda)e reservatório de água (direita) 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 23/01/2019. 

7.1.3.16 SSAA de Pedra Branca 

 Coordenadas de localização: Reservatório de água: 500.949/8.713.655 23S 

(Sirgas 2000);Poço tubular: 500.982/ 8.713.688 23S (Sirgas 2000); 

 Status: Reservatório instalado na área da unidade escolar da comunidade, a 

estrutura é bastante antiga, como pode ser visto na Figura 62. 
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Figura 62- Sistema de Abastecimento da comunidade Pedra Branca, poço tubular 

(esquerda)e reservatório de água (direita) 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 23/01/2019. 

 

7.1.3.17 SSAA de Quati 

 Coordenadas de localização: Reservatório de água: 500.728/ 8.713.192 23S 

(Sirgas 2000);Poço tubular: 500.328/8.713.226 23S (Sirgas 2000); 

 Status: Reservatório com vazamento nas conexões do encanamento, conforme 

Figura 63. 

 

Figura 63- Sistema de Abastecimento da comunidade Quati, poço tubular (esquerda)e 

reservatório de água (direita) 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 23/01/2019. 

 

7.1.3.18 SSAA de Estivinha 

 Coordenadas de localização: Reservatório de água: 499.803/8.714.334 23S 

(Sirgas 2000);Poço tubular: 500.137/8.714.693 23S (Sirgas 2000); 

 Status: poço instalado na comunidade de Boa vida (Figura 64) possui conexão 

que abastece dois outros reservatórios (particulares). 
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Figura 64 - Sistema de Abastecimento da comunidade Estivinha, poço tubular na comunidade 

Boa Vida (esquerda)e reservatório de água (direita) 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 23/01/2019. 
 

 

7.1.3.19 SSAA de Boa Vida 

 Coordenadas de localização: Reservatório de água: 499.956/8.714.881 (Sirgas 

2000);Poço tubular: 500.137/8.714.693 23S (Sirgas 2000);Unidade escolar: 

499.927/8.714.964 23S (Sirgas 2000); 

 Status: o poço abastece a comunidade de Estivinha; reservatório sem tampa 

conforme Figura 65. 

 

Figura 65 - Sistema de Abastecimento da comunidade Boa Vida – Riachão das Neves 

- BA, poço tubular (esquerda)e reservatório de água (direita) 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 23/01/2019. 

 

7.1.3.20 SSAA de Riachão do Pintor 

 Coordenadas de localização:  

Unidade de Saúde: 497.569/8.714.122 23S (Sirgas 2000); 

Unidade escolar: 497.555/8.714.139 23S (Sirgas 2000); 

Unidade escolar desativada (grupo escolar): 497.852/8.714.312 23S (Sirgas 

2000); 
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Reservatório de água 1: 497.849/8.714.513 23S (Sirgas 2000); 

Poço tubular 1: 497.853/8.714.499 23S (Sirgas 2000); 

 Status: reservatório sem tampa, poste de energia sem proteção, conforme Figura 

66. 

 

Figura 66- Sistema de Abastecimento da comunidade Riachão do Pintor, poço tubular 

(esquerda)e reservatório de água (direita) 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 23/01/2019. 
 

 

 Coordenadas de localização:  

Reservatório de água 2: 497.576/8.713.988 23S (Sirgas 2000); 

Poço tubular 2: 497.661/8.713.924 23S (Sirgas 2000); 

Status: O poço abastece dois reservatórios, conforme  

Figura 67.   

 

Figura 67 - Sistema de Abastecimento da comunidade Riachão do Pintor, poço tubular 

(esquerda) e reservatório de água (direita) 

 
Fonte: Acervo da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 23/01/2019. 

7.1.3.21  SSAA de Canudos 

 Coordenadas de localização:  

Reservatório de água 2: 497.576/8.713.988 23S (Sirgas 2000); 

Poço tubular 2: 497.661/8.713.924 23S (Sirgas 2000); 
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 Status: Casa de operação com infraestrutura danificada, caixa de energia sem 

proteção, conforme Figura 68. 

Figura 68 - Sistema de Abastecimento da comunidade de Canudos, poço tubular (esquerda), 

caixa de energia (centro) e reservatório de água (direita) 

   

Fonte: Acervo da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 23/01/2019. 

7.1.4 Distrito de Entrocamento 

7.1.4.1 Poço de Canabravinha e Morosa 

 Coordenadas de localização: Poço tubular: 11º20’40.6’’S e 44º56’52.7’’W. 

 Status: Poço com dessalinisador com três caixas de 10.000 litros. A bomba 

demora duas horas para encher uma caixa de 10.000 litros, conforme Figura 69. 

 Vazão: 5.000 l/hora. 

 Número de usuários: 51 casas. 

Figura 69-Sistema de Abastecimento da comunidade de Canabravinha e Morosa, poço tubular 

com dessalinizador (esquerda), e reservatório de água (direita) 

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 
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7.1.4.2 SSAA de Morosa 

 Coordenadas de localização: Poço tubular: 11º20’50.6’’S e 44º56’45.2’’W. 

 Status: O Poço (Figura 70) demora 40 minutos para encher uma caixa de 10.000 

litros. É necessário abastecer essa caixa duas vezes ao dia. 

 Vazão: 15.000 l/hora. 

 Número de usuários: 15 casas. 

 

Figura 70- Sistema de Abastecimento da comunidade de Morosa 

  
Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

7.1.4.3  SSAA dos Prazeres  

 Coordenadas de localização: Poço tubular: 11º23’05.8’’S e 44º54’41.8’’W. 

 Status: O Poço abastece a comunidade dos Prazeres e algumas casas do distrito 

de Entrocamento. A parte elétrica esta danificada, como pode ser vista naFigura 

71. 

 

Figura 71- Sistema de Abastecimento da comunidade dos Prazeres, poço tubular (esquerda), e 

estrutura danificada de energia (direita) 
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Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

 Poçodos Prazeres (2) 

 Coordenadas de localização: Poço tubular: 11º23’13.1’’S e 44º55’13.2’’W. 

 Status: Esse Poço abastece duas caixas de 20.000 e 10.000 litros na comunidade 

dos Prazeres, o poço fica localizado no centro do povoado, conforme  Figura 72. 

 Número de usuários: 100 casas (aproximado). 

 

Figura 72- Sistema de Abastecimento da comunidade dos Prazeres, poço tubular (esquerda), e 

caixa d’água (direita) 

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

7.1.4.4 SSAA do Distrito de Entrocamento  

 Coordenadas de localização: Poço tubular: 11º22’23.3’’S e 44º55’01.7’’W. 

 Status: Esse Poço abastece duas caixas de 20.000 e 10.000 litros. 
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Figura 73 - Sistema de Abastecimento do distrito de Entrocamento, caixa d’água (esquerda), e 

poço tubular (direita) 

 

 

 

 

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

 

7.1.4.5 SSAA do Assentamento Dom Ricardo  

O Assentamento Dom Ricardo está localizado no distrito de Entrocamento, o 

certificado de legitimidade é desde 2009 e possui 182 famílias cadastradas pelo INCRA. 

Existem dois poços, um deles abastece apenas uma residência, que funcionava antes o 

assentamento. O outro poço abastece uma caixa de 10.000 litros e é a forma de 

abastecimento de água de todas as famílias do assentamento, sendo necessário buscar a 

água em baldes na cabeça ou através de animais, com carroça.O poço não possui 

energia instalada, e a água não é canalizada para as residências. As residências são 

precárias e a maioria delas não possuem banheiros. Essa é a situação mais crítica do 

município. 

 Coordenadas de localização: Poço tubular: 11º18’59.3’’S e 44º48’08.5’’W. 

 Status: Poço do assentamento Dom Ricardo, funciona a motor com uso de 

combustível diesel, conforme Figura 74.  
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Figura 74 - Sistema de Abastecimento do Assentamento Dom Ricardo, casa beneficiada 

(direita), embaixo motor a diesel (esquerda) e poço (direita) 

  

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

7.1.5 SSAA de mananciais superficiaispara o abastecimento de água das comunidades 

Rurais 

Os sistemas de abastecimento com manancial superficial, operados por 

associações comunitárias rurais no município de Riachão das Neves estão localizados 

em São José, Cariparé e Barra do Riacho. O distrito de São José utiliza mananciais 

superficiais através do Rio Grande.  No distrito de Cariparé possui ETA com tratamento 

simplificado, que utiliza dois tipos de mananciais, o poço e captação superficial do 

Riacho Cariparé. O distrito de Enrocamento possui abastecimento apenas por captação 

subterrânea sem tratamento.  O SSAA de Barra do Riacho foi construído pela Cerb e 

realiza um tratamento simplificado na água captada do Rio Grande.   
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7.1.5.1 Sistema de abastecimento de água de São José 

A operação doSSAA de São Joséé feita conjuntamente pela Prefeitura e 

Associação de moradores. De acordo com o funcionário da prefeitura, operador do 

sistema, a vazão captada do rio é de aproximadamente 40.000l/h. A água é então 

encaminha através do bombeamento para dois reservatórios apoiados na Estação de 

Tratamento Simplificada localizada em São José. A Figura 75 mostra a estrutura de 

captação utilizada no sistema. As coordenadas geográficas são: Lat. 11º49’39.9’’S e 

Long. 44º43’39.4’’W. 

Figura 75 – Estrutura de captação do SSAA de São José, bomba de captação (esquerda), casa de 

operação da bomba (direita) 

 

 

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

Na ETA é realizado o tratamento convencional, as unidades de tratamento são: 

coagulação, floculação, decantação, filtração e fluoretação e cloração. O sistema é 

composto por tanque de mistura rápida, três decantadores e três filtros de areia, porém 

esse sistema está háquatro meses sem fornecimento de cloro, sulfato e flúor. O operador 

realiza a descarga do decantador e filtro uma vez por semana. A ETA foi construída em 

parceria com a Cerb e o Governo Estadual da Bahia, e suas unidades são apresentadas 

na Figura 76. As coordenadas geográficas são: Lat. 11º49’20.0’’S e Long. 

44º43’46.4’’W. 
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Figura 76 – ETA de São José 

 

 

 

 

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

A água tratada é armazenada em um reservatório apoiado de 200m³ e bombeada 

para um reservatório elevado de 50m³ (Figura 77). Não é realizada a limpeza dos 

reservatórios. A água então é distribuída por gravidade para as residências da 

comunidade de São José, que possui aproximadamente 900 usuários do sistema, sendo 

ao total 3.701 habitantes desse distrito, de acordo com a Secretaria de Saúde.  
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Figura 77- Reservatórios de água tratada da ETE São José 

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

A população atendida por esse sistema reclama da falta do efetivo tratamento da 

água, já que a água chega às casas com cor amarelada e odor.  

Para atender o assentamento rural de São José, existe outro SSAA utilizado 

pelos moradores com aproximadamente 75 famílias. A captação de água vem 

diretamente do Rio Grande sem tratamento para uma caixa de 15.000l. O 

funcionamento do sistema ocorre com o bombeamento direto do rio para um 

reservatórios de 15m³, distante aproximadamente 2 km da captação. A distribuição de 

água é realizada por gravidade. A operação da bomba é realizada pela própria 

comunidade local, conforme Figura 78. A bomba funciona uma hora/dia. As 

coordenadas geográficas são Lat. 11º44’46.6’’S e Long. 44º39’37.1’’W. 

Figura 78 – Ponto de Captação de água no Rio Grande para o Assentamento Rural 
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Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

7.1.5.2 Sistema de Abastecimento de água de Cariparé 

O Sistema de abastecimento de água de Cariparé é operado pela Prefeitura. Esse 

sistema de tratamento foi construído em 1997 e funcionam 24 horas/dia. A água é 

captada do poço e de uma nascente do Riacho Cariparé, e bombeamento para a ETA 

Simplificada.De acordo com o funcionário da prefeitura e operador do sistema, a vazão 

captada é de aproximadamente 45.000l/h. O ponto de captação do riacho Cariparé fica 

distante aproximadamente 5 km da ETA e com 54m de desnível. As coordenadas 

geográficas são Lat. 11º28’50.6’’S e Long. 45º01’13.7’’W. As Figura 79 e Figura 80 

mostram as estruturas de captação utilizada no sistema, respectivamente do Riacho e 

poço. 

Figura 79 – Captação do Riacho Cariparé para ETA 

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 



 138 

 

138 

 

Figura 80 –Captação de água do poço para a ETA 

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

A Estação de Tratamento de Água de Cariparé realiza tratamento simplificado. 

A ETA possui três filtros russos, porém um deles encontra-se desativado. A descarga 

dos filtros é realizada quinzenalmente para limpeza. São abastecidas 1.500 ligações. As 

coordenadas geográficas são: Lat. 11º30’15.3’’S e Long. 45º02’37.6’’W.  A ETA foi 

projetada para realizar filtração e cloração da água. Porém os filtros foram projetados 

para uma vazão de tratamento menor que a utilizada atualmente, o que reduz a 

eficiência do tratamento, e a água não é tratada corretamente. A cloração não é realizada 

por falta de manutenção do estoque, as unidades são apresentadas na Figura 81. 

Figura 81 – Unidades de Tratamento da ETA de Cariparé 
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Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

O reservatório de água tratada apoiado tem capacidade de armazenamento de 

150.000l. A água é recalcada através de uma estação elevatória até o reservatório 

elevado de distribuição de 300.000l, conforme Figura 82.    

Figura 82 – Reservatórios de Água tratada 

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

 

7.1.5.3 Sistema de abastecimento de água de Barra do Riacho 

Em Barra do Riacho existe um SSAA construído pela Cerb, que abasteceo 

povoadodessa localidade. A captação é realizada no rio Grande pela Codevasf. O 

sistema simplificado de tratamento é composto por filtro e duas caixas de 

armazenamento de água de 20.000 litros, conforme Figura 83. 
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Figura 83 – SSAA de Barra do Riacho 

 

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

Na comunidade de Barra do Riacho a frequência de abastecimento é diária, no 

horário das 6 h às 17 h. A comunidade tem aproximadamente 300 usuários do sistema. 

No Quadro 18 éapresentada a frequência de abastecimento e números de usuários por 

localidade do Sistema Simplificado das comunidades rurais de Riachão das Neves. 

Quadro 18 – Informações operacionais do SSAA de Riachão das Neves 

Comunidade Captação 
Frequência de 

abastecimento 

Número de 

Ligações 

São José Superficial Diário 6 h às 17 h 920 

Cariparé 
Superficial e 

Subterrânea 

Diário 6 h às 17 h 1500 

Barra do Riacho Superficial Diário 6 h às 17 h 300 

Entrocamento/Prazeres Subterrânea  Diário 6 h às 17 h 600 

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 
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A Tabela 33 mostra o resumo dos mananciais dos três sistemas operados pelas 

associações, com as respectivas coordenadas geográficas e produção de água, aplicando 

um fator de correção de 10% nessa produção, justificado pela ausência ou 

desatualização de dados técnicos, e pelos depoimentos dos operadores comunitários que 

alegam a redução da vazão dos sistemas ao longo dos anos de utilização. 

Tabela 33 – Produção de água dos sistemas operados pelas associações 

Sistema 
Manancial/ 

Captação 

Coordenadas Geográficas Produção De Água 

Latitude (S) Longitude (W) 

Vazão de 

Captação 

(m³/h) 

Vazão 

com 

Correção 

(10%) 

m³/h 

São José Rio Grande 
11º49’39.9’’S  

 
44º43’39.4’’W 40,00  36,0 

Barra do 

Riacho 
Rio Grande 

11º51’23.0” S   
-40º50’30.0” W - - 

Cariparé  Rio Grande 11º28’50.6’’S  45º01’13.7’’W 45,00  40,5 

Entrocamento Poços (3) - - 35,00 31,5  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

Considerando as vazões de correções, tem-se um total de 108,00 m³/h de 

produção dos três sistemas, que corresponde a um pouco mais de 933 mil m³/ano, para 

11horas de funcionamento diário em todos os dias do ano. Considerando a mesma 

relação de população rural do Censo IBGE 2010, de 51%, e a estimativa também do 

IBGE para 2018, tem-se uma população rural a ser abastecida de 11.395 habitantes.  

Para um per capita de 100 l/hab.dia, tem-se a demanda de 1.139 m³/dia e 

aproximadamente 410 mil m³/ano, menor que a produção total atual dos sistemas. 

Porém, o uso da água dos três sistemas rurais, não atende apenas ao consumo humano, 

tenta atender também ao uso das atividades do campo, como dessedentação animal e 

produção de alimentos. 

  Outro manancial que já atendeu em um passado próximo os sistemas rurais de 

Cariparé foi uma Barragem para abastecer Canudos, construída pela Codevasf com 

barramento  no riacho Sarapó, afluente do Rio Grande (Figura 84). Essa barragem já foi 

um manancial de grande importância para as localidades em entorno da região de 

Cariparé. Atualmente o leito do rio encontra-se seco. A pouca vazão e a qualidade da 

água imprópria, de acordo com os moradores, não permite o aproveitamento para o 
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abastecimento. A barragem do rio Sarapó foi beneficiada com um projeto no inicio de 

Fevereiro de 2019, para desassoreamento da barragem e revitalização do rio 

Sarapó,Figura 84. Espera-se que com a revitalização das nascentes do riacho sarapó, o 

rio volte a ser perene, aumentando a vazão e possibilitar a  melhoria da qualidade da 

água da barragem para utilização da população. 

Figura 84 – Barragem do Rio Sarapó 

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

7.1.5.4 Informações Operacionais 

Na análise dos dados operacionais do SAA operado por Associações 

Comunitárias, aplicando a densidade domiciliar rural de 3,70 hab./domicilio (IBGE, 

2010), tem-se um número de 8.066 habitantes. Não foi fornecido o número de ligações 

ativas, o que reduz a população atendida pelos sistemas. Outro dado relevante que não 

foi mensurado pela inexistência de medições é o índice de perdas do sistema.  

As informações referentes a população atendida, número de ligações, volume 

produzido, consumo per capita, custos com energia elétrica e operadores, são 

apresentadas no Quadro 19.  

Quadro 19 – Informações operacionais do sistema operado por Associações 

  TOTAL Cariparé São José Entrocamento   

População total atendida com 

abastecimento de água 
8.066 2.404 3.701 1.961 hab. 

Quantidade de ligações  2.180  650 1000 530 ligações 

Volume de água produzido 1080 405 360 315 m³/dia 

Custo com energia elétrica pelas 

Associações 
37.000* - - - Reais/mês 
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Custo com operadores pelas 

Associações 
- - - - reais 

Consumo médio per capita de água  168,5 97,3 160,6 l/hab./dia 

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

O gasto total com energia elétrica pelos sistemas é de aproximadamente R$ 

37.000,00. O consumo per capita de água no Brasil na última publicação no SNIS 2016 

foi de 164 l/hab/dia, enquanto que os sistemas operados pelas Associações variam entre 

97 e 168 l/hab/dia. 

7.1.6 Deficiências do serviço de abastecimento de água potável 

Para identificar e analisar as principais deficiências na prestação dos serviços de 

abastecimento de água foi feita uma sistematização dos dados técnicos e dos resultados 

das reuniões setoriais e apresentadas no Quadro 20.   

Quadro 20 – Deficiências do serviço de abastecimento de água no município 

Tipo de Deficiência Zona Urbana Zona Rural 

Qualidade da água bruta captada em função da situação da fonte usada 

(manancial, poço, nascente) 

 x 

Em relação à proteção do entorno, presença de carga orgânica e de 

poluentes em níveis inaceitáveis 

 x 

Conflitos de uso do recurso hídrico - - 

Deficiência operacional que pode afetar também a disponibilidade para 

o consumo humano, entre outros aspectos; 

 x 

Potabilidade da água distribuída para o consumo humano, que deve 

atender aos parâmetros da Portaria nº 2.914/2011, visando garantir a 

segurança da população usuária do serviço;  

 x 

Regularidade do abastecimento em todas as áreas atendidas, 

identificando, quando for o caso, as causas de problemas verificados que 

podem estar ligados à intermitência (se de produção, se operacional, se 

relacionada à disponibilidade de energia elétrica, se de gestão da 

demanda, entre outros);  

 x 

Desabastecimento ou abastecimento irregular em decorrência de 

escassez do recurso hídrico, do nível de desperdício no consumo, do 

nível de perdas provocadas pelo prestador de serviços, entre outros;  

x x 

Áreas não atendidas pelo serviço público de abastecimento de água, 

identificando e mapeando quais são essas áreas e qual a população 

afetada, soluções informais (coletivos e individuais) encontradas pela 

população para suprir a necessidade de consumo, a exemplo de uso de 

poços, busca por água em outros locais implicando em transporte e 

armazenamento indevidos, entre outros;  

 x 

Uso de poços rasos em áreas urbanas sem controle sobre a qualidade da 

água, onde é comum a coexistência desses poços com fossas no mesmo 

terreno e sem as condições de segurança para evitar contaminação;  

 x 
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Ocorrência de doenças relacionadas com o consumo de água não 

potável e/ou com a indisponibilidade do serviço para determinadas 

comunidades. 

 x 

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

Durante os eventos setoriais a população discorreu sobre alguns problemas 

relacionados com o abastecimento de água no município. A população da sede 

abastecida pela Embasa citou algumas deficiências, como a interrupção do 

abastecimento das casas ocorridas nos últimos anos, faltam de segurança na ETA, e 

quebra de encanações do sistema. 

A comunidade rural que é abastecida por poços, reclama da falta de reservatórios 

suficientes para captação de água de chuva e água insuficiente dos poços subterrâneos. 

Além da falta de tratamento da água em praticamente 100% da zona rural, pois as 

estações de tratamento existentes não são eficientes. As ETAs de Cariparé e São José 

estão com infraestrutura comprometida, as unidades de tratamento não são operadas 

corretamente e falta de produtos químicos como sulfato, cloro e flúor. Não é realizadas 

análises da água para atender aos parâmetros da Portaria nº 2.914/2011, e 

consequentemente, a população reclama da alteração na cor, turbidez e odor da água, 

principalmente em São José. 

 No distrito de Entrocamento foi exposta a frágil situação de abastecimento do 

assentamento Dom Ricardo, realizado por um poço com motor movido a diesel. Não 

existe rede de abastecimento, e existem 138 lotes registrados. O poço fica distante 18 

km do assentamento, sendo necessário buscar água em baldes e carroças. 

7.1.7 Qualidade da água distribuída 

A água distribuída no município de Riachão das Neves oriunda do sistema 

operado pela Embasa recebe o tratamento convencional, incluindo desinfecção e 

fluoretação. Já os sistemas rurais, de manancial subterrâneo, operados por associações 

comunitárias não têm tratamento de água. Os sistemas simplificados de São José e 

Cariparé passam por filtração apenas, não é realizado o tratamento completo com 

desinfecção e fluoretação.   
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A Portaria de Consolidação Nº 5, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da 

Saúde, determina no seu Anexo XX (DO CONTROLE E DA VIGILÂNCIA DA 

QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E SEU PADRÃO DE 

POTABILIDADE (Origem: PRT MS/GM 2914/2011)), Capitulo III: Seção III, Art. 12 - 

Compete às Secretarias de Saúde dos Municípios: (Origem: PRT MS/GM 2914/2011, 

Art. 12), I - exercer a vigilância da qualidade da água em sua área de competência, em 

articulação com os responsáveis pelo controle da qualidade da água para consumo 

humano; (Origem: PRT MS/GM 2914/2011, Art. 12, I); Seção IV, Art. 13, Inciso III, 

alínea “e”, a realização de análises laboratoriais da água, em amostras provenientes das 

diversas partes do sistema e das soluções alternativas coletivas, conforme plano de 

amostragem estabelecido neste Anexo  (Origem: PRT MS/GM 2914/2011, Art. 13, III, 

e). 

Ainda no Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5/2017, com base no Art.41 

- “Os responsáveis pelo controle da qualidade da água de sistema e solução alternativa 

coletiva de abastecimento de água para consumo humano devem elaborar e submeter 

para análise da autoridade municipal de saúde pública, o plano de amostragem de cada 

sistema e solução, respeitando os planos mínimos de amostragem expressos nos Anexos 

XI, XII, XIII e XIV”, estabelece a amostragem mensal recomendada de alguns 

parâmetros (coliformes, Escherichia coli, residual desinfetante, turbidez e fluoreto) de 

acordo com o número de habitantes do município de Riachão das Neves, comparando 

com a amostragem mensal realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, como mostra a 

Tabela 34. A frequência de amostragem realizada na sede do município está bem abaixo 

da recomendada.  

Tabela 34- Frequência de amostragem para parâmetros indicadores de qualidade de água. 

Município de Riachão das Neves- BA 

TIPO DE ANÁLISE 

AMOSTRAGEM MENSAL  

REALIZADA 

AMOSTRAGEM MENSAL  

RECOMENDADA 

Análises de Coliformes / E.coli 11 18 1 

Análises de Residual Desinfetante 11 18 ² 

Análises de Turbidez 11 18 ² 

Análises de Fluoreto 5 - dispensada a análise - 

Total: 38 54 

Fonte: Secretaria de Saúde de Riachão das Neves e Ministério da Saúde. 



 146 

 

146 

 

1 Considerando a amostragem no sistema de distribuição (reservatórios e redes) para uma população do munícipio de Riachão das 

Neves (5000 a 20000 hab.), o número de amostras mínimo de amostras mensais para Coliformes/ E. coli é de 1 para cada 500 hab. 

2Considerando a amostragem no sistema de distribuição (reservatórios e redes), a amostragem para os parâmetros Turbidez e Cloro 

Residual Livre para uma população do munícipio de Riachão das Neves (<50000 hab.) está conforme § 3º do Art.41, no qual institui 

que “Em todas as amostras coletadas para análises microbiológicas, deve ser efetuada medição de turbidez e de cloro residual livre 

ou de outro composto residual ativo, caso o agente desinfetante utilizado não seja o cloro.”  

O monitoramento da qualidade da água do SAA de Riachão das Neves operado 

pela Embasa, divide a análise com testes realizados na própria unidade de tratamento de 

água no município e na Unidade Regional da Embasa.  Os parâmetros analisados são: 

físico-químico (cor aparente, fluoreto, pH, turbidez) e bacteriológico (determinação de 

coliformes totais, Escherichia coli e organismos heterotróficos). A Embasa apresentou 

os dados da análise da água bruta, do manancial de captação apenas para os parâmetros 

de coliformes e Escherichia coli, como mostra a Tabela 35. 

Tabela 35- Qualidade da água bruta do SAA de Riachão das Neves – Embasa. 

MANANCIAL DATA 

COLIFORMES 

TOTAIS       

(UFC/100mL) 

Escherichia coli 

(UFC/100mL) 

Rio Grande 

20/03/2017 183 10 

18/04/2017 754 63 

17/05/2017 183 <1 

21/06/2017 4410 <1 

17/07/2017 107 <1 

17/08/2017 1153 75 

20/09/2017 201 10 

18/10/2017 197 <1 

22/11/2017 74 <1 

18/12/2017 987 84 

15/01/2018 144 10 

28/02/2018 3225 313 

14/03/2018 6015 21,3 

20/03/2017 183 10 

18/04/2017 754 63 

17/05/2017 183 <1 

21/06/2017 4410 <1 

17/07/2017 107 <1 

17/08/2017 1153 75 

20/09/2017 201 10 

18/10/2017 197 <1 

22/11/2017 74 <1 
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18/12/2017 987 84 

15/01/2018 144 10 

28/02/2018 3225 313 

14/03/2018 6015 21,3 

Fonte: Embasa, 2018.  

As análises de cianobactérias apresentaram quantidade de células em 

conformidade com a Portaria 2914/2011, conforme laudo apresentado na Figura 85. 

Figura 85 – Relatórios de Cianobactérias da Água Bruta 

 

Fonte: Embasa 2019. 

Os dados mensais da água tratada do SAA operado pela Embasa, no período de 

fevereiro de 2017 a janeiro de 2018, para o parâmetro de turbidez, cor, pH, fluoreto, 

desinfecção (cloro residual livre), coliformes e bactérias heterotróficas, das amostras 

coletadas na saída da unidade de tratamento e no sistema de distribuição de água, são 

apresentados nas Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

Tabela 36 - Dados de Qualidade da água da ETA e saída da unidade de tratada do SAA - 

Embasa 

Data da 

Coleta 
Local 

Cloro 

Residual 

(Mg/L) 

Cor 

(Uc) 

Turbidez 

(Ntu) 
Ph 

Flúor 

(Mg/L) 

Coliformes 

Totais (A: 

Ausente; P: 

Presente) 

Escherichia 

coli (A: 

Ausente; 

P: 

Presente) 

Organismo

s 

Heterotrófi

cos (Ufc) 

15/01/2018 ETA 2,0 10,0 1,60   0,34 A A   

15/01/2018 REDE 1,5 10,0 1,82     A A <1 

15/01/2018 REDE 1,5 15,0 2,58     A A <1 

15/01/2018 REDE 1,5 15,0 2,32     A A <1 

15/01/2018 REDE 1,5 10,0 2,09     A A <1 
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19/02/2018 ETA 3,0 15,0 2,05 

4,4

3 0,32 A A   

19/02/2018 REDE 1,0 20,0 3,68     A A <1 

19/02/2018 REDE 1,0 20,0 3,56     A A <1 

19/02/2018 REDE 1,0 20,0 3,66     A A <1 

19/02/2018 REDE 1,0 20,0 3,91     A A <1 

27/03/2018 REDE 1,0 45,0 17,80     A A <1 

27/03/2018 REDE 1,0 120,0 55,90     A A <1 

27/03/2018 REDE 1,0 30,0 11,50     A A <1 

27/03/2018 REDE 1,5 17,5 6,91     A A <1 

11/01/18 ETA 2 5 1,31 7,1 1 A A   

11/01/18 REDE 1,5 5 1,87 7,2 1 A A   

11/01/18 REDE 1,5 5 1,91 7,1 1 A A   

11/01/18 REDE 1,5 5 1,89 7 0,9 A A   

15/01/18 REDE 1,5 5 1,14 7,1 0,8 A A   

15/01/18 REDE 1,5 5 1,01 7 0,9 A A   

15/01/18 REDE 1,5 5 0,94 7,1 0,9 A A   

15/01/18 ETA 2 5 1,18 7,1 0,9 A A   

16/01/18 ETA 2,5 5 1,1 7,3 0,8 A A   

17/01/18 ETA 2 5 1,18 7,2 0,9 A  A    

19/01/18 ETA 2 5 1,61 7,2 0,9 A  A    

23/01/18 ETA 2 5 0,98 7,2 1 A  A    

23/01/18 REDE 1 5 1,47 7,3 0,9 A  A    

23/01/18 REDE 1,5 5 1,81 7,3 0,9 A  A    

23/01/18 REDE 1 5 1,19 7,2 0,9 A  A    

26/01/18 REDE 2,5 5 1 7,5 0,7 A  A   

26/01/18 REDE 2,5 5 1,21 7,3 0,8 A  A   

26/01/18 REDE 2,5 5 1,26 7,5 0,7 A  A   

26/01/18 ETA 2,5 5 0,92 7,2 0,7 A  A   

27/01/18 ETA 2 5 0,91 7,3 0,8 A  A   

29/01/18 REDE 1,5 5 0,97 7,2 0,9 A  A   

29/01/18 REDE 1,5 5 1,37 

0,7

2 0,9 A A   

07/02/2018 ETA 2,0 5 0,98 7,3 0,7 A A   

07/02/2018 REDE 2,0 5 1,44 7,6 0,7 A A   

07/02/2018 REDE 2,0 5 1,13 7,5 0,7 A A   

07/02/2018 REDE 1,5 5 1,18 7,5 0,9 A A   

13/02/2018 REDE 2,0 5 1,96 7,3 0,8 A A   

13/02/2018 REDE 2,0 5 2,06 7,4 0,7 A A   

13/02/2018 REDE 2,0 5 2,35 7,3 0,8 A A   

13/02/2018 ETA 2,5 5 0,98 7,5 1 A A   
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14/02/2018 ETA 2,0 5 1,3 7,4 0,9 A A   

15/02/2018 ETA 2,0 5 0,9 7,3 0,8 A A   

17/02/2018 ETA 2,0 5 1,03 7,2 0,9 A A   

20/02/2018 ETA 2,0 5 1,41 7,3 0,9 A A   

22/02/2018 REDE 1,0 5 1,97 7,4 1 A A   

22/02/2018 REDE 1,0 5 1,81 7,4 0,9 A A   

22/02/2018 REDE 1,5 5 1,13 7,4 0,9 A A   

22/02/2018 ETA 2,0 5 1,11 7,4 0,9 A A   

26/02/2018 REDE 1,5 5 1,97 7,4 0,9 A A   

26/02/2018 REDE 1,5 5 2,21 7,5 0,9 A A   

26/02/2018 REDE 1,5 5 1,81 7,6 0,9 A A   

26/02/2018 REDE 1,5 5 1,88 7,4 0,8 A A   

26/02/2018 REDE 1,5 5 1,74 7,4 0,8 A A   

26/02/2018 ETA 2,0 5 1,91 7,4 0,9 A A   

08/03/18 ETA 2,0 5 1,31 7,4 0,9 A A   

08/03/18 REDE 1,5 5 0,2 7,5 0,9 A A   

08/03/18 REDE 1,0 5 0,85 7,6 0,8 A A   

08/03/18 REDE 1,0 5 0,91 7,5 0,8 A A   

08/03/18 REDE 1,0 5 0,74 7,5 0,8 A A   

08/03/18 REDE 1,5 5 0,95 7,6 0,8 A A   

12/03/18 ETA 2,0 5 1,37 7,4 0,8 A A   

12/03/18 REDE 1,0 5 1,41 7,4 0,9 A A   

12/03/18 REDE 1,0 5 1,53 7,4 0,8 A A   

01/03/18 ETA 2,0 5 1,41 7,5 0,9 A A   

16/03/18 ETA 2,0 5 1,47 7,5 1 A A   

19/03/18 REDE 1,5 5 3,21 7,5 0,8 A A   

19/03/18 REDE 1,0 5 3,24 7,5 9 A A   

19/03/18 REDE 0,8 5 3,71 7,5 1 A A   

19/03/18 ETA 2,0 5 1,57 7,5 0,8 A A   

22/03/18 REDE 1,5 5 2,14 7,4 1 A A   

22/03/18 REDE 1,5 5 1,91 7,4 0,9 A A   

22/03/18 REDE 1,5 5 1,87 7,4 0,9 A A   

22/03/18 ETA 2,5 5 1,74 7,5 1 A A   

25/03/18 ETA 2,0 5 1,41 7,4 0,9 A A   

28/03/18 REDE 1,5 5 1,79 7,5 0,9 A A   

28/03/18 ETA 2,5 5 1,68 7 1 A A   

 Fonte: Embasa, 2018. 

Assim, observa-se que as amostras da ETA e saída da unidade de tratamento da 

Embasa em Riachão das Neves estão de acordo a Portaria Nº 2914/2011.  
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Apesar da determinação do Decreto nº 5.440/2005 o município não informa a 

população dados sobre a qualidade da água distribuída. A Embasa que opera o principal 

sistema de abastecimento de água do município divulga alguns parâmetros em boletins. 

7.2 Mananciais Potenciais para Usos Futuros 

 O rio Grande é o principal afluente da margem esquerda do rio São Francisco 

que nasce na Serra Geral de Goiás, município de São Desidério(BA), e banha a região 

Oeste do Estado. Sua bacia hidrográfica, incluindo os afluentes, rio de Ondas, Branco e 

Preto encontra-se localizada entre as coordenadas geográficas - 10º 05’ 20’’S e 43º 

05’30’’ W o ocupa uma área de 78.984 km2. Pertence à região administrativa IX do 

Estado da Bahia (ANA, 2010), limita-se ao norte com a bacia do rio Corrente. Possui 

um total de 560 km de extensão, dos quais 350 km são navegáveis, cortando o território 

de 14 municípios, possui uma população de aproximadamente de mais de 400.00 mil 

habitantes na região Oeste da Bahia ( IBGE, 2010). Ele é também responsável por cerca 

de 30% davazão de água do rio São Francisco nos meses de agosto a outubro, banha as 

sedes de importantes cidades regionais como Barreiras e Barra do Rio Grande, e  

principalmente o município de Riachão das Neves, onde praticamente 100% da água 

superficial utilizada no município, provém do Rio Grande (INEMA,2010). O Aquífero 

predominante da região é o Urucuia.  

O Rio Grande é o principal rio a região, e fica distante apensas 27 km do 

município de Riachão das Neves. 

A vazão média atual de água para o município Riachão das Neves é de 32,5 l/s 

considerando a estimativa populacional de 22.342 habitantes (IBGE, 2018), como 

mostra a Tabela 37.  

Tabela 37 – Vazões média e máxima de água de todo município 

  População 
Vazão média 

(l/s) 

Vazão máxima diária 

(l/s) 

Vazão máxima horária 

(l/s) 

Município 22.343 32,5 39 58,5 

Urbana 10.948 20 24 36 
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Rural 11.395 12,5 15 22,5 

Fonte: Levantamento de campo pelo Comitê Executivo do PMSB, 2019. 

 

7.3 Consumo e Demanda de Abastecimento de Água 

A Divisão de Estatísticas das Nações Unidas disponibilizou o manual (System 

ofenvironmental-economicaccounting for water,SEEA-Water), elaborado para institui 

as diretrizes que promova uma avaliação sistemática e periódica de indicadores-chave 

que envolva a integração dos dados físicos e monetários da água. O IBGE em parceria 

com o Ministério do Meio Ambiente e a Agência Nacional de Águas (ANA), e com a 

colaboração da Agência Internacional de Cooperação Alemã para o Desenvolvimento 

Sustentável elaborou o estudo das Contas Econômicas Ambientais da Água – CEAA, 

referentes aos anos de 2013 a 2015. No primeiro semestre de 2018 foi divulgado os 

primeiros resultados do estudo (IBGE, 2018). 

De acordo com o CEAA, toda água disponível e renovável no país vem sofrendo 

uma variação em seu volume. Em 2013, esse volume era de 7,4 trilhões de m³, passando 

para 7,6 trilhões de m³ em 2014, atingindo o volume de 6,2 trilhões de m³, em 2015. 

Esse resultado mostra um recuo de quase 20% no volume de água disponível e 

renovável no país. Em 2015, foram retirados um total de aproximadamente 3,2 trilhões 

de m³ do volume disponível, equivalente a mais da metade do total, sendo que, mais de 

99% desse volume retirado são para o uso não consuntivo, como por exemplo: geração 

de energia através das hidroelétricas, exploração de gás, e a geração de esgoto, que têm 

os volumes de retiradas equivalentes ao volume de retorno ao meio ambiente. Já o 

consumo das empresas e famílias, corresponde a 30,6 bilhões de m³, ou seja, 0,5% do 

total. O volume consumido pelas principais atividades que captam água diretamente 

são: 32,5 bilhões de m³ para agricultura e pecuária; 17,1 bilhões de m³ para captação, 

tratamento e distribuição da água; e, 6,1 bilhões de m³ para a indústria de transformação 

e construção (IBGE, 2018).  

Entre os anos de 2013 e 2015, o volume de água retirado do meio ambiente para 

distribuição, teve uma queda acumulada de 3,8%. As atividades de maior consumo, 

foram os sistemas de água e esgoto para uso das famílias e as demais atividades, que 
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teve uma queda de 4,3% e 3,4%, respectivamente. As despesas de consumo final de 

água de distribuição pelas famílias tiveram um acréscimo de 8,8%, enquanto que o 

consumo intermediário do grupo das demais atividades, retrocedeu em 10,4%.  

Em 2015, as Contas Econômicas Ambientais da Água – CEAA apontam um uso 

per capita de água pelas famílias de 108,4 litros/dia por habitante. O SNIS/2016 

apresenta um per capita de 154,1 l/hab.dia para o Brasil, e para o município de Riachão 

das Neves muito menor que a média nacional o valor de 105 l/hab.dia, abaixo também 

dos valores do Estado da Bahia e da Região Nordeste, e do valor do CEAA/2015 para o 

país, como mostra a Tabela 38.  

Tabela 38 – Consumo médio per capita de água, Riachão das Neves, Bahia e Nordeste 

Consumo médio per capita de água (l/hab.dia) 

Período Riachão das Neves Bahia Nordeste 

2010 106,9 102,3 105,3 

2011 104,6 97,8 107,1 

2012 108,3 97,6 111,9 

2013 109,34 94,0 107,5 

2014 112,21 97,4 109,2 

2015 108,13 96,4 103,3 

2016 105,52 99,1 104,1 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

 

Considerando a população rural abastecida pelos SSAA operados por 

associações comunitárias o consumo per capita varia entre 97,3l/hab./dia e 168 

l/hab./dia, apresentando uma média per capita de 140 l/hab./dia, como mostra a Tabela 

39. Algumas casas rurais, são utilizadas como sítios, sendo frequentadas nos finais de 

semanas ou durante o período de férias, porém, o consumo de água é diário com o 

objetivo de manter produções de alimentos e criação de animais.  

Tabela 39 – Consumo médio per capita de água população rural, Riachão das Neves-BA 

Sistema  

Produção de água 

Nº de 

casas 

atendidas 

m³/ dia 

por 

casa 

Densidade 

Domiciliar 

Consumo 

per capita 

l/hab/dia 

Vazão 

Total 

m³/h 

Tempo de 

funcionam

ento  

(h) 

Total 

m³/dia 

Cariparé 40 11 440 650 0,67 
3,7 

168,5 

São José 45 10 450 1000 0,45 97,3 
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Entrocamento 35 11 385 530 0,44 160,6 

 

Valor Médio Média per capita l/hab/dia 

 

40 10 425 726 0,52 142,0 

Fonte: Levantamento de campo pelo Comitê Executivo do PMSB, 2019. 

 

A Agência Nacional de Águas (ANA) divulgou uma nota técnica (Nota Técnica 

nº 56/2015/SPR) em dezembro de 2015, com a atualização da base de demandas de 

recursos hídricos no Brasil. Entre as demandas hídricas para o uso consuntivos estão, 

demanda para abastecimento industrial e demanda para irrigação. Segue-se uma análise 

dessas demandas para o município de Riachão das Neves, com base na NT 56/2015 e 

em outras referências.  

 demanda para abastecimento humano urbano: a metodologia 

utilizada para estimar a demanda do abastecimento humano urbano foi o 

produto da população estimada pelo IBGE no ano de 2013 com os 

valores de uso per capita máximo diário de consumo proveniente do 

ATLAS - Abastecimento de Água (ANA, 2010), subtraído das perdas 

físicas dos sistemas de abastecimento de água por estado retirados do 

SNIS/2013. A Tabela 40 apresenta a demanda para o abastecimento 

humano urbano para o Estado da Bahia.  

Tabela 40 – Demanda para abastecimento humano urbano 

Índice de 

Perdas (SNIS 

2013) 

Demanda Per Capita 

<5000 

habitantes 

5000 a 35000 

habitantes 

35000 a 75000 

habitantes 

>75000 

habitantes 

37,7 219,3 235,6 262,6 258,9 

Fonte: Nota Técnica nº 56/2015/SPR, ANA. 

No município de Riachão das Neves o índice de perdas do sistema 

operado pela Embasa é de 14,6, menor que a média nacional do 

SNIS/2013, para um per capita de 105,5 l/hab.dia, que também está 

abaixo da demanda per capita para abastecimento urbano, referenciado 

pela NT 56/15 da ANA, apresentado na Tabela 40.  

 demanda para abastecimento humano rural: a metodologia utilizada 

para estimar a demanda do abastecimento humano rural foi o produto da 
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população rural estimada pelo IBGE no ano de 2013, através da taxa de 

urbanização de 2010, com os valores de uso per capita rurais 

estabelecidos por grupos de Estados, como mostra a Tabela 41. 

 

Tabela 41– Demanda para abastecimento humano rural 

UF 
Per capita de água 

(litro/habitante.dia) 

AL, GO, PI 70 

AC, BA, CE, DF, ES, MA, MS, MT, PA, PB, PE, 

PR, RN, RO, SE, SC, TO 
100 

AM, AP, MG, RJ, RS, RR, SP 125 

Fonte: Nota Técnica nº 56/2015/SPR, ANA. 

Para a população rural de Riachão das Neves mesmo considerando o per capita 

de 105, 5 l/hab.dia para o sistema de abastecimento de água operado pela Embasa, que 

atende uma parte da população rural, assim como os sistemas de abastecimento de água 

pela prefeitura e associações, com média per capita de 140 l/hab.dia, fica acima da 

referência para abastecimento humano rural da NT 56/2015 da ANA. O SSAA de São 

José é o único sistema rural que está um pouco abaixo do referencial com 97,3 l/hab.dia, 

o restante está acima. Ressalta-se que na distribuição de água dos sistemas rurais a 

população utiliza a água também para as atividades de campo, como dessedentação 

animal e irrigação de pequenas plantações, principalmente por não ter micromedições.   

 demanda para dessedentação animal: para estimar a demanda foi 

utilizado o efetivo de rebanhos por município através da Produção 

Pecuária Municipal (IBGE, 2013) e a metodologia BEDA - Bovinos 

Equivalentes para Demanda de Água (SUDENE, 1980). O valor final da 

demanda consumida por tipo de rebanho tem um coeficiente de retorno 

de 0,2 para vazão retirada. A Tabela 42 mostra os valores do BEDA por 

tipo de rebanho.  

Tabela 42– Demanda para dessedentação animal 

Tipo de Rebanho 
Dessedentação 

(litro/dia) 
Relação BEDA 

Bovinos 50 BEDA/1 

Bulbalinos 50 BEDA/1 

Equinos 40 BEDA/1,25 
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Suínos 10 BEDA/5 

Ovinos e caprinos 8 BEDA/6,25 

Coelhos 0,25 BEDA/200 

Avinos 0,20 BEDA/250 
Fonte: Tundisi & Rebouças (2006), Nota Técnica nº 56/2015/SPR, ANA. 

A demanda para dessedentação animal do município de Riachão das Neves é de 

aproximadamente de 4.500m³/dia, ou 1.639.459m³/ano, sendo a maior demanda para 

criação de bovinos, com aproximadamente 95% do total, como mostra a Tabela 43. 

Tabela 43 – Demanda de dessedentação animal de Riachão das Neves 

TIPO¹ 2015 Dessedentação (litro/dia) Total (litro/dia) 

Bovinos 84.907 50 4.245.350 

Bubalinos 66 50 3.300 

Equinos 2.937 40 117.480 

Suínos 5.193 10 51.930 

Caprinos 6.076 8 48.608 

Ovinos 1.564 8 12.512 

Galináceos 62.450 0,20 12.490 

Codornas - 0,20 - 

TOTAL 
4.491.670 

Fonte: IFBA/PISA, 2019.  

Notas: ¹ corresponde ao número de cabeças. 

 

 demanda para abastecimento industrial: para estimar a demanda foi 

considerado os pedidos de outorgas subterrâneas e superficiais 

solicitados para a ANA e para os estados até o primeiro semestre de 

2014. O valor final da demanda consumida pela indústria tem um 

coeficiente de retorno de 0,8 para vazão retirada. Em Riachão das Neves 

não existe demanda atual para abastecimento industrial.  

 demanda para agricultura/irrigação: para a definição da demanda para 

agricultura/irrigação foi estabelecido através do produto do coeficiente 

mensal de irrigação (L/s.ha) pelo valor da área irrigada do município 

(ha). Foram utilizados coeficientes mensais de consumo e retirada 

provenientes do estudo da SRHU & FUNARBE (2011), o que permitiu o 

cálculo de demandas mensais. A partir das demandas mensais, foram 

calculadas a demanda máxima mensal, a média do período mais seco (4 

meses), a média dos meses em que há irrigação e a média anual. O 
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município de Riachão das Neves, que é um município com grande área 

agrícola devido ao desenvolvimento do projeto NUPEBA. O projeto 

Nupeba possui 99 lotes familiares (552 ha) e 50 lotes empresariais (989 

ha). 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos da Bahia (PERH) considera para 

métodos de irrigação pouco eficientes, estimando-se uma eficiência 

média de 67%, um consumo de 0,56 l/s.ha. Esse consumo poderá ser 

reduzido em 25%, se houver um uso de equipamentos mais eficiente para 

irrigação, reduzindo para 0,42 l/s.ha. Considerando em Riachão das 

Neves, uma área plantada e colhida de 162.228 ha, tem-se um total de 

aproximadamente 7.000 l/s ou 220 milhões de m³/ano de demanda para 

irrigação, com técnicas mais eficientes, como mostra a Tabela 44. 

Tabela 44 – Demanda de água para irrigação de Riachão das Neves 

Produto 
Área plantada 

(Hectares) 

Consumo de 

irrigação l/s.ha 

Consumo 

total de água 

l/s 

Consumo total 

de água m³/ano 

Algodão  18.820 

          0,42  

7904,4 249.273.158,40 

Cana-de-açucar 100 42 1.324.512,00 

Feijão 4.022 1689,24 53.271.872,64 

Mamona 23 9,66 304.637,76 

Mandioca 237 99,54 3.139.093,44 

Melancia 75 31,5 993.384,00 

Soja 120.200 50484 1.592.063.424,00 

Trigo 2100 882 27.814.752,00 

Milho 16.651 6993,42 220.544.493,12 

TOTAL 162.228 

 

68135,76 2.148.729.327,36 

Fonte: Levantamento de campo pelo Comitê Executivo do PMSB, 2019.  

 demanda para consumidores especiais: em Riachão das Neves não tem 

usos especiais de combate a incêndio, instalações desportivas, ferrovias e 

metrôs, portos e aeroportos, estações rodoviárias ou mesmo clube 

recreativo. 

 demanda para turismo: apesar de não apresentar na NT nº 

56/2015/SPR, ANA, essa demanda especifica de recursos hídricos, para 
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o planejamento dos serviços de saneamento básico, faz-se necessário 

essa referência, sobretudo em função da população flutuante. Em 

Riachão das Neves não existe uma demanda de água para população 

flutuante.  

Após analisar a demanda e consumo por cada estrutura, o município de Riachão 

das Neves tem uma estimativa total de consumo de 4,8 milhões m³/ano, como mostra a 

Tabela 45 e a Figura 86. 

Tabela 45 – Estrutura de consumo de água de Riachão das Neves 

TIPO DE DEMANDA Quantidade Per capita Consumo (m³/ano) (%) 

Humano urbano 2.845 105,5 421.580.110 8,69% 

Humano rural 5.712 140,0 582.284.500 12,00% 

Dessedentação de animas 31.520 28 1.698.492.460 35,01% 

Industrial - - 
  

Turismo - - - 
 

Agricultura/irrigação 162.228 ha 0,42 2.148.729.327 44,29% 

Especiais - - - 
 

TOTAL 4.851.086.397 100,00% 

Fonte: Levantamento de campo pelo Comitê Executivo do PMSB, 2019. 

Figura 86 – Gráfico da estrutura de consumo de água de Riachão das Neves 

 

Fonte: Levantamento de campo pelo Comitê Executivo do PMSB, 2019. 

 

O serviço de abastecimento de água prestados pela Embasa é cobrado por meio 

de Nota Fiscal/Conta ou Fatura relativo aos serviços executados através do consumo de 

água em m³ por um determinado período. Para os usuários residenciais, o valor varia de 
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R$12,80 para tarifa social com franquia de 6m³ de consumo, para o valor de 

R$15,56/m³ ao usuário que consome acima de 50m³. Para os usuários não residenciais, 

o valor do m³ chega a R$21,40, e a tarifa mínima para 6m³ de consumo é de R$82,90.  

De acordo com a Embasa, para os usuários residenciais o percentual de 

inadimplentes foi de apenas 3,5%, no mês de outubro de 2017. A Tabela 46 mostra a 

inadimplência global para SAA de Riachão das Neves operado pela Embasa. 

 

 

Tabela 46 – Inadimplência global - SAA de Riachão das Neves 

USUÁRIOS CATEGORIA RESIDENCIAL 

Mês de Referência 2014 2015 2016 2017 

Março 

Total de usuários 2433 2550 2784 2902 

Inadimplência até 120 dias do vencimento 36 45 58 89 

% de inadimplência 1,48% 1,76% 2,08% 3,07% 

Outubro 

Total de usuários 2513 2681 2847 2947 

Inadimplência até 120 dias do vencimento 39 49 75 103 

% de inadimplência 1,55% 1,83% 2,63% 3,50% 

Fonte: Embasa, 2019. 

De acordo com dados da Embasa, o SAA de Riachão das Neves tem um índice 

de macromedição de 100%, o que permite apresentar um volume de produção total de 

mais de 372.816 m³/ano e uma média de 31.068 m³/mês. O volume consumido total é de 

313.362  m³/ano para uma média de 26.114 m³/mês, enquanto que o volume faturado 

chega a 361.728  m³/ano com uma média de 30.144 m³/mês. O consumo não medido, 

que corresponde a diferença entre o volume faturado e consumido é de 4.954 m³/mês, 

atingindo uma estimativa de 59.454 m³/ano. A Tabela 47 apresenta o tempo de 

funcionamento do sistema e os volumes produzidos, consumidos, faturados e não 

medidos do SAA de Riachão das Neves operados pela Embasa. 

Tabela 47 – Volumes de água do SAA de Riachão das Neves em 2017 

DADOS VALORES 

Tempo de funcionamento 

do sistema (horas por dia) 
24 

Volumes produzidos em 

m³/mês (mês a mês no 

Mês 

1 

Mês 

2 

Mês 

3 

Mês 

4 

Mês 

5 

Mês 

6 

Mês 

7 

Mês 

8 

Mês 

9 

Mês 

10 

Mês 

11 

Mês 

12 
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último ano) 
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Volume total produzido no 

ano (m³/ano) 
372.816   

Volume médio produzido 

ao mês (m³/mês) 
31.068 

Volumes consumidos em 

m³/mês (mês a mês no 

último ano) 

Mês 

1 

Mês 

2 

Mês 

3 

Mês 

4 

Mês 

5 

Mês 

6 

Mês 

7 

Mês 

8 

Mês 
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Mês 
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Mês 

11 

Mês 

12 
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Volume total consumido 

no ano (m³/ano) 
313.362 

Volume médio consumido 

ao mês (m³/mês) 
26.114 

Volume total faturado no 

ano (m³/ano) 
361.728 

Volume médio faturado ao 

mês (m³/mês) 
30.144 

Consumos não medidos 

(m³/mês) 
4.954 

Consumos não medidos 

(m³/ano) 
59.454 

Fonte: Embasa,2018 

O índice de micromedição é de 100% para um volume micromedido de 32.725  

m³/mês. A diferença entre o volume mensal micromedido e o volume médio produzido 

por mês, remete a um índice de perdas bastante expressivo. De acordo com a Embasa, 

não existe perdas do sistema entre a captação e transporte de água bruta, até a unidade 

de tratamento. Após o sistema de tratamento da água, na distribuição da água tratada 

que a perda ocorre. O Índice de Perda de Distribuição (IPD) é de 14,6 como mostra a 

Tabela 48.  

Tabela 48 – Índice de Perdas do SAA de Riachão das Neves 

SISTEMA 

Perda 

Sistema 

Produtor 

(%) 

Perda 

Sistema 

Adutor 

de 

Agua 

Bruta 

(%) 

Perda 

Sistema 

de 

Tratamen

to 

(%) 

Índice de 

perda de 

distribuição 

(IPD) 

Água não 

contabilizada 

(ANC) 

Água 

não 

faturada 

(ANF) 

Índice 

de perda 

por 

ligação 

(IPL) 
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SAA de 

Riachão 

das 

Neves 

5,1% 0,00 5,1% 14,6% 14,6% 2,4% 54,8% 

Fonte: Embasa, 2019. 

O índice de perdas elevado aponta a deficiência do sistema de abastecimento de 

água, sendo necessário a sua redução como proposta para a universalização desse 

componente do saneamento básico. A ampliação e manutenção das economias ativas 

hidrometradas do SAA, é necessário para a diminuição das perdas. A manutenção do 

parque de hidrômetros existente no município é realiza na detecção de uma deficiência 

no seu uso, não existe uma prevenção para coibir perdas. A Tabela 49 apresenta alguns 

indicadores de volume e consumo para o SAA de Riachão das Neves 

Tabela 49 – Indicadores SNIS do SAA de Riachão das Neves 

ITEM RESPOSTA 

1 IN022 - Consumo médio per capita de água (l/hab./dia) 105,52 

1.1 

IN022 do SNIS é calculado com a seguinte fórmula:  

 ((AG010 - AG019) / ((AG001 + AG001_A) / 2)) * (1000000 / 365) 

Sendo: 

AG001: População total atendida com abastecimento de água 

AG010: Volume de água consumido 

AG019: Volume de água tratada exportado 

Volume de água consumido (AG010) 361.728 

Volume de água tratada exportado (AG019) 0,00 

População total atendida com abastecimento de água no ano 

anterior ao de referência (AG001_A) 
8.249 

2 
População Total Atendida com Água (AG001) 8.202 

População Urbana Atendida com Água (AG026) 8.202 

3 Consumo consumidores especiais (Fonte FCO) - 

4 Quantidade total de funcionários (FN 026) 6 

Fonte: Embasa, 2019. 

7.4 Análise do Plano Diretor de Abastecimento de Água 

O município de Riachão das Neves não possui um Plano Diretor para o 

componente abastecimento de água. A inexistência de um plano ou simplesmente 
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diretrizes para a execução dos serviços de abastecimento de água, expõe a falta de 

planejamento na gestão do saneamento básico, para uma prestação de qualidade com o 

objetivo de atender a necessidade da população. 

7.5 Estrutura Organizacional do Serviço de Abastecimento De Água 

A identificação de como é organizado o serviço de abastecimento de água passa 

pelo o gestor do serviço, que no caso de Riachão das Neves não tem um órgão, setor ou 

secretaria municipal com atribuição de planejar o saneamento básico, função 

indelegável perante a legislação vigente. A função de regular e fiscalizar o serviço de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário foi delegada a AGERSA, através do 

termo de cooperação assinado com o Estado da Bahia. A prestação dos serviços de 

abastecimento de água em Riachão das Neves é dividida entre a Embasa na sede e 

algumas comunidades e a Prefeitura na maioria da zona rural. 

Conforme apresentado no item 3.1.1, a Superintendência de Operação – Norte 

(IN) é a responsável pela operação dos sistemas da regional em que o município de 

Riachão das Neves está inserido. A gerência local instalada no município de Riachão 

das Neves está subordinada a Unidade Regional de Barreiras (UNB). A Figura 87 

apresenta o organograma do Escritório Local (EL) da Embasa de Riachão das Neves. 

Figura 87 – Organograma do Escritório Local (EL) da Embasa – Riachão das Neves 

 

Fonte: Embasa (2019). 
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A operação do sistema de abastecimento de água do município de Riachão das 

Neves é realizada por seis profissionais, sendo um efetivo e outros cinco terceirizados, 

com funções de gerente e agentes operacionais, como mostra a Tabela 50. 

 

 

Tabela 50- Corpo funcional da Embasa no município de Riachão das Neves 

Função 
Quantidade de funcionário 

Total 
Próprio Terceirizado 

Gerente do 

Escritório Local de Riachão das 

Neves 

 

1 1 1 

Operadores de 

Estação de Tratamento de Água  

- 2 2 

Agentes de sistema de água 

 

- 3 3 

Total de funcionários: 6 
Fonte: Embasa (2019). 

7.6 Situação Econômico-Financeira do Serviço de Abastecimento de Água 

De acordo com o CEAA, em 2015, a atividade econômica de água e esgoto teve 

uma participação de 0,5% no Valor Adicionado Bruto (VAB) total da economia do país. 

O consumo de água para cada R$ 1,00 do VAB foi de 6 litros. O valor da produção de 

água de distribuição e serviços de esgoto foi R$ 42,5 bilhões, sendo a água de 

distribuição responsável por 67,2% desse total. O custo médio por volume de água 

distribuída e serviços de esgoto da economia foi de R$ 2,49/m³. 

Por meio do Decreto Lei nº 9.840 de 11 de dezembro de 2005, a Embasa foi 

autorizada pelo Governo do Estado da Bahia a adotar a tarifa social, destinada ao 

proprietário, inquilino ou morador de imóvel com área menor ou igual a 20 m², que 

possua instalação sanitária única e energia elétrica, que tenha ligação de água da 

Embasa e seja titular do programa Bolsa Família do Governo Federal. A tarifa social 

compreende uma importância mínima fixa (tarifa mínima) ao consumo de 6m³. Todo 

consumo que ultrapassar o mínimo estabelecido, será considerado como consumo 

excedente e terá tarifa diferenciada para cada m³. 
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O ente regulador tem a função de estabelecer a estrutura tarifária que assegure o 

equilíbrio econômico financeiro dos serviços prestados de abastecimento de água. Em 

2017, a AGERSA autorizou, através da Resolução nº 001/2017, a reestruturação da 

tabela tarifária da Embasa, reduzindo o volume mínimo de consumo de 10m³ para 6m³, 

com uma nova faixa de consumo excedente de 7 a 10m³, além de conceder um 

escalonamento de incremento tarifário total de 12,60%, escalonados entre os anos de 

2017 a 2020, que somado ao Índice de Reajuste Tarifário (IRT) visa garantir a 

operacionalidade da prestação dos serviços. Esse escalonamento foi definido por ano, a 

saber: 2017 - IRT + 2,89%; 2018 – IRT + 3,29%; 2019 – IRT + 3,29%; e, 2020 – IRT + 

3,29%. A Tabela 51 apresenta a estrutura tarifária praticada atualmente pela Embasa 

Tabela 51– Tarifa Abastecimento de Água Tratada/ Bruta - Ligações Medidas, Embasa 

Modali

dade 

Faixas de Consumo 

até 6 m³ 
7 - 10 

m³ 

11 - 15 

m³ 

16 - 20 

m³ 

21 - 25 

m³ 

26 - 30 

m³ 

31 - 40 

m³ 

41 - 50 

m³ 
> 50 m³ 

Reside

ncial 

Social 

R$ 12,80 

p/ mês 

R$ 

0,79 p/ 

m³ 

R$ 

5,64 p/ 

m³ 

R$ 

6,14 p/ 

m³ 

R$ 

9,16 p/ 

m³ 

R$ 

10,21 p/ 

m³ 

R$ 

11,29 p/ 

m³ 

R$ 

12,94 p/ 

m³ 

R$ 

15,56 p/ 

m³ 

Reside

ncial 

Interm

ediária 

R$ 25,20 

p/ mês 

R$ 

1,02 p/ 

m³ 

R$ 

6,48 p/ 

m³ 

R$ 

7,01 p/ 

m³ 

R$ 

9,20 p/ 

m³ 

R$ 

10,25 p/ 

m³ 

R$ 

11,29 p/ 

m³ 

R$ 

12,94 p/ 

m³ 

R$ 

15,56 p/ 

m³ 

Reside

ncial 

Normal 

e 

Verane

io 

R$ 28,60 

p/ mês 

R$ 

1,13 p/ 

m³ 

R$ 

7,99 p/ 

m³ 

R$ 

8,56 p/ 

m³ 

R$ 

9,62 p/ 

m³ 

R$ 

10,73 p/ 

m³ 

R$ 

11,80 p/ 

m³ 

R$ 

12,94 p/ 

m³ 

R$ 

15,56 p/ 

m³ 

Filantr

ópica 

R$ 12,80 

p/ mês 

R$ 

0,79 p/ 

m³ 

R$ 

5,64 p/ 

m³ 

R$ 

6,14 p/ 

m³ 

R$ 

9,16 p/ 

m³ 

R$ 

10,21 p/ 

m³ 

R$ 

11,29 p/ 

m³ 

R$ 

12,94 p/ 

m³ 

R$ 

15,56 p/ 

m³ 

Comer

cial 

R$ 82,90 

p/ mês 

R$ 

3,17 p/ 

m³ 

R$ 18,18 p/ m³ 

R$ 

21,44 p/ 

m³ 

Pequen

os 

Comér

cios 

R$ 35,40 

p/ mês 

R$ 

1,13 p/ 

m³ 

R$ 18,18 p/ m³ 

R$ 

21,44 p/ 

m³ 

Deriva

ções 

comerc

iais de 

Água 

Bruta 

R$ 13,60 

p/ mês 

R$ 

1,13 p/ 

m³ 

R$ 1,53 p/ m³ 
R$ 1,67 

p/ m³ 
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Constr

ução e 

Industr

ial 

R$ 82,90 

p/ mês 

R$ 

3,17 p/ 

m³ 

R$ 18,18 p/ m³ 

R$ 

21,44 p/ 

m³ 

Pública 
R$ 82,90 

p/ mês 

R$ 

3,17 p/ 

m³ 

R$ 18,18 p/ m³ 

R$ 

21,44 p/ 

m³ 
Fonte: EMBASA, 2019. 

A Embasa apresenta para o município os valores das receitas diretas, receitas 

indiretas, custos e despesas, considerando: 

 Receitas diretas, como aquelas geradas pela localidade e decorrentes da 

prestação direta dos serviços, incluindo, por exemplo, faturamento do 

consumo de água, serviços de ligação e religação, juros por atraso de 

pagamento etc; 

 receitas indiretas: são outras receitas atribuídas às localidades através de rateio; 

 custos: correspondem aos gastos realizados nas localidades, sistemas de 

abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário (se houver) e 

demais unidades operacionais; 

 despesas: compreendem os gastos relacionados às atividades 

administrativas da empresa e são atribuídas às localidades através de 

rateio.     

 A Tabela 52 apresenta os valores referentes a receita diretas e indiretas dos anos 

de 2015, 2016 e 2017, do município de Riachão das Neves. Os valores apresentam um 

aumento das receitas entre os anos de 2015 e 2016, e uma pequena queda no ano de 

2017.  

Tabela 52– Valores da receita direta e indireta do SAA da Embasa – Riachão das Neves 

RECEITA DIRETA 2015 2016 2017 

Abastecimento de Água    

Água Bruta - - - 

Residencial 1.219.281,78 1.325.752,87 1.362.877,62 

Comercial 143.800,38 124.496,95 135.145,83 

Industrial 

 

  

Órgão Público 107.812,84 139.959,16 176.449,32 

Outros (192.912,05) (172.335,26) (24.509,56) 
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Subtotal: 1.277.982,95 1.417.873,72 1.649.963,21 

Outras Receitas Água    

Serviços Assessórios  15.295,31 (21.634,87) 10.940,14 

Serviços Técnicos Especializados 

 

  

Receitas Comerciais 7.628,52 6.420,99 7.374,26 

Receitas Financeiras 28.336,50 32.535,90 32.604,87 

Outras 16,84 7,67 12,26 

Subtotal: 51.277,17 

17.329,69 

 50.931,53 

TOTAL         1.329.260,12  

 

1.435.203,41  

   1.700.894,74  

    

RECEITA INDIRETA 2015 2016 2017 

Receitas Financeiras 47.146,82 79.641,46 57.945,75 

Outras 36.689,56 75.417,04 145.284,76 

TOTAL 83.836,38 
155.058,50 

 
203.230,51 

Fonte: EMBASA, 2019. 

As apresentações dos custos e das despesas tiveram variação diferente entre os 

anos de 2015 e 2017, enquanto os custos tiveram uma variação crescente ao longo desse 

período, as despesas teve uma pequena variação decrescente inicialmente, seguida de 

uma aproximada estabilização nos valores, como mostra a Tabela 53.  

Tabela 53– Valores dos custos e despesas do SAA da Embasa em Riachão das Neves 

CUSTOS 2015 2016 2017 

Pessoal (226.761,31) (260.219,29) (260.381,83) 

Material (137.720,80) (201.126,65) (232.047,87) 

Serviços de Terceiros (517.589,63) (553.235,40) (520.120,21) 

Diversas (3.548,50) (7.793,94) (8.133,22) 

Financeiras (37,32) (14,31) (13,42) 

Tributários (149.623,84) (132.729,66) (154.405,56) 

Amortização/Depreciação (118.830,37) (119.443,51) (118.801,60) 

Atribuídas (5.653,20) (16.562,49) (13.155,70) 

Provisões - - - 

TOTAL -1.159.764,97 -1.291.125,25 -1.307.059,41 

    

DESPESAS 2015 2016 2017 

Pessoal (83.280,55) (87.957,00) (89.259,59) 

Material (1.575,26) (2.034,50) (1.155,94) 

Serviços de Terceiros (47.130,80) (53.808,07) (60.234,85) 

Diversas (37.440,70) (56.790,05) (61.778,49) 
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Financeiras (104.334,20) (57.585,17) (50.281,52) 

Tributários (2.337,05) (3.262,02) (10.822,72) 

Amortização/Depreciação (5.426,06) (6.623,44) (6.765,60) 

Atribuídas (4.807,59) (34.394,60) (3.944,07) 

Provisões (57.725,26) (108.332,94) (120.617,76) 

TOTAL -344.057,47 -410.787,79 -404.860,54 
Fonte: EMBASA, 2019. 

 

Analisando as receitas (direta e indireta) com os custos e as despesas, o resultado 

do balanço financeiro não apresentou déficit durante o período de 2015 a 2017, como 

mostra a Tabela 54, mas sim uma variação crescente progressivo com ganhos, 

alcançando em 2017 mais que o dobro da receita adquirida no ano de 2015. Já os 

valores dos investimentos, no mesmo período, para o município, são apresentados na  

Tabela 55, e mostra uma concentração dos investimentos nos materiais de 

ligações e hidrômetro, e na aquisição do Conjunto Motobomba (CMB).  

Tabela 54– Balanço financeiro do SAA da Embasa – Riachão das Neves 

 

2015 2016 2017 

RECEITA DIRETA         1.329.260,12          1.435.203,41              1.700.894,74  

RECEITA INDIRETA              83.836,38             155.058,50                 203.230,51  

CUSTOS      -1.159.764,97        -1.291.125,25            -1.307.059,41 

DESPESAS           -344.057,47           -410.787,79               -404.860,54 

SALDO             (90.725,94)           (111.651,13)                192.205,30  
Fonte: EMBASA, 201 

 

Tabela 55 – Valores dos investimentos do SAA da Embasa – Riachão das Neves 

Descrição 2015 2016 2017 

Ligações existentes 2.274 2.336 2.439 

Crescimento Vegetativo 2.221,40 1.273,28 17.650,59 

Edificações - - - 

Máquinas e Equipamentos 
8.470,00 

 
- 46 

Obras 239.634,05 - 112.834,14 

TOTAL 
R$ 

250.325,45 

R$ 

1.273,28 

R$ 

130.484,73 
Fonte: EMBASA, 2018 
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O atual nível de perdas no sistema de abastecimento do município de Riachão 

das Neves operado pela Embasa é de 14,6%, o IPD – índice de perda de distribuição 

(IPD), o que equivale a 150,8 litros/dia/ligação.  

O único mecanismo utilizado para prover o serviço a pessoas/comunidades que 

não podem pagar é a tarifa social. Uns dos principais critérios para a inclusão social é o 

beneficiário da bolsa família, que teve um reajuste de 28,10% entre os anos de 2014 e 

2017, enquanto os reajustes da tarifa de água no mesmo período somaram 36,52%, 

como mostra a Tabela 56. 

 

Tabela 56 – Comparação entre os reajustes das tarifas de água com o benefício do Bolsa família 

entre os anos de 2014 e 2017 

 2014¹ 2015 2016 2017¹ 

Reajustes e/ou Revisões 

tarifárias autorizadas 
7,80% 9,97% 9,95% 8,80% 

Reajuste do Bolsa Família 

 
3,6% 11,5% 3,9% 9,1% 

Fonte: EMBASA, 2018; IPCA/IBGE e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

Nota: ¹ os valores referem-se ao somatório do Índice de Reajuste Tarifário (IRT) e parcela de 

revisão tarifária, através das resoluções AGERSA referente a cada ano: Resolução Agersa nº 

002/2014; Resolução Agersa nº 001/2015; Resolução Agersa nº 002/2016; e, Resolução Agersa 

nº 001/2017. 

 

A Tabela 57 apresenta alguns indicadores econômico-financeiro e administrativo 

para o SAA de Riachão das Neves operado pela Embasa, apresentado no SNIS/2016. 

Tabela 57 – Indicadores Econômico-Financeiros e Administrativo – SAA de Riachão das Neves 

operado pela Embasa 

IN002 - Índice de produtividade: economias 

ativas por pessoal próprio (econ./empreg.) 

1.350,00 

 

IN033 - Margem do serviço da dívida 

(percentual) 

3,35 

 

IN003 - Despesa total com os serviços por 

m³ faturado (R$/m³) 
4,04 

IN034 - Margem das outras despesas 

de exploração (percentual) 

6,12 

 

IN004 - Tarifa média praticada (R$/m³) 3,55 

IN035 - Participação da despesa com 

pessoal próprio nas despesas de 

exploração (percentual) 

25,98 
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IN005 - Tarifa média de água (R$/m³) 3,55 

IN036 - Participação da despesa com 

pessoal total (equivalente) nas 

despesas de exploração (percentual) 

61,59 

 

IN006 - Tarifa média de esgoto (R$/m³) - 

IN037 - Participação da despesa com 

energia elétrica nas despesas de 

exploração (percentual) 

9,67 

 

IN007 - Incidência da desp. de pessoal e de 

serv. de terc. nas despesas totais com os 

serviços (percentual) 

58,48 

IN038 - Participação da despesa com 

produtos químicos nas despesas de 

exploração (DEX) (percentual) 

0,00 

 

IN008 - Despesa média anual por 

empregado (R$/empreg.) 

171.590,32 

 

IN039 - Participação das outras 

despesas nas despesas de exploração 

(percentual) 

6,56 

 

IN012 - Indicador de desempenho 

financeiro (percentual) 
76,74 

IN040 - Participação da receita 

operacional direta de água na receita 

operacional total (percentual) 

99,39 

 

IN018 - Quantidade equivalente de pessoal 

total (empregado) 
5,82 

IN041 - Participação da receita 

operacional direta de esgoto na receita 

operacional total (percentual) 

- 

IN019 - Índice de produtividade: economias 

ativas por pessoal total (equivalente) 

(econ./empreg. eqv.) 

569,47 

 

IN042 - Participação da receita 

operacional indireta na receita 

operacional total (percentual) 

0,61 

 

IN026 - Despesa de exploração por m3 

faturado (R$/m³) 

4,74 

 

IN045 - Índice de produtividade: 

empregados próprios por 1000 ligações 

de água (empreg./mil lig.) 

0,76 

 

IN027 - Despesa de exploração por 

economia (R$/ano/econ.) 

489,24 

 

IN048 - Índice de produtividade: 

empregados próprios por 1000 ligações 

de água + esgoto (empreg./mil lig.) 

0,76 

 

IN029 - Índice de evasão de receitas 

(percentual) 

1,39 

 

IN054 - Dias de faturamento 

comprometidos com contas a receber 

(dias) 

25,85 

 

IN030 - Margem da despesa de exploração 

(percentual) 

93,29 

 

IN060 - Índice de despesas por 

consumo de energia elétrica nos 

sistemas de água e esgotos (R$/kWh) 

0,24 

 

IN031 - Margem da despesa com pessoal 

próprio (percentual) 

24,24 

 

IN101 - Índice de suficiência de caixa 

(percentual) 

99,16 

 

IN032 - Margem da despesa com pessoal 

total (equivalente) (percentual) 

57,46 

 

IN102 - Índice de produtividade de 

pessoal total (equivalente) 

(ligações/empregados) 

557,34 

 

Fonte: SNIS, 2016. 
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7.7 Indicadores da Prestação do Serviço de Abastecimento de Água 

A Tabela 58 apresenta alguns indicadores de qualidade para o SAA de Riachão 

das Neves operado pela Embasa, apresentado no SNIS/2016. Destaca-se a duração 

média das intermitências de 72,5h, o que equivale a três dias sem água para uma 

família, impactando na qualidade de vida. A redução desse tempo é necessário para 

adequação dos serviços prestados.  

Tabela 58 – Indicadores de Qualidade – SAA de Riachão das Neves operado pela Embasa 

IN071 - Economias atingidas por paralisações (econ./paralis.) 
2.481,90 

 

IN072 - Duração média das paralisações (horas/paralis.) 
17,52 

 

IN073 - Economias atingidas por intermitências (econ./interrup.) - 

IN074 - Duração média das intermitências (horas/interrup.) - 

IN075 - Incidência das análises de cloro residual fora do padrão (percentual) 
0,00 

 

IN076 - Incidência das análises de turbidez fora do padrão (percentual) 7,78 

IN079 - Índice de conformidade da quantidade de amostras - cloro residual 

(percentual) 

76,85 

 

IN080 - Índice de conformidade da quantidade de amostras - turbidez 

(percentual) 
77,31 

IN083 - Duração média dos serviços executados (hora/serviço) 
0,01 

 

IN084 - Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão (percentual) 
1,80 

 

IN085 - Índice de conformidade da quantidade de amostras - coliformes totais 

(percentual) 

77,31 

 

Fonte: SNIS, 2016 

8 SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Este capítulo do diagnostico técnico-participativo objetiva a apresentação das 

informações gerais do componente esgotamento sanitário, entre elas: descrição geral 

dos serviços atualmente existente; principais deficiências e problemas detectados; áreas 

de risco de contaminação e das fontes pontuais de poluição por esgotos; plano diretor de 

esgotamento sanitário; principais fundos de vale, corpos d´água receptores e possíveis 

áreas para locação de ETE; balanço entre geração de esgoto e capacidade do sistema 
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existente; ligações clandestinas; estrutura organizacional do serviço; situação 

econômico-financeira; e, indicadores da prestação de serviços. 

 

8.1 Descrição Geral do Serviço de Esgotamento Sanitário Existente do Município 

Para descrever a infraestrutura existente para os serviços de esgotamento 

sanitário no município, observou-se as áreas urbana e rural, bem como as áreas 

especiais, compreendendo como comunidades quilombolas, indígenas e tradicionais, e 

as áreas ocupadas por população de baixa renda. A sede municipal de Riachão das 

Neves corresponde toda a área urbana do município, e não existem comunidades 

indígenas ou tradicionais, apenas assentamentos rurais. Os loteamentos populares 

urbanos correspondem a população de baixa renda e as comunidades na zona rural tem 

as situações sanitárias em piores condições. 

A descrição dos serviços de esgotamento sanitário no município de Riachão das 

Neves foi norteada basicamente pelo levantamento de dados primários, já que não tem 

informações no SNIS. Outra fonte de dados foi o Censo IBGE/2010. Apesar do 

convênio de cooperação assinado entre o Município e o Estado da Bahia, que autoriza a 

gestão associada para a delegação da regulação, fiscalização e prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico (componente água e esgoto), a Embasa, delegatária para 

a prestação do serviço de esgotamento sanitário, não tem infraestrutura implantada e, 

portanto não opera.  Para o esgotamento das contribuições sanitárias produzidas no 

território municipal de Riachão das Neves são adotadas soluções diferentes entre a área 

urbana e a área rural. Na sede do município, não existe uma rede coletora de esgotos. Já 

na zona rural a sua totalidade são de soluções individuais, tipo fossa absorvente, a 

mesma utilizada na área urbana onde não tem rede coletora.  

De acordo com o Manual de Saneamento da Funasa existem três tipos de 

soluções por fossa, que recebe diferentes nomenclaturas, a saber: as fossas secas ou 

rudimentares, onde não há água encanada para condução do esgoto; as fossas de 

absorção ou absorventes, não impermeabilizadas, que recebem o esgoto conduzido com 

veiculação hídrica; e, as fossas sépticas, seguidas de unidades receptoras do efluente 
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tratado, como sumidouro, ou vala de infiltração. Essa definição elucida as divergências 

das informações do Censo IBGE/2010, que apresenta como tipo de esgotamento 

sanitário a fossa rudimentar, enquanto que os dados do Plano Estadual de Manejo de 

Águas Pluviais e Esgotamento Sanitário (PEMAPES) apresentam como solução para o 

esgoto, fossa de absorção ou absorvente. Na visita a campo, foi levantada a informação 

de que a maioria das fossas é absorvente e não rudimentar como define a metodologia 

do censo do IBGE. 

A entidade gestora da infraestrutura existente destinada ao esgotamento sanitário 

da cidade de Riachão das Neves é a Prefeitura. A natureza jurídica da entidade é 

administração direta poder público e sua instância administrativa de âmbito municipal. 

Além do serviço de esgotamento sanitário, essa entidade gestora também presta os 

serviços de manejo de águas pluviais e manejo de resíduos sólidos. 

Embora a Embasa detenha a concessão para a prestação dos serviços de 

esgotamento sanitário, conjuntamente com os serviços de abastecimento de água, não há 

Sistema (SES) implantado e operado pela referida entidade. 

Na cidade de Riachão das Neves não há sistema do tipo separador, nem rede 

coletora operando como sistema misto. Quanto à rede de microdrenagem e as estruturas 

de macrodrenagem, ambas existem e não recebem contribuições de esgotos. 

O escoamento das águas urbanas (sanitárias e pluviais) é condicionado pela 

topografia, caracterizada por inclinações suaves na maior parte da localidade, que define 

a existência de uma vertente natural (bacia). 

A cidade é cortada de corpos hídricos que recebem contribuições sanitárias. 

Com relação ao estado de conservação das águas, estes corpos hídricos apresentam-se, 

com base na inspeção visual em campo, sem maiores impactos no tocante a qualidade 

das águas. 

De acordo com o PEMAPES, aproximadamente 97% da área urbana é atendida 

por fossa e infiltração e 3% da mancha urbana lança os esgotos diretamente no corpo 

receptor. 

Com relação à forma de manejo e disposição dos esgotos sanitários secundários 

da cidade, cerca de 30% da área urbana é atendida por fossa e infiltração. E 70% da 
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mancha urbana lança os esgotos a céu aberto. Os lançamentos a céu aberto estão 

definidos como 55% nos quintais e 15% nas ruas. 

O Censo do IBGE 2010, apresentar a situação dos domicílios de Riachão das 

Neves, como mostra a Tabela 59, quanto a falta de banheiro, ao atendimento de rede de 

esgotos ou pluvial, ao uso de fossa séptica e rudimentar, e ao lançamento de esgoto in 

natura direto no solo por vala ou em corpo d’água como lago, rio ou mar. 

Tabela 59 – Situação dos domicílios quanto ao tipo de esgotamento sanitário – Riachão das 

Neves 

Tipo de esgotamento sanitário 
Total do 

Município 

Quantidade de domicílios existentes 2.891 

Quantidade de domicílios atendidos por rede de 

esgotos ou pluvial 
28 

Quantidade de domicílios atendidos que usam 

fossa séptica 
453 

Quantidade de domicílios atendidos que usam 

fossa rudimentar 
3.941 

Quantidade de domicílios que lançam esgoto in 

natura em vala 
25 

Quantidade de domicílios que lançam o esgoto in 

natura em rio, lago ou mar 
11 

Quantidade de domicílios que não tinham banheiro 

nem sanitário  
50 

Fonte: Censo IBGE, 2010. 

A descrição das principais características ambientais e de entorno das principais 

instalações do sistema de esgotamento sanitário, como ETE e corpos receptores do 

efluente tratado, faz parte da caracterização do sistema. Em Riachão das Neves não 

possui rede coletora de esgoto e por tanto os esgotos despejados não tem tratamento, 

trazendo sérios transtornos e risco a população. 

 

8.1.1 Rede coletora 

De acordo com o Manual de Saneamento da Funasa, a rede coletora é 

constituída por ligações prediais, coletores de esgotos e seus órgãos acessórios (PVs, 
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TIL, CP e outros), destinados a receber e conduzir os esgotos unidades domiciliares, 

comerciais e públicas. Em Riachão das Neves não possui rede coletora.   

8.1.2 Ligações prediais 

As ligações prediais de esgoto sanitário é o trecho do coletor predial situado 

entre o limite do lote e a rede coletora (coletor público). No levantamento de campo em 

Riachão das Neves foi verificada a falta de caixa de inspeção nos domicílios. 

 

8.1.3 Estações elevatórias 

As estações elevatórias de esgoto (EEE) são estruturas que objetiva o transporte 

do esgoto de um ponto baixo para outro ponto com a cota mais elevada. Essa elevação 

permite a continuação do transporte por gravidade. De forma geral, para instalação de 

elevatórias em sistema de esgotamento sanitário, os requerimentos principais são: à 

baixa declividade do terreno, aprofundando os coletores, criando à necessidade de eleva 

a cota de transporte; e, interligações entre bacia de contribuições ou para promover o 

tratamento. 

No município de Riachão das Neves não existe estrutura de elevação, já que o 

esgotamento sanitário é realizado por fossas. 

8.1.4 Interceptores 

Os interceptores em geral, situam-se nos fundos de vale e possuem diâmetros 

maiores que o coletor tronco ou rede coletora, por reunir várias vazões de transporte. 

Essas vazões são oriundas de rede coletoras de diversos traçados, gerados nas bacias de 

contribuições, evitando que os esgotos sejam despejados indevidamente.  

No município de Riachão das Neves não existe rede coletora de esgoto, e, 

portanto não tem dados que apresente a existência de interceptores. 
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8.1.5 Estações de Tratamento de Esgoto 

A estação de tratamento de esgoto (ETE) constitui as instalações destinadas à 

depuração dos esgotos, antes do seu lançamento no meio ambiente. Os esgotos 

domésticos coletados e transportados até o tratamento apresentam uma carga orgânica, 

com sólidos e microrganismos patogênicos, o que torna necessário trata-lo, para mitigar 

ou anular a poluição e contaminação dos cursos d’água, que receberiam esses dejetos in 

natura. 

No município de Riachão das Neves não existe Estação de Tratamento de 

Esgoto. 

8.1.6 Emissários 

Os emissários são estrutura de transporte que objetiva a condução dos esgotos a 

um destino conveniente, antes ou após o tratamento dos esgotos, sem receber 

contribuições ao longo do seu percurso. 

No município de Riachão das Neves não existe emissários, o final do transporte 

dos esgotos coletados, os mesmos são despejados no solo ou nos riachos.  

8.2 Deficiências do Serviço de Esgotamento Sanitário 

 Existem diversos tipos de problemas que podem apresentar na operação dos 

sistemas coletivos de esgotamento sanitário, as fossas de infiltração, por exemplo, 

podem registrar recorrência de entupimentos e com isso extravasar esgoto.  Em Riachão 

das Neves a responsabilidade da manutenção das redes coletoras é da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, porém não possui uma equipe especializada para ser 

acionada. No caso de extravasamento das fossas, a prefeitura aluga um caminhão fossa 

em critérios de atuação pontual para resolver o problema o mais rápido possível. 

Em linhas gerais as principais demandas físicas para melhoria do sistema são: 

Implantação da estrutura da rede e implantação da estrutura da ETE. As deficiências 

desses sistemas estão resumidas no Quadro 21. 
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Quadro 21 – Tipos de Deficiências com esgotamento sanitário em Riachão das Neves 

Tipo de Deficiência Zona Urbana Zona Rural 

Problemas operacionais e de manutenção no 

sistema coletivo, tais como: 

Lançamento de esgotos na rede de drenagem 

ocasionando mau cheiro, entupimentos e 

contaminação de cursos d´água 

X X 

São José 

Falta Implantação da estrutura da 

rede e implantação da estrutura da ETE. 

X  

Problemas operacionais e de manutenção de 

fossas, com relação a: extravasamento do esgoto das 

fossas com geração de odores, contaminação do solo 

superficial e proximidade das pessoas com esgoto in 

natura,  

  

Contaminação de eventuais poços rasos que estejam 

em distância inadequada das fossas e eventuais 

problemas sanitários decorrentes da localização 

inadequada, 

 X 

Falta de manutenção para limpeza periódica das 

fossas, lançamento do efluente de caminhões limpa 

fossa em locais inadequados, como o lixão ou, 

córregos e rios, entre outros;  

 

X  

Problemas de gestão do serviço de esgotamento 

sanitário, seja na área do planejamento com relação 

a áreas não atendidas ou ao uso de tecnologias 

inadequadas, seja na área da regulação e fiscalização    

X X 

Falta de canal de comunicação da população com o 

prestador e o gestor do serviço, entre outros; 

 

X  

Situaçãodo esgotamento sanitário de equipamentos 

públicos e coletivos (postos de saúde, hospitais, escolas, 

creches, etc.) e relação com ocorrência de doenças 

provocadas pelo convívio com esgoto in natura, entre 

outros problemas.  

 Esgoto a céu 

aberto em São 

José 

 Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

No Distrito de São José as deficiências com o sistema de esgotamento sanitário 

são mais agravantes. O esgoto cinza, proveniente de pias de cozinha, banhos, lavagem 

de roupas, são lançados á céu aberto em toda comunidade. Essas águas residuárias tem 

como destino final o Rio Grande, manancial que se encontra com diversos pontos de 

lançamento de esgoto doméstico, conforme Figura 88. 
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Figura 88-Lançamento de águas cinza na rua – Distrito de São José 

  

  

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

O sistema de esgotamento sanitário da sede da cidade encontra-se bem servida 

pelas fossas para disposição do esgoto primário. O município carece de implantação de 

fossas para esgoto secundário ou rede com disposição final em ETE. Deve-se alertar 

para o lençol freático superficial em boa parte da cidade. Em Riachão das Neves não há 

iniciativa/experimento para o reuso dos efluentes sanitários de esgoto. Durante a visita 

técnica em campo não foram registrados pontos de esgoto a céu aberto no centro urbano 

de Riachão das Neves, porém a PEMAPES, no ano de 2010, registrou pontos de 

lançamento de esgoto secundário na rua Sete de Setembro, conforme Figura 89. 

Atualmente essa situação permanece, o local é popularmente conhecido como “beco da 
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Raimunda”, o destino final de esgoto é um canal pluvial direcionado ao riacho que 

passa dentro do município. 

Figura 89 – Ruas em Riachão das Neves, PEMAPES, 2010 
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Fonte: PEMAPES, 2010. 

O lançamento de esgotos na rede de drenagem caracteriza outra ação recorrente 

nas cidades, principalmente aquelas que não tem rede coletora de esgoto, o que 

promove mau cheiro nos dispositivos de captação de água de chuva, como por exemplo 

as bocas de lobo. Além do mau cheiro essa ação, promove a contaminação dos corpos 

d’água. Em Riachão das Neves foi verificado o lançamento de esgoto no sistema de 

drenagem, proveniente da Rua Sete de Setembro, apresentado na Figura 89. 

As fossas de absorção são soluções individuais utilizadas na zona rural, e nas 

áreas urbanas. Essas unidades são implantadas dentro dos lotes, usado como 

justificativa para casas com pouca área por ter apenas uma câmara e ocupar menos 

espaço, como os lotes urbanos, ou por questão do baixo custo. A estrutura é construída 

para permitir a absorção dos esgotos primário e/ou secundário pelo solo, tanto na parede 

lateral através de fresta, como no fundo por ser vazado, ao mesmo tempo em que o 

processo de depuração ocorre. Essa solução tem baixa eficiência no tratamento, além do 

alto nível e risco de contaminação do solo e de mananciais subterrâneos. Esse tipo de 

fossa geralmente são implantadas fora das normas técnicas. Além disso, a localização 

inadequada pode promover eventuais problemas sanitários como extravasamento do 

esgoto das fossas com geração de odores, contaminação do solo superficial e 

proximidade das pessoas com esgoto in natura. Em Riachão das Neves, são utilizadas as 

fossas de absorção em 100% do município, e não existe um plano de manutenção para 

limpeza periódica das fossas. Essa limpeza é de responsabilidade de cada proprietário, 
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incluindo os prédios públicos de responsabilidade da prefeitura. As limpezas são 

realizadas por empresas particulares, com caminhões limpa fossa, e não se sabe a 

localização do lançamento do material após a limpeza.  

O município de Riachão das Neves é comtemplado com várias deficiências na 

gestão do serviço de esgotamento sanitário. Na área do planejamento, por exemplo, não 

tem ações e projetos com prazo definido para ampliar a cobertura de coleta do esgoto da 

zona urbana, e implantar a etapa de tratamento necessária, bem como definir tecnologias 

adequadas, com maior eficiência que atenda a realidade local, como a substituição 

gradual da fossa de absorção por fossa séptica. Na área da regulação e fiscalização, por 

exemplo, é recorrente o uso da fossa em condições inadequadas, mesmo nos locais que 

dispõe de acesso ao serviço público. A falta de parâmetros do regulador para normatizar 

como deve se dar a manutenção e reparos no sistema (tempo para atendimento a partir 

da reclamação do usuário, recorrência do problema, etc.) também é uma deficiência na 

regulação que compromete a fiscalização dos serviços. A falta de canal de comunicação 

da população com o prestador e o gestor do serviço, que no caso de Riachão das Neves 

é a Secretaria Municipal de Infraestrutura, também precisa funcionar.  

Não existe registro de problemas com o esgotamento sanitário dos equipamentos 

públicos e coletivos do município de Riachão das Neves, como postos de saúde, 

hospitais, escolas, creches, entre outros. Porém, esse problema pode não ter sido 

registrado, já que é recorrente em gestão com deficiente como ocorre no município.   

A ocorrência de doenças provocadas pelo convívio com esgoto in natura, 

também é recorrente em locais que apresenta esse tipo de situação, como ocorre no 

distrito de São José, local de despejos concentrado do esgoto coletado na zona urbana 

do município. Na zona Rural ainda existem famílias que não possuem banheiros, de 

acordo com IBGE, 2010, foram contabilizados apenas 50 casas que não possuíam 

banheiro, sendo que na realidade esse déficit é bem superior. Porém a secretaria de 

saúde do município não possui esse dado para disponibilizar. 

Existe a necessidade imediata de promover a implantação adequada do sistema 

de esgotamento sanitário, visando a abrangência total na zona urbana, com rede 

coletora, tratamento e destinação final adequada do efluente tratado, proporcionando a 
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proteção ao meio ambiente, especialmente aos recursos hídricos e a saúde pública da 

população. 

8.3 Áreas de Risco de Contaminação e das Fontes Pontuais de Poluição por 

Esgotos no Município 

No município de Riachão das Neves não tem contaminação por atividades 

geradoras como laticínios, matadouro, ou granjas, entre outras referenciadas na 

legislação ambiental brasileira e Resolução Conama. Porém, na sede municipal 

encontra-se uma situação de lançamento de esgoto pontual na Rua Sete de Setembro, 

local conhecido como “Beco da Raimunda”, conforme Figura 90. Esse local fica no 

final do canal de água pluvial que corta a cidade, e que a população que mora na beira 

do canal, utiliza para despejar parte do seu esgoto secundário. 

Figura 90 – Lançamento concentrado de esgoto in natura - Beco da Raimunda 

 

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

8.4 Análise do Plano Diretor de Esgotamento Sanitário 

O município de Riachão das Neves não possui um Plano Diretor para 

componente esgotamento sanitário.Porém, no âmbito estadual foi realizado o Plano 

Estadual de Manejo Pluviais e Esgotamento Sanitário (PEMAPES), que apresenta um 

planejamento para as ações estruturais compreendidas, como: “obras de engenharia 

urbana para intervenção direta na infraestrutura e a implantação de dispositivos 

hidráulicos para promover a adequada condução das águas residuárias, estruturas em 
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geral destinadas à melhoria e à expansão racional dos serviços”. Dentre das ações 

estruturais definidas no Plano, estão:  

 Implantação de Sistema separador do tipo convencional: corresponde à 

implantação de sistema público de esgotamento sanitário em cidades ou setores 

urbanos carentes da benfeitoria; 

 Recondicionamento da rede mista: representa o aproveitamento da rede 

existente e gradual recuperação das estruturas, interceptação de pontos de 

lançamento bruto e implantação de estação de tratamento e possível reversão do 

esgoto coletado do sistema misto informal para sistema separador existente; 

 Recondicionamento das fossas existentes: compreende a implantação de 

tanques sépticos precedendo câmaras de absorção e programa de manutenção 

frequente para limpeza das fossas na sede e implantação de estação de 

tratamento do efluente proveniente de caminhões limpa-fossa. 

 

8.5 Fundos de Vale, Corpos D´Água Receptores e Possíveis Áreas para Locação 

De ETE 

A sede municipal de Riachão das Neves formada por um revela que se alterna 

em baixo e alto, favorecendo assim a implantação de interceptores para o sistema de 

esgotamento sanitário. O município possui um corpo hídrico que possa receber o 

efluente da futura unidade de tratamento de esgoto, como o Rio Grande, porém esse rio 

fica distante 27 km da sede. 

8.6 Análise da Geração de Esgoto 

A estrutura de produção de esgoto sanitário do município é dimensionada a 

partir dos números de domicílios e a densidade domiciliar da população, distinguindo a 

zona urbana, da zona rural. Os valores encontrados nortearão uma análise da geração de 

esgoto doméstico no município de Riachão das Neves. 

A quantidade de esgoto doméstico produzido depende diretamente do consumo 

de água pela população, e esse consumo e consequentemente a produção de esgoto 
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variam ao longo do dia (variações horárias) e ao longo da semana (variações diárias). 

De acordo com a Embasa, atualmente cada habitante abastecido com o SAA de Riachão 

das Neves, consome em média 105,5 litros de água por dia, um pouco abaixo da média 

do estado que é acima de 111 litros para cada habitante por dia. Para o cálculo estimado 

da quantidade de esgoto, utiliza o coeficiente de retorno, que é a relação entre o volume 

de esgotos coletado e o volume de água fornecido. Em geral o valor desse coeficiente 

está entre 0,5 e 0,9, considerando o menor valor para área dispersa, com, por exemplo, a 

zona rural, e o maior valor, para áreas bastantes adensadas. Acompanhando a 

recomendação de normas técnicas nacionais, adota-se o valor de 0,8 para o coeficiente 

de retorno, no cálculo de estimativa de vazão de esgoto doméstico produzido.  

Considerando o consumo médio per capita de 105,5 l/hab.dia, fornecido pela 

Embasa, a taxa de retorno de esgoto normatizada de 0,8, os parâmetros do coeficiente 

de máxima vazão diária (k1) de 1,2, e para a vazão máxima horária (k2) de 1,5, e a 

população estimada pelo IBGE para o ano de 2018, de 22.243 habitantes, foram 

estimadas as vazões média e máxima de esgoto, tanto para a sede municipal (zona 

urbana), como para todo município (urbana e rural). A taxa de urbanização é de 51%, 

com uma população urbana de 10.948 habitantes. Ressalta-se a falta de tratamento do 

esgoto coletado, sendo lançado a céu aberto, na Rua Sete de Setembro, e no distrito de 

São José, onde esse esgoto se dissipa no rio Grande. A Tabela 60 apresenta as vazões 

média e máxima de esgoto estimadas para o município. 

Tabela 60 – Vazões média e máxima de água e esgoto de todo município 

  População 

Vazão 

média 

(l/s) 

Vazão 

máxima 

diária (l/s) 

Vazão 

máxima 

horária (l/s) 

Contribuição 

média de 

Esgoto (l/s) 

Contribuição 

máxima 

diária (l/s) 

Contribuição 

máxima 

horária (l/s) 

Município Município 22.343 15,9 19,1 28,6 12,7 15,3 

Urbana Urbana 10.948 13,4 16,0 24,1 10,7 12,8 

Rural Rural 11.395 18,5 22,2 33,2 14,8 17,7 
Fonte: Levantamento de campo pelo Comitê Executivo do PMSB, 2019. 

Nota: Coeficiente de vazão máxima diária k1 = 1,2 e coeficiente de vazão máxima horária k2=1,5 e coeficiente de retorno 0,8. 

Além dos esgotos domésticos, há de se considerar a geração de efluentes com 

características específicas e que podem necessitar de tratamento diferenciado, como por 

exemplo os esgotos gerados em estabelecimentos hospitalares, postos de abastecimento 

de combustível, lavagem de veículos e oficinas mecânicas. Em Riachão das Neves, os 
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esgotos gerados por esses tipos de estabelecimentos não tem tratamento adequado, pois 

utilizam a fossa absorvente. 

8.7 Existência de Ligações Clandestinas de Águas Pluviais ao Sistema de 

Esgotamento Sanitário 

No levantamento de campo não foi verificado ligações clandestinas do 

escoamento de águas pluviais, já que no município não existe sistema de coleta de 

esgoto que abrange a malha urbana da cidade.  

 

8.8 Estrutura Organizacional do Serviço de Esgotamento Sanitário 

A realidade da maioria dos municípios do país é prestar diretamente o serviço de 

esgotamento sanitário, apesar de existir delegações para prestar esses serviços, 

juntamente com abastecimento de água pelas companhias estaduais de saneamento. A 

oferta dos serviços de esgotamento sanitário a população não se restringe apenas a 

soluções individuais através de fossas, como ocorre no município de Riachão das 

Neves. A Lei nº 11.445/07 institui como um dos princípios básicos para o saneamento 

básico a integralidade dos serviços, fazendo necessária a correção deste tipo de situação. 

De acordo com a Embasa, não existe um planejamento para iniciar uma prestação de 

esgotamento sanitário que abranja toda a área urbana do município, e contemple 

também com um tratamento adequado.  

A identificação de como é organizado o serviço de esgotamento sanitário passa 

pelo  gestor do serviço, que no caso de Riachão das Neves é a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, porém a função de planejar não é realizada. A Secretaria realiza apenas a 

manutenção corretiva quando ocorre algum problema nos sistemas de fossa. A função 

de regular e fiscalizar o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário foi 

delegada a AGERSA, através do termo de cooperação assinado com o Estado da Bahia.   

Não existe uma equipe destinada a prestação dos serviços de esgotamento 

sanitário, mantida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, em uma eventual 



 184 

 

184 

 

necessidade de reparo ou extravasamento das fossas, são alocados dois ou três membros 

da equipe de obra para solucionar o problema.   

8.9 Análise da Situação Econômico-Financeira do Serviço de Esgotamento 

Sanitário 

Apesar de a legislação estabelecer a sustentabilidade econômica na prestação 

dos serviços de esgotamento sanitário, na promoção do equilíbrio econômico-

financeiro, o município de Riachão das Neves não cobra taxa para população para o 

sistema de coleta de esgoto por limpa-fossa, realizado pela prefeitura. A falta de geração 

de receita para o custeio de operação, de manutenção e de investimento, impossibilita a 

melhora da qualidade de vida da população, através da falta da prestação desse serviço.  

A responsabilidade da operação do sistema de coleta de esgoto, por caminhões 

limpa-fossa existente no município é da Secretaria Municipal de Infraestrutura. A 

equipe alocada na Secretaria atua nas atividades das obras civis de maneira geral. A 

falta de informações impede um balanço econômico-financeiro do sistema de 

esgotamento sanitário implantado no município de Riachão das Neves. 

8.10 Indicadores da Prestação do Serviço de Esgotamento Sanitário 

A caracterização da prestação dos serviços de esgotamento sanitário passa 

também por apresentar indicadores econômico-financeiros, administrativos, 

operacionais e de qualidade. Uma base de consulta para esses indicadores é o Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), porém não existe informações 

sobre o componente esgotamento sanitário para o município de Riachão das Neves. 

Essa falta de informação no SNIS se justifica por não existir uma infraestrutura 

implantada pela prefeitura. 

9 SERVIÇO DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Esse capítulo do diagnostico técnico-participativo, objetiva a apresentação das 

informações gerais do componente manejo de águas pluviais e drenagem, entre elas: 
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descrição geral do serviço existente; existência de plano diretor municipal e plano de 

drenagem urbana; análise da legislação de uso e ocupação do solo; rotina operacional e 

de manutenção do serviço; análise do sistema misto ou separador absoluto; principais 

problemas detectados; desastres naturais relacionados com o serviço; órgãos 

responsáveis pelo serviço; sustentabilidade econômico-financeira; e, indicadores da 

prestação do serviço.  

9.1 Descrição Geral dos Serviços de Manejo de Águas Pluviais e Drenagem 

Nos termos da Lei 13.308/2016 que altera a Lei nº 11.444/2007, considera o 

manejo de águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes 

urbanas: o conjunto de atividades, infraestrutura e instalações operacionais de drenagem 

urbana de águas pluviais, do transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de 

vazões de cheias, do tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas 

associadas às ações de planejamento e de gestão da ocupação do espaço territorial 

urbano. O manejo de águas pluviais não se limita a existência do serviço de drenagem, 

com os sistemas convencionais urbanos compostos de dispositivos de micro e 

macrodrenagem, como sarjetas, calhas, galerias, boca de lobo, bueiros e canais. Esses 

sistemas tem a finalidade de projetar o escoamento rápido das águas pluviais, sem 

preocupações adequadas com a transferência de risco de inundação para outras áreas, 

porém faz -se necessário o controle do escoamento na fonte, com a redução do nível de 

impermeabilização do solo, da desocupação e revitalização de fundos de vale, bem 

como do aproveitamento da água de chuva. Ressalta-se que os componentes do 

saneamento básico não atuam isoladamente, é perceptível a interação entre eles, assim 

como a interação deles com a saúde pública. 

O manejo de águas pluviais não tem o teor institucional que se tem dos outros 

componentes do saneamento básico, restringindo as informações cadastradas e 

mapeadas, não somente, pela administração pública local, em geral responsável direto 

por essa prestação de serviço, que não mantém um acervo com os projetos executados 

na área urbana do município, como nos sites oficiais pela omissão de registro de 

informações que apresente um panorama.  
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Os princípios norteadores para dimensionar sistemas de drenagem urbana são: 

controle permanente de uso do solo e áreas de risco; não favorecer a cheias naturais; não 

transpor os impactos para área a jusante; e, propor medidas de controle para o conjunto 

da bacia. A legislação que ordena a ocupação e uso do solo também norteia os projetos 

de drenagem, além de proporcionar o controle, a orientação e a constante atualização do 

planejamento por estudo de horizontes de expansão.  

O arcabouço jurídico do município de Riachão das Neves mantém em seu 

acervo, normas ou legislações para o uso e ocupação do solo, a Lei Orgânica do 

Município, onde estão destacadas as áreas públicas de interesse para a organização dos 

serviços de saneamento e dispõe que o Plano Diretor fixará normas sobre zoneamento, 

parcelamento, loteamentos, uso e ocupação de solo, contemplando áreas destinadas às 

atividades econômicas, áreas de lazer, cultural e desporto, residenciais, reservas de 

interesse urbanístico, ecológico e turístico. O Plano diretor (PDDU) de Riachão das 

Neves está em fase de finalização. 

A ausência de dispositivos jurídicos mais específicos para esse fim favorece a 

ocupação desordenada do tecido urbano, alterando parâmetros favoráveis para o manejo 

das águas pluviais, através de sistema de drenagem, que resultam em transtornos e risco 

para a população. O Plano Diretor Urbano (PDDU) é um instrumento que poderá 

normatizar a ordenação da ocupação e uso do solo, porém esse instrumento pelo 

Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2011) tem obrigatoriedade de elaboração os 

municípios que possui população maior de 20mil habitantes, o que se aplica a Riachão 

das Neves que tem um pouco mais de 21 mil, e tem o seu PDDU elaborado, em fase de 

aprovação.  

A drenagem urbana e manejo de águas pluviais são condicionados por 

características de geomorfologia, relevo e precipitação. As estruturas iniciais de 

drenagem ou elementos de microdrenagem absorvem vazões para um período de 

retorno de 2 a 10 anos, considerado pequeno comparado, com a macrodrenagem. As 

áreas pavimentadas, guias e sarjetas, bocas de lobo, rede, galerias de águas pluviais e, 

também canais de pequenas dimensões, fazem parte dessa estrutura e elementos da 

microdrenagem. A macrodrenagem tem uma estrutura básica constituída normalmente 

por canais naturais ou construídos (abertos ou fechados). Essa estrutura necessita de 
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grandes capacidades para vazões com períodos de ocorrências de 25 a 100 anos. Existe 

estação pluviométrica e fluviométrica no município. 

O serviço de drenagem em Riachão das Neves é realizado pela prefeitura. O 

responsável pela gestão do sistema é um profissional de nível técnico. Não existe a 

verificação e análise de projeto de pavimentação ou loteamento na prefeitura, não 

havendo obrigatoriedade de microdrenagem para implantação de loteamentos ou 

aberturas de ruas, porém o técnico realiza inspeção e manutenção das estruturas de 

drenagem do município. A fiscalização é precária.  

Não existe Plano Diretor Municipal do sistema de Drenagem Urbana e Manejo 

de águas pluviais. Não existe um órgão responsável pelo controle de enchentes e 

drenagem urbana em Riachão das Neves. 

A Prefeitura de Riachão das Neves realiza a emissão de licença ambiental para 

construção de novos loteamentos no município. A licença se constitui num ato 

administrativo pelo qual o poder público local estabelece as condições, restrições, e as 

medidas de controle de impactos que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa 

física ou jurídica para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou 

atividades consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob 

qualquer forma possam causar algum tipo de degradação. Destaca-se entre as condições 

para obtenção da licença de implantação e construção do empreendimento a 

apresentação dos projetos dos sistemas de drenagem e de esgotamento sanitário.   

 Ressalta-se que em Riachão das Neves não existe cadastro técnico de redes de 

drenagem de águas pluviais, pois a cobertura existente com infraestrutura de drenagem 

está situada em uma pequena área na sede municipal.  

De acordo com a PEMAPES o traçado urbano das vias do município mostra uma 

característica que pode ser descrita como um sistema de arruamentos separados por 

quarteirões com extensões médias (entre 70 e 100 m entre duas ruas), com vias de 

largura média (de 3 a 5 metros de largura) e passeios estreitos com 1,5 metro ou menos 

de largura. Parte da zona urbana tem aptidão dos solos à infiltração. As edificações não 

dispõem de espaços para implantação de reservatórios individuais de amortecimento nas 

áreas críticas. Porém a população possui hábito de utilizar as águas de chuva para 
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consumo residencial, principalmente a zona rural que possui o abastecimento de água 

por poços, que na sua maioria possui a água salobra. A população utiliza as cisternas 

para captação da água da chuva e consumo durante todo o ano.  

A sede municipal de Riachão das Neves sofre com problemas de alagamentos 

em algumas ruas apenas nos períodos de chuva, o que expõe a função operacional do 

sistema de drenagem urbana existente. Essas ocorrências acabam trazendo vários 

transtornos e impactos negativos na qualidade de vida da população que habita essa 

área. Os principais problemas observados no levantamento de campo foram:  

 Áreas críticas: As margens do Riacho do Jardim (Riachão das Neves) 

apresentam processo erosivo acentuado, carecendo de ações imediatas de 

contenção e revestimento da calha do Riachão. 

 

 Canal de drenagem com estrutura danificada: existe apenas um canal de 

drenagem revestido de alvenaria de pedra e declive aproximada de 3%. O canal 

aberto margeando as Rua J.K, e uma área públicas para receber e amortecer 

parte das águas da chuva, conforme Figura 91. 

Figura 91 – Canal de Drenagem na sede de Riachão das Neves 
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Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

 

Esse canal possui 210 metros e atua como medida de reduzir a exposição da 

população e das propriedades ao risco de inundações. De acordo com a PEMAPES, 

apenas 5% das vias pavimentadas dispõe de dispositivos de drenagem, 

O canal localiza-se na Rua Velha para Barreiras, e margeia um terreno público, 

conforme o mapa apresentado na Figura 92. 

Figura 92 – Canal de escoamento de água pluvial 
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 Alagamentos: Algumas áreas ficam situadas em uma cota mais baixa, recebem 

a contribuição de parte da área adensada de Riachão das Neves, são elas: área 

central da Rua da Lama e no centro da cidade, próximo ao supermercado Castro. 

Os pontos principais de alagamento estão destacados: 

 Rua da Lama, Figura 93; 

 Rua do Supermercado Castro, Praça Borges,Figura 94; 

 Rua Sete de Setembro, “Beco da Raimunda”,Figura 95;  

 Rua do INSS,Figura 97; 

 Antiga Lagoa Natural, Figura 98. 



 191 

 

191 

 

Figura 93 – Alagamento na Rua da Lama 

 

 

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 
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Figura 94 – Ponto de Alagamento na Sede, Praça Borges com dispositivo de drenagem 

(esquerda) e rua com alagamento ao lado do supermercado Castro (direita) 

 

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

 

O alagamento ocorre em residências e comércios da cidade. Para evitar o 

alagamento das casas, a prefeitura utiliza alguns dispositivos de microdrenagem 

em alguns pontos principais, como na Praça Borges, por exemplo.  
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Figura 95 - Ponto de Alagamento “Beco da Raimunda” 

 

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

 

Muitas vezes o escoamento da água é superior à capacidade de 

escoamento desses dispositivos, o que não impede o alagamento das ruas, até o 

limite de atingir as casas, conforme a inundação recorrente no Beco da 

Raimunda, local mais crítico do município, conforme ocorreu em Fevereiro de 

2019 (Quadro 20). Não foi informada a existência de nenhum projeto de 

engenharia para a solução do problema. 
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Figura 96 – Alagamento no Beco da Raimunda 

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

Figura 97 – Ponto de alagamento na Av. Cel. F Macedo (Rua do INSS) 
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Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

 

Figura 98 - Antiga Lagoa Natural (Travessa 21 de Abril) 
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Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

O escoamento das águas pluviais é realizado por gravidade para as áreas mais 

baixas do município, desaguando no rio Neves, na sede do município. A extensão do 

sistema viário com drenagem na sede é de 25 km, a extensão no sistema viário 

pavimentado é de 15 km. Não existem inundações decorrentes de novos 

empreendimentos e loteamentos no município.  

A manutenção do sistema de drenagem urbana é realizada diariamente, quando 

surgem demandas ou qual quer problema pontual, são tomadas providencias para os 

problemas serem resolvidos. 

Periodicamente são tomadas algumas medidas para manutenção do sistema de 

drenagem, como varrição e limpeza das vias e limpeza e desobstrução dos canais de 

drenagem. Essas ações são suficientes para preservar os canais e o município de 

eventuais enchentes ou alagamento de ruas.  

Não existem nos locais públicos, como escolas, creches, hospitais, nenhum 

sistema para aproveitamento da água da chuva. 

Principais pontos onde é realizado o escoamento das águas de chuva pelo 

sistema de drenagem urbana são os fundos de vales e áreas livres públicas. O principal 

curso d’água que passa na área urbanizada não é ocupado nas margens por residências 

ou ruas.  

De acordo com o Plano Estadual de Manejo de Águas Pluviais e Esgotamento 

Sanitário – PEMAPES, o município de Riachão das Neves se encontra em uma situação 

que requer atenção para a estrutura municipal que trata a questão do manejo de águas 
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pluviais, em uma escala de 0 a 5, obteve com a classificação de Requer Atenção o 

índice de 3,5. Esse índice indica que o município apresenta fragilidade nos aspectos 

institucionais. No parâmetro produção de escoamento superficial que considera 

intensidade das chuvas locais, ocupação urbana e manejo sustentável, teve a 

classificação global de fragilidade Baixo com o índice 1,7.  

9.1.1 Sistema de macrodrenagem 

De acordo com o Manual de Saneamento da Funasa, a infraestrutura da 

macrodrenagem é composta principalmente de fundo de vale (talvegues), ou seja, canais 

naturais ou artificiais (construídos), que estejam localizados em áreas urbanizadas, ou 

não. Esses talvegues são os caminhos naturais das águas pluviais. Sendo assim, a 

drenagem natural do território, antes de ser ocupado e se transformar em área urbana, 

que vem a ser macrodrenagem.  

As bacias hidrográficas são áreas delimitadas por vertentes naturais que captam 

a água precipitada, conduzindo-a para um rio ou canal principal para posteriormente 

desaguar em outro rio ou no mar, no território de Riachão das Neves a principal sub 

bacia é a do Rio Grande. Os principais índices morfométricos da Sub Bacia do Rio 

Grande, são apresentados no  Figura 85. 

Quadro 22 - Dados dos principais Índices físicos da Bacia do Riachão das Neves, 

BA 

Parâmetro 
Bacia do Rio 

Grande 

Bacia do Rio 

V. do Monte 

Alegre 

Bacia de 

Drenagem 

Natural I 

Bacia de 

Drenagem 

Natural II 

Área (km2) 34.031,12 374,04 230,70 56,27 

Perímetro (km) 1.431,08 133,14 100,78 63,20 

Comprimento axial da bacia 

(km) 
225,09 37,69 29,73 20,60 

Comprimento do rio (km) 244,06 41,70 39,26 17,86 

Talvegue (km) 210,83 33,16 29,67 15,85 

Coeficiente de compacidade  

(kc) 
2,17 1,93 1,86 2,36 

Fator de forma (kf) 0,67 0,26 0,26 0,13 

Índice de circularidade (Ic) 0,21 0,27 0,29 0,18 
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Densidade de drenagem 

(Dd) 
0,40 0,29 0,19 0,19 

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

Os Coeficientes de compacidade (Kc) encontrados para todas as bacias de 

Riachão das Neves são compatíveis com a condição de “bacias não sujeitas a 

enchentes”, pois seus valores estão acima de 1,50 e, segundo Guariz (2008), valores de 

Kc acima de 1,50 são indicativos desta condição. Estas bacias têm forma alongada, 

própria de bacias sem propensão a sofrer enchentes. Sabe-se que os formatos alongados 

propiciam uma distribuição melhor das chuvas, não favorecendo a concentração de água 

de drenagem em um ponto da bacia causando problemas de cheias.  

 Quanto ao fator de forma (f), que é outro índice indicativo de tendência para 

enchente de uma bacia, apenas a Bacia do Rio Grande apresenta fator de forma entre 

0,50 e 0,75, indicando, segundo Barros et al. (2004), ser uma bacia com tendência 

mediana a sofrer enchentes. As demais não são propensas. 

Os Índices de circularidade (Ic) encontrados não se aproximam da unidade (Ic = 

1,0), logo são também indicativos de bacias alongadas e não propensas a sofrer 

enchentes. Segundo Borsato (2005) quanto mais próximo de 1,0 for o valor de Ic, mais 

próxima da forma circular será a bacia, portanto será propensa a enchentes por 

concentrar as águas de drenagem ao mesmo tempo em um único local.  

    De acordo com Vilella e Mattos (1975) a densidade de drenagem pode variar 

de 0,5 km km-2 em bacias com drenagem pobre a 3,5 km km-2, ou mais, em bacias bem 

drenadas. Desta forma, as densidades de drenagem obtidas foram todas inferiores a 0,5 

km km-2, o que significa que as mesmas têm um tamanho tal que as suas redes de 

drenagem estão aquém do seu tamanho, ou seja, há pouca possibilidade de as redes de 

drenagem escoarem grandes volumes de água e concentrá-los nos exutórios, causando 

enchentes.  

  Os resultados permitiram concluir que a bacia que compõem o município de 

Riachão das Neves não está propensa a sofrer enchentes, pois têm formato alongado e 

são pobres em drenagem, o que significa que não propiciam uma grande concentração 

de água de chuvas em seus exutórios.   
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9.1.2 Sistema de Microdrenagem 

O Manual de Saneamento da Funasa apresenta como infraestrutura da 

microdrenagem os pavimentos das ruas, guias e sarjetas, bocas de lobo, poços de visita 

e galerias de águas pluviais e também canais de pequenas dimensões. Portanto, a 

microdrenagem pode ser denominada por sistema de drenagem inicial, ou sistema 

coletor de águas pluviais. 

No município de Riachão das Neves os elementos da drenagem inicial, em geral, 

estão em condições que expressam a falta de manutenção. No levantamento de campo 

foi observado, dispositivos de captação de águas pluviais, tipo bocas de lobo, 

danificadas e obstruídas por sedimentos, carreados de vias não-pavimentadas, ou 

mesmo por falta de limpeza urbana, com presença de resíduos sólidos, que em ambas 

situações, mitiga ou anula a eficiência de captação da água.  

No distrito de São José são mais frequentes esses dispositivos de drenagem que 

direcionam, ao final dos canais, as águas pluviais para o Rio Grande, conforme Figura 

99.  

Figura 99 – Dispositivos de microdrenagem obstruídos - Distrito de São José 

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

 

Também foram observadas casas construídas na margem dos canais naturais que 

desaguam no rio, conforme Figura 100. 
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Figura 100 – Casas na margem do canal natural – São José 

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

 

9.2 Análise do Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais 

O município de Riachão das Neves não possui um Plano Diretor para 

componente manejo de águas pluviais. 

Porém, no âmbito estadual foi realizado o Plano Estadual de Manejo Pluviais e 

Esgotamento Sanitário (PEMAPES), que apresentar um planejamento para as ações 

estruturais compreendidas, como: “obras de drenagem, visando implantação de 

infraestrutura para o disciplinamento do escoamento do fluxo das águas pluviais na área 

urbana”.  

As ações estruturais prevista no Plano são arranjos gerais das bacias urbanas e a 

distribuição espacial das áreas críticas identificadas na cidade, um primeiro grupo de 

intervenções delineia uma malha de canais e galerias localizados nas linhas que unem os 

pontos baixos dos terrenos para onde escoam as águas de chuva. O que se pretende com 

estes dispositivos é garantir que as águas pluviais possam dispor de eficiente capacidade 

de transporte nas linhas de macrodrenagem. Sempre que possível, existem indicações de 

locais estratégicos no que se refere à possibilidade do uso de reservatórios de 

amortecimentos.  
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Complementam o conjunto de intervenções as indicações de áreas que requerem 

a implantação de dispositivos de microdrenagem, os estudos específicos e a indicação 

de serviços de cadastramento de dispositivos, quando for o caso. 

9.3 Legislação de Uso e Ocupação do Solo 

O município de Riachão das Neves tem uma população superior a 20mil 

habitantes, portanto a elaboração do Plano Diretor Urbano é obrigatória.  O PDDU do 

município existe pela lei Nº 426 DE 2008, que normatiza o Plano Diretor Urbano 

Municipal de Riachão das Neves. Atualmente o Plano está passando por atualizações para 

melhor atender a população. 

A elaboração do PMSB oportuna o poder público local, analisar e propor a 

legislação de uso e ocupação do solo para auxiliar no manejo de águas pluviais. Essa 

legislação é fundamental para a prevenção da proliferação de loteamentos executados 

sem condições técnicas adequadas, da ocupação de áreas impróprias (principalmente em 

leitos de rios, várzeas de inundação e cabeceiras íngremes), adensamento de 

assentamentos precários e ocupação inadequada das áreas de armazenamento. 

9.4 Rotina Operacional, de Manutenção e Limpeza da Rede de Drenagem 

Natural e Artificial 

O município possui um pequeno trecho de sistema de drenagem e alguns canais 

naturais para o escoamento das águas pluviais. Apesar da presença desses canais, não 

existe uma rotina de manutenção e limpeza, ficando a cargo da equipe da prefeitura 

alocada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, intervenções esporádicas de acordo 

com a necessidade dos serviços. De acordo com técnicos da prefeitura, são utilizados 

dois a três funcionários para executar os serviços emergenciais de limpeza e 

manutenção. Não existem estratégias com a população para mitigas os problemas na 

infraestrutura de drenagem, como ações de educação ambiental e sanitária. Existe uma 

comunicação informal, entre a Secretaria e a população, através de reclamações verbais 

com funcionários da prefeitura. 
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Na zona rural, as estradas não são pavimentadas e existem problemas com 

erosão marginal/solapamento. A erosão interfere no fluxo de pessoas da cidade no local 

e adjacências. O prejuízo material é baixo e não há risco de vida humana. A erosão 

ocorre principalmente próxima ao leito dos rios intermitentes, que no período de chuva 

escorrem bastante água. Normalmente são construídas pontes ou passagens molhadas, 

que permitem interligar as estradas vicinais, para permitir o transporte rural, conforme 

Figura 101.  

Figura 101 – Pontes na zona rural 

 

 

Ponte Comunidade Tabua 

  

Ponte Riacho do Curralinho - Cariparé 
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Ponte - Riacho Bacupari 

  

Ponte - Riacho Sarapó 
Fonte: IFBA/PISA/Comitê executivo, Mar/2019. 

Em épocas de chuva, ou ocasionalmente, ocorrem erosões e/ou desabamento nas 

pontes molhadas, conforme Figura 102. Essas situações necessitam de manutenção e 

construção de dispositivos mais eficientes.  

Figura 102 - Erosão marginal nas estradas que ligam a sede as comunidades rurais 
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Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

 

9.5 Tipos de Sistemas Existentes no Município 

No município de Riachão das Neves não foge à regra da maioria dos pequenos 

municípios do estado, com a existência de utilização de sistema de micro e 

macrodrenagem para receber e transportar esgoto sanitário. Em São José existe um 

canal de drenagem que recebe as contribuições de esgoto das casas que ocupam a 

margem desse canal. 

9.6 Principais Problemas Relacionados ao Serviço De Manejo De Águas Pluviais 

No município de Riachão das Neves existem alguns pontos críticos que causam 

transtornos a população e consequentemente ao poder público local, na ocorrência de 

chuvas intensas. Os principais problemas estão apresentados no Quadro 23: 

Quadro 23 – Principais problemas Relacionados ao Serviço De Manejo De Águas Pluviais 

PROBLEMAS Zona Urbana Zona Rural 

ocorrência de rompimento de tubulações, causando 

extravasamentos e exposição dos moradores a proliferação 

de vetores; 

 x 

existência de pontos obstruídos pela disposição 

inadequada de resíduos sólidos em terrenos próximos às 

vias e aos cursos d´água de desague, incluindo descarte 

inadequado de entulho, galhadas e até volumosos 

(colchões, eletrodomésticos, sofás, etc.), o que também 

denuncia falha grave no serviço de manejo de resíduos 

sólidos e limpeza urbana; 

x x 

existência de pontos de estrangulamento nos corpos 

d´água de desague (canais, lagos, córregos, rios) que 
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resultam na ocorrência de inundações em função do nível 

de ocupação da bacia contribuinte; 

áreas onde tem drenagem natural e que se encontram 

com o solo compactado, dificultando a infiltração da água 

e com sinais de erosões e voçorocas; 

 x 

falta de manutenção periódica na área rural, 

particularmente nas estradas vicinais, com vistas a indicar 

os problemas acarretados para a comunidade e quais são os 

responsáveis pela correção dos mesmos. 

 x 

 Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

As maiores deficiências do município são as estradas vicinais da zona rural, 

principalmente nas estradas que ligam a sede a Cariparé, sendo a população rural a mais 

atingida por tais deficiências. A prefeitura dispõe de máquinas próprias para a 

realização do serviço de reparo dessas estradas, porém a falta de um pessoal técnico 

específico para esse serviço torna os reparos apenas emergenciais desses sistemas, e não 

com uma frequência planejada a fim de evitar tais problemas, como erosões nas épocas 

de chuvas. 

9.7 Ocorrência de Desastres Naturais 

Com base nos Relatórios Gerenciais de Danos Informados, para os anos de 2013 

e 2016, o munícipio de Riachão das Neves tem como desastre natural evidenciado a 

Estiagem, sendo ratificado pelo Índice de Vulnerabilidade aos Desastres Naturais 

relacionados às secas (IVDNS), no qual, é considerado como moderado para o 

município em questão.   

No Atlas Brasileira de Desastres Naturais, para o município de Riachão das 

Neves, as ocorrências registradas no período de 2011 a 2016, são apenas de estiagem 

nos anos de 2013 e 2016, como mostra o Quadro 24. 

Quadro 24 – Desastre Naturais do município de Riachão das Neves 

ANO 
Nº do 

Decreto 

Data do 

Decreto 
Desastre 

Nº da 

Portaria 

Data da 

Portaria 

Nº do 

D.O.U. 

Data do 

D.O.U. 

2016 034 28/06/2016 ESTIAGEM 156 19/07/2016 138 20/07/2016 

2013 024 20/08/13 ESTIAGEM 109 17/09/13 181 18/09/13 
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9.8 Responsável pelo Serviço de Manejo de Águas Pluviais e Drenagem 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Ri que é a responsável pela 

prestação do serviço de manejo de água pluvial. Para essa prestação tem alocado na 

secretaria alguns funcionários, que compartilham com as outras atividades de obras que 

o órgão executa. 

No município não há atuação do órgão da Defesa Civil Municipal, apesar da 

importância sobre o sucesso das ações empreendidas. 

9.9 Situação Econômico-Financeira do Serviço Manejo de Águas Pluviais e 

drenagem 

No município não existe cobrança de taxa que possibilite intervenções 

necessárias para o manejo das águas pluviais. O custo da mão de obra e das poucas 

intervenções é rateado pelo orçamento geral da Secretaria Municipal de Obras. 

9.10 Caracterização da Prestação do Serviço de Manejo de Águas Pluviais e 

Drenagem Segundo Indicadores 

A incipiência da capacidade na produção de dados e informações acerca do 

serviço de manejo de águas pluviais, também está presente no município de Riachão das 

Neves, porém foram estimados alguns parâmetros para defini alguns indicadores, como: 

Dessa forma, para que o município disponha de alguma informação sobre essa 

componente foram feitas as seguintes análises: 

 Indicador de vias com problemas de microdrenagem 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑙𝑎𝑔𝑎𝑚 𝑐𝑜𝑚 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎çã𝑜 𝑇𝑅 < 5 𝑎𝑛𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜
= (%) 

 

Para a obtenção desse indicador foram listadas aproximadamente 76 ruas e 

avenidas da sede do município. Dessas ruas listadas somente sete possuem histórico de 

alagamento com TR < 5 anos, no caso: Rua Sete de Setembro (Beco da Raimunda), Rua 

do mercado Castro, Rua do INSS, Rua da Lama, Rua J.K (Estrada Velha para 



 207 

 

207 

 

Barreiras), Praça Borges e Rua da Antiga lagoa. Logo, o indicador de vias com 

problemas de microdrenagem é igual a 9,5 %. 

 Indicador de pontos de inundação 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎çã𝑜 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒 𝑐ó𝑟𝑟𝑒𝑔𝑜𝑠 𝑛𝑎 á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 (𝑘𝑚)
= (𝑛º/𝑘𝑚) 

 

 Em Riachão das Neves na área urbana do município, há alguns trechos com 

riachos que somam aproximadamente 5,16 km, sendo aproximadamente 7 pontos de 

alagamentos. Os pontos de inundação correspondem a 1 ponto a cada 1,35 km. 

 

 Indicador de área alagada 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑔𝑎𝑑𝑎 (𝑘𝑚2)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑘𝑚2)
= (%) 

 

A área urbana total possui 2,72 km², sendo que a área alagada das ruas citadas é 

menor que 0,15 km² em relação à totalidade da área urbana, resultando num valor de 

indicador, que resulta em uma área alagada menor que 5,5%, da área total. A área 

alagada é muito pequena, atribuída a alguns pontos específicos no município.  

 

 Proporção de áreas verdes impermeabilizadas 

 

Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑘𝑚2)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑘𝑚2)
= (%) 

 

A área urbana total possui 2,72 km², sendo as áreas não impermeabilizadas 

equivalentes a 1,18 km², o que corresponde a proporção de 43,4% da área como 

impermeabilizada. 
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10 SERVIÇO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Esse capítulo do diagnostico técnico-participativo, objetiva a apresentação das 

informações gerais do componente resíduos sólidos, entre elas: descrição da situação 

atual dos resíduos sólidos, organizada por tipo de resíduo e segundo as etapas do 

manejo; análise de planos municipais existentes para a área de resíduos sólidos; 

principais problemas identificados; carência do poder público no atendimento à 

população; áreas favoráveis para disposição final adequada dos rejeitos; estrutura 

organizacional do serviço; programas especiais em manejo de resíduos sólidos; passivos 

ambientais relacionados a resíduos sólidos; soluções consorciadas; sustentabilidade 

econômico-financeira do serviço; indicadores.  

A conservação das áreas urbanas e a limpeza pública são fatores essenciais da 

vida cotidiana de um território. O manejo adequado dos resíduos sólidos urbanos são 

ações que promovem a saúde através da prevenção, ao mesmo tempo em que protege o 

meio ambiente. 

10.1 Descrição Geral dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos 

A gestão dos resíduos sólidos no município de Riachão das Neves é de 

responsabilidade da prefeitura, mais especificamente da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, que tem uma estrutura apropriada para a gestão e consequentemente para 

prestação dos serviços.    

A gestão do serviço de limpeza pública no município é realizada pela prefeitura, 

porém a prestação do serviço é terceirizada, pela Empresa Souza Gomes, vencedora do 

processo licitatório finalizado no mês de março de 2019. 

A produção de resíduos sólidos em um município depende de alguns fatores, 

entre eles estão: o número de habitantes, o nível de educação e as condições 

socioeconômicas e ambientais da população. Essa produção é resumida aos seguintes 

resíduos: 

 Resíduos Sólidos Domiciliares/Comerciais - RSD; 

 Resíduos da Limpeza Pública; 
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 Resíduos da Construção Civil e Demolição - RCC; 

 Resíduos de Serviços de Saúde - RSS; 

 Resíduos Volumosos; 

 Resíduos com Logística Reversa Obrigatória; 

 Resíduos Industriais; 

 Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento; 

 Resíduos Sólidos Cemiteriais; 

 Resíduos de Óleos Comestíveis; 

 Resíduos Verdes; e 

 Resíduos Agrosilvopastoris. 

 

A destinação final dos resíduos da sede atualmente é feita de forma inadequada. 

O município possui quatro lixões em todo território do município, todos a céu aberto. O 

lixão da sede do município de Riachão das Neves está situado na serra próximo a 

entrada da fazenda Bascal, sentido a torre da vivo. Esse lixão está localizado nas 

coordenadas geográficas: Lat. 11º46’14,1’’S e Long. 44º54’05.5’’W. Os resíduos 

sólidos são jogados sem nenhum tratamento, e ficam expostos no solo. Os técnicos das 

prefeitura desconhecem os responsáveis por colocar fogo no lixão, tento como hipótese 

os catadores de materiais recicláveis que circulam pelo local. A área já foi isolada, 

porém no momento as visita técnica as cercas estavam quebradas, e possuía um catador 

na área, como mostra a Figura 103. 

Figura 103 – Lixão de Riachão das Neves - Sede 
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Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

Existem ainda mais três lixões na zona rural do município. Eles estão localizados 

nas respectivas coordenadas: Entrocamento (11º23’57.9’’S e 45º54’38.5’’W), 

localizado na proximidade do bairro Prazeres.   

No Distrito de São José do Rio Grande, o lixão está localizado (11º48’02.2’’S e 

44º46’40.1’’W), próximo ao projeto de irrigação Nupeba, saída para Riachão (Figura 

104). A quantidade de material biodegradável é bastante grande, principalmente pela 

presença de restos de bananas, provenientes do projeto Nupeba.  

Figura 104 – Lixão de São José 
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Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

No distrito de Cariparé, o lixão está localizado na saída para a comunidade dos 

Gerais. As coordenadas geográficas são: Lat. 11º31’02.0’’S e Long. 45º01’09.4’’W, 

conforme Figura 105. 

Figura 105 – Lixão Cariparé 

  

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

10.1.1 Caracterização da geração dos resíduos sólidos 

A caracterização dos resíduos sólidos é fundamental para o planejamento e 

consequentemente a prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos incluindo o 
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serviço de limpeza pública urbana, ressaltando entre eles: estratégias para promover a 

redução da geração de resíduos; definição e dimensionamento dos equipamentos; 

viabilidade técnica e operacional da coleta seletiva; definição do tipo de tratamento e da 

disposição final mais adequada dos resíduos; entre outros. 

No município não tem registro da composição gravimétrica dos resíduos sólidos 

urbanos, por isso, foi estimado a sua geração, com base em dados secundários de outros 

municípios baianos com características semelhantes. Apresentam-se, na Tabela 61a 

referência sobre a composição física, dos resíduos.  

 

 

Tabela 61 - Composição física dos resíduos sólidos de municípios baianos 

Componentes % Piritiba % Barra da Estiva % Ibiquera % Médio 

Matéria Orgânica 67,95 57,02 77,05 67,34 

Contam. Biológico 6,69 14,64 5,70 9,01 

Contam. Químico 0,81 0,37 0,40 0,53 

Isopor 0,14 0,00 0,11 0,08 

Madeira 0,48 0,00 0,00 0,16 

Metal ferroso 1,23 1,47 0,45 1,05 

Metal não ferroso 0,39 0,47 0,09 0,32 

Outros 2,06 2,11 2,12 2,10 

Papel 2,68 3,92 0,65 2,42 

Papelão 2,03 3,42 1,57 2,34 

Plástico duro 3,90 3,25 3,95 3,70 

Plástico mole 7,10 8,27 4,29 6,55 

Trapo 3,13 1,78 1,86 2,25 

Vidro 1,41 1,17 1,57 1,38 

Pet 0,00 0,97 0,00 0,32 

Tetra Pack 0,00 0,20 0,19 0,13 

Borracha 0,00 0,94 0,00 0,31 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 
Fonte: Bahia, 2013. 

Os indicadores da geração e densidade dos resíduos são apresentados o índice 

per capita e peso específico aparente na Tabela 62. 

Tabela 62- Índices de resíduos sólidos em municípios baianos 

Município 
Índice per capita do resíduo domiciliar 

(kg/hab.dia) 

Peso específico aparente 

(kg/m³) 
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Município 
Índice per capita do resíduo domiciliar 

(kg/hab.dia) 

Peso específico aparente 

(kg/m³) 

Piritiba 0,4 148,13 

Barra da Estiva 0,5 144,60 

Ibiquera 0,4 148,30 

Fonte: Bahia, 2013. 

Já na Tabela 63, são apresentados outros resultados obtidos em pesquisas de 

campo sobre a tratabilidade dos resíduos domiciliares de algumas cidades baianas. 

Tabela 63 - Tratabilidade dos resíduos sólidos domiciliares em algumas cidades baianas 

Município Características de Tratabilidade (%) 

Biodegradáveis Recicláveis Descartáveis 

Camamu 75,50 16,81 7,69 

Cruz das Almas 79,90 17,40 2,70 

João Dourado 55,20 15,70 29,10 

Lauro de Freitas 69,40 25,40 5,20 

Mata de São João 

(litoral) 

59,69 22,66 17,65 

Mucuri 44,56 54,43 1,01 

Ibiquera ² 77,07 12,83 10,10 

Barra da Estiva ² 57,1 23,12 19,83 

Piritiba ² 68 19 13 

Fonte: ¹ PGLU - CAR/AQUINO/ECONTEP/EPAL/RESOL/TCBR/TCI/UFC – 2002. ² Bahia, 2013. 

Para a caracterização dos tipos de resíduos e as respectivas estimativas de massa 

e volume, considerou entre as referências apresentadas, os dados dos municípios de 

Cruz das Almas, por se aproxima mais das características do município de Riachão das 

Neves.  O  Quadro 25 abaixo apresenta os valores estimados para a massa e volume de 

acordo com cada tipo de resíduos. 

Quadro 25 - Tipo e massa dos resíduos produzidos em Riachão das Neves 

Tipo de Resíduos Massa (kg) 

Biodegradáveis 75,50 

Recicláveis 16,81 

Descartáveis 2,70 

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

Todos os resíduos sólidos domiciliares gerados em Riachão das Neves são 

coletados através do serviço público de coleta realizado pela prefeitura. O serviço de 

coleta regular além de fazer a coleta porta-a-porta é responsável também em alocar a 



 215 

 

215 

 

produção da equipe de varrição. A coleta é realizada de segunda a sábado no centro da 

cidade e em dias alternados nos bairros da sede e na zona rural. 

Os serviços de capinação, roçagem, podas e jardinagens são serviços realizados 

de forma planejada. Os serviços de podas e entulhos são agendados. Para a coleta desse 

tipo de resíduo é utilizado um caminhão carroceria com o motorista e quatro auxiliares. 

Os logradouros na região central e parte da periferia apresentam uma boa aparência 

estética e sanitária, no que tange a presença de resíduos. O serviço de tiragem de terra 

que normalmente é pouco, e apenas após período de chuva é realizado por varrição e no 

momento de capina da via. 

O serviço de varrição é bem realizado, visto que as vias pavimentadas da área 

central são varridas regularmente, além disso, contam com algumas lixeiras de 

pedestres. O serviço de varrição tem uma frequência diária no centro da cidade, de 

segunda a sábados, inclusive entorno da feira. O serviço é realizado por três varredores. 

O resíduo é acumulado e coletado no turno oposto por caminhão compactador, pela 

coleta regular.  

A limpeza das feiras é realizada diariamente e a sua execução fica a cargo dos 

próprios varredores. A feira livre do centro de abastecimento da cidade normalmente 

ocorre de segunda a sábado, prolongando-se até o final do turno vespertino, e a sua 

limpeza ocorre no mesmo dia. A limpeza dos cinco sanitários públicos tem equipe fixa, 

são dois banheiros na rodoviária, um no cemitério e dois na praça Borges em frente a 

feira.   

A coleta dos resíduos de serviços de saúde é realizada pela empresa RETEC 

contratada pela prefeitura, realizado uma vez por semana no hospital municipal e 03 

PSFs na sede. As unidades de saúde da zona rural também possuem o serviço de coleta 

dos resíduos de saúde, que são encaminhados à sede semanalmente para serem 

coletados pela empresa RETEC. De acordo com os técnicos da prefeitura, o destino 

desses resíduos é a cidade de Barreiras, onde é incinerado.  

Existe uma articulação nos setores da prefeitura para promover ação educativa 

junto à população, com o objetivo de orientar sobre os roteiros de coleta e os horários 

para a disposição dos resíduos a ser coletado porta a porta. Outra ação que precisa de 
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um processo de sensibilização e orientação é o uso das cestas de pedestres. Também 

realizam a conscientização para coibir o descarte aleatório dos resíduos da construção 

civil e da limpeza de quintais em logradouros públicos, através de campanhas 

educativas, e de uma regulamentação para a gestão desse tipo de resíduo.   

10.1.2 Resíduos Sólidos Domiciliares/Comerciais - RSD 

Os RSD são responsáveis pela maior parte da produção diária de resíduos dos 

municípios brasileiros de pequeno porte, característica do território em estudo.  

A forma de dispor os resíduos para a coleta pode dar início aos problemas, ou 

mesmo as primeiras soluções, para os serviços de limpeza urbana de um município. É 

possível definir o tipo de acondicionamento tecnicamente mais adequado para cada 

situação e tipo de resíduo, mas por se tratar de uma atribuição de cada usuário, é 

necessária uma ação planejada do setor para estabelecer parâmetros e principalmente 

uma estratégia de sensibilização para sua adoção. 

Os parâmetros técnicos para a adoção desses recipientes vão desde: as boas 

condições sanitárias, incluindo local de armazenagem; a capacidade volumétrica 

suficiente para armazenar os resíduos nos intervalos de coleta; facilitar o manuseio para 

permitir celeridade na operação de coleta, aumentado assim a produtividade dos 

serviços; e a manipulação segura dos profissionais que realizam o serviço. 

A observação de campo permitiu a verificação das formas variadas do 

acondicionamento dos resíduos a serem coletados no município. Para os RSD a 

população utiliza preferencialmente sacos plásticos e em alguns casos vasilhames 

diversos. No centro da cidade a população residente utiliza preferencialmente sacos 

plásticos, além de baldes; já a população dos bairros costuma utilizar vasilhames 

plásticos, latas, caixas de papelão e sacolas plásticas de supermercados. 

10.1.3 Resíduos Sólidos Domiciliares na Zona Urbana 

 A coleta de resíduos sólidos urbanos (RSU) é planejada pela secretaria de meio 

ambiente. A coleta na sede municipal está programada em cinco áreas na cidade, 
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divididos em diferentes setores de coleta: A, B, C, D, e Centro, conforme Figura 106. 

As coletas são realizada 2 vezes por semana em cada setor. A frota de veículos é da 

prefeitura.  

Figura 106 – Panfleto distribuído a população do planejamento da coleta realizada pela 

prefeitura na sede de Riachão das Neves 

 

Fonte: Prefeitura de Riachão das Neves, 2019. 

Na Sede ocorrem duas coletas de resíduos por dia, realizadas de segunda a 

sábado, com o caminhão compactador com capacidade de 8m³. Foi realizada uma 

estimativa da quantidade de resíduos coletados por dia, através da contagem dos 

caminhões de coleta.  
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Alguns domicílios implantaram cestas de metal vazadas com pedestal para o 

acondicionamento dos seus resíduos, visando o ordenamento da sua disposição até o 

momento da coleta e também para evitar o rompimento dos recipientes por animais e 

vândalos. Com o mesmo objetivo, em alguns logradouros os sacos com resíduos são 

amarrados nos galhos das árvores pela população até ser coletado, como mostra a Figura 

107. 

 

 

 

 

Figura 107 – Tipo de acondicionamento dos resíduos – Sede de Riachão das Neves 
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Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

10.1.4 Resíduos Sólidos Domiciliares na Zona Rural 

 Distrito de Cariparé 

A coleta dos resíduos domésticos em Cariparé é realizada 02 vezes por semana. 

Por dia são realizados no caminhão cerca de 6 a 8 voltas. A coleta de entulhos é 

realizada duas vezes na semana, por volta de 2 viagens cada dia. Já para as podas de 

arvore são necessários aproximadamente quatro viagens por dia.  Pessoal empregado: 

03 garis para coleta, 06 para varrição e capina e 02 motoristas. A população utiliza 

alguns coletores reciclados de resíduos domiciliares, como baldes plásticos e cestas de 

madeira, conforme demostrado na Figura 108. 

Figura 108 – Tipo de acondicionamento dos resíduos em Cariparé 

    

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

 

 Distrito de São Jose do Rio Grande 

Em São José são realizadas duas coletas por semana. Cada dia são necessárias 

em média 07 caçambas de 6m³/dia coletadas de resíduos domésticos, tendo um 

equivalente aproximado de 84m³/semana. Para realização da coletade resíduos 

domésticos são necessários 03 garis para coleta e 01 motorista.  
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Para atender os serviços de varrição e capina são necessários 10 garis. A coleta 

dos resíduos de poda de arvores são realizadas 03 vezes por semana, utilizando um 

caminhão de carroceria 7 m3. São necessárias três coletas por dia, tendo assim, 21 m³ de 

resíduo de poda por dia.  

 Distrito de Entrocamento 

A coleta de resíduos domésticos no distrito de entroncamento é realizada 3 vezes 

por semana, cada dia de coleta são necessárias de 4 a 5 viagens no caminhão basculante 

(caçamba 6 m³).  

A coleta de entulho e poda é realizada duas vezes por semana. Cada dia são 

necessárias três viagens para realizar o serviço completo com um caminhão de 

carroceria de 7m³. Cada dia coleta de entulho e poda resulta em aproximadamente 20 m³ 

de resíduos. Para realização do serviço são necessários: 02 garis para coleta de entulho e 

poda, 01 motorista e 08 garis para varrição e capina. 

No que diz respeito a geração de resíduos, o valor médio do indicador (I021), 

Massa coletada (Resíduos Domiciliares - RDO + Resíduos Públicos - RPU) per capita 

em relação à população urbana, SNIS/2014, variou de 0,82 kg/hab./dia na região sul até 

1,19 kg/hab./dia na região nordeste. Esse indicador segue uma tendência de crescimento 

nas últimas quatro pesquisas, principalmente por causa das regiões norte e nordeste 

como mostram a Tabela 64 do SNIS/2013, a seguir. 

Tabela 64 – Massa coletada (RDO+RPU) per capita dos municípios participantes do SNIS-RS 

2014, em relação à população urbana (indicador I021), segundo região geográfica 

Região 
Quantidade de 

municípios 

Massa coletada per capita (I021) 

Mínimo Máximo Indicador médio 

(Kg/hab./dia) 

norte 226 0,10 2,60 1,09 

nordeste 803 0,10 2,69 1,19 

sudeste 1.221 0,10 2,69 0,94 

sul 926 0,10 2,67 0,82 

centro-oeste 265 0,10 2,62 1,22 

Total - 2013 3.441 0,10 2,69 1,01 

Total - 2012 2.944 0,10 2,55 1,00 

Total - 2011 1.991 0,10 2,53 0,96 

Total - 2010 1.465 0,10 2,72 0,93 
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Fonte: Brasil (2014). 

Na Bahia em 2014, 196 municípios forneceram informações ao SNIS (Riachão 

das Neves não foi um deles) e o indicador (I021) atingiu o valor médio de 1,02 

kg/hab./dia. Considerando uma população urbana estimada de um pouco mais de 8 mil 

habitantes (IBGE/2010), a produção de resíduos para o município é de um pouco mais 

de oito toneladas. Ainda, de acordo com os dados do SNIS o percentual referente aos 

RSD do total produzido e coletado chega a mais de 77%, o que leva a conclusão de uma 

produção aproximada de seis toneladas diárias dos resíduos sólidos domiciliares. 

Essa estimativa de produção está próxima com as informações do número de 

descarga do caminhão compactador no lixão. O equipamento de coleta utilizado tem 

capacidade máxima de 8 toneladas, com uma média de duas descarga por dia no lixão, 

com carga plena. Isso daria uma quantidade aproximada de 16.000kg para uma 

população entorno de 22.000 mil habitantes, resultando em 0,73kg/hab/dia. 

A coleta dos resíduos sólidos produzidos em Riachão é executada com distinção 

dos tipos de resíduos existentes, ou seja, os dias de coleta são pré-definidos. Apenas o 

veículo que faz a coleta domiciliar recolhe simultaneamente os resíduos dos 

estabelecimentos comerciais, das feiras, do mercado, e da varrição. Apenas os resíduos 

de serviços de capina, podas, jardinagem e construção civil, dada a especificidade, 

recebem alguma diferenciação quanto à coleta. Os veículos utilizados nas coletas são 

apresentados na Figura 109. 

Figura 109 – Equipamento de coleta - Caminhão Compactador (esquersa) e caminhão tipo 

carroceria (direita) – Riachão das Neves 
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Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

O serviço é realizado com alternância nos bairros e em algumas comunidades da 

zona rural, utilizando os caminhões compactadores e de carroceria. O Quadro 26 

apresenta os bairros, de acordo com os dias da semana que é realizada a coleta e o tipo 

de equipamento utilizado. 

 

Quadro 26 – Frequência da coleta regular – Riachão das Neves 

Sede do 

município 
Dias de coleta Equipamento 

Nº de viagem 

Setor A Segunda, Quarta e Sexta 01 Compactador 02 

Setor B Segunda, Quarta e Sexta 01 Compactador 02 

Setor C Terça, Quinta e Sábado 01 Compactador 02 

Setor D   Terça, Quinta 01 Compactador 02 

Centro Segunda a sábado 01 Compactador 02 

Fonte: Diretoria Municipal de Limpeza Pública – Riachão das Neves (2019). 

Na zona central da sede municipal a coleta dos resíduos comuns atende a todas 

as vias com frequência diária, de segunda a sábado. Os horários da coleta são das 7:00h 

às 11:00h e de 13:30h às 16:00h, sendo que no sábado só é realizada no período da 

manhã. A coleta na zona rural só ocorre duas vezes por semana em dias alternados, as 

comunidades que possuem o serviço de coleta pública são: Cariparé, São José, 

Entrocamento, Barra do Riacho e Capim Grosso. Nso dias do Setor B o caminhão vai 

até o povoado de Capim Grosso para coleta dos resíduos. 

As características dos equipamentos de transporte existente são mostradas no 

Quadro 27 apresentado a seguir: 

Quadro 27 – Equipamentos de transporte da coleta do RSD – Riachão das Neves 
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Área Tipo 
Capacidad

e (m3) 

Estado de 

Conservação 

Sede Municipal 

01 Caminhão 

Compactador  
8  Bom 

02 Caminhões 

Basculantes  
 7 Bom 

01- Caminhão Para 

Carga Seca. 
 Bom 

São Jose Do Rio 

Grande 

01 Caminhão 

Basculant 
6 Bom 

Cariparé 
02 Dois Caminhões 

Basculant  
5  Bom 

Entroncamento  01 Caminhão    6 Bom 

Fonte: Diretoria Municipal de Limpeza Pública – Riachão das Neves (2019) 

O pessoal alocado no serviço de coleta consiste de coleteiros, de motorista, além 

do encarregado e da supervisão geral, (funcionário sob-regime de prestação de serviços, 

ocupando cargo de confiança), que se responsabiliza pela fiscalização dos serviços.  

O número de trabalhadores locados nos serviços de coleta regular, de acordo 

com os dados é de (quatro) coleteiros e (dois) motorista, contemplando a zona urbana e 

zona rural. No que se refere ao fardamento, os trabalhadores da coleta regular são 

fardados e utilizam EPI’s. A rotina operacional do serviço de coleta regular constitui-se 

em: 

a) A saída dos veículos na garagem da prefeitura, às 07:30h; 

b) Apresentação das guarnições às 07:00h na porta da garagem da prefeitura; 

c) Saída dos veículos com a sua guarnição (01 motorista e 04 coleteiros para 

cada caminhão); 

d) Desenvolvimento dos roteiros de coletas, é realizado com os coleteiros 

acompanhando o caminhão; 

e) Descarga no lixão; 

f) Parada às 11:30h para o almoço e continuar o roteiro no turno vespertino das 

13:30h às 16:00h; 

g) Após realizar a última descarga o motorista leva o veículo de volta a garagem 

da prefeitura. 
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Qualquer orientação extra a respeito de áreas ou serviços a serem 

complementados, é dada pela prefeitura através do encarregado para o pessoal 

contratado pela empresa. A metodologia adotada para a coleta consiste da remoção dos 

acondicionadores e de pequenos pontos de resíduos ao longo das vias, de acordo com a 

guarnição de cada equipamento. Ressaltando que o caminhão compactador trabalha com 

quatro coleteiros. 

10.1.5 Resíduos de Limpeza Pública 

De acordo com o guia do Ministério de Meio Ambiente (MMA) para a 

elaboração dos instrumentos de planejamento para o manejo de resíduos sólidos, entre 

outras atividades fazem parte da limpeza pública à varrição; limpeza de sanitários 

públicos; raspagem e remoção de terra e areia em logradouros públicos; desobstrução e 

limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos; e limpeza dos resíduos de feiras públicas 

e eventos de acesso aberto ao público.  

10.1.5.1 Resíduos da Varrição 

Os resíduos da varrição são constituídos por materiais de pequenas dimensões, 

principalmente os carreados pelo vento ou oriundos da presença humana nos espaços 

urbanos. É comum a presença de areias e terra, folhas, pequenas embalagens e pedaços 

soltos, fezes de animais e outros. 

Os serviços de varrição são executados de forma manual por varredor. As vias 

pavimentadas são atendidas regularmente com frequência diária na área central da 

cidade, e frequência alternada nos bairros. As vias sem pavimento não são varridas, más 

é realizado a capina. Nos povoados rurais a oferta do serviço segue a mesma lógica da 

sede do município, com varrição somente nas ruas com pavimento e capina nas vias 

sem pavimento. Nas ruas não pavimentadas existe um serviço de catagem de material 

solto, porém na visita a campo não foi verificado a presença desse tipo de material.  

O atendimento na área central da cidade é de 100%, enquanto que nos bairros 

essa cobertura depende do número de ruas pavimentadas. A mesma forma ocorre na 
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zona rural, onde essa cobertura corresponde ao índice de pavimentação das vias 

públicas. 

A atividade de varrição é executada segundo os seguintes critérios operacionais: 

 Turno de serviço: os serviços são executados normalmente no turno diurno no 

período matutino e vespertino. 

 Horários: das 07:00 às 11:00h no turno da manhã, com o intervalo de duas horas 

para o almoço, e no turno vespertino das 13:30 às 16:00h. No verão, com o 

aumento da temperatura, os horários alteram para 05:00 às 10:00h e das 14:00 às 

16:00h. 

 Frequência: varia em função dos locais onde é executada a varrição, da seguinte 

forma: 

o Diária, nas principais vias e praças, cobrindo todo o centro da cidade, 

incluindo aos domingos os logradouros do centro comercial; 

o Alternada, nos bairros, onde pode ser executada três vezes por semana; 

A rotina operacional do serviço de varrição constitui-se em: 

a) Apresentação da equipe às 07:00h na empresa; 

b) Saída do varredor para os setores pré-; 

c) Desenvolvimento dos setores de varrição; 

d) Parada às 11:30h para o almoço onde tiver e continuar o setor no período da 

tarde das 13:00h às 16:00h; 

e) Após realizar os setores a equipe retorna a empresa para guarda das ferramentas 

e equipamentos. 

A metodologia de execução consiste da distribuição do varredor por setor, que 

varre e apanha com o carro lixeira de varrição, munido de pá e vassoura. Para 

acondicionar a produção da varrição, o profissional que recolhe os resíduos utiliza saco 

de plástico de 100l. A medida que esses sacos vão enchendo, os mesmos são colocados 
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nas vias públicas para serem recolhidos pela coleta regular. A quantidade de varredores 

está estabelecido em quatro funcionários por setor, conforme Tabela 65. 

Tabela 65 – Números de varredores por setor – Riachão das Neves 

Setor Varredor 

Setor A 4 

Setor B 4 

Setor C 4 

Setor D 4 

Setor E 4 

Cariparé 4 

São José 4 

Entrocamento 4 

Capim Grosso 4 

Barra do Riacho 4 

TOTAL: 40 

Fonte: Diretoria Municipal de Limpeza Pública, 2019. 

10.1.5.2 Limpeza de feira e mercados 

 Parte da produção dos resíduos gerados na feira livre é disposto pelos próprios 

comerciantes e usuários, em alguns pontos da feira. A feira da sede municipal de 

Riachão das Neves funciona do Centro Municipal de Abastecimento, situado na Praça 

Borges, centro da cidade. A feira municipal ocorre diariamente de segunda a sábado, 

7:00 ás 17:00. As coleta e limpezas na feira são realizadas duas vezes ao dia, as 

07h30min e as 13h30min da tarde, conforme Figura 110. 

Figura 110 – Limpeza da feira municipal – Riachão das Neves 

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 
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O Quadro 28 a seguir, apresenta o cadastro das feiras e um resumo das suas 

características. 

Quadro 28 – Cadastro das Feiras Livres – Riachão das Neves 

Localização Dia 
Tipo Tipo de 

Pavimentação 

Horário (h) 
Necessidade 

de Lavagem 

Fixa Móvel Início Término Sim Não 

Centro de 

Abastecimento 

Municipal 

Seg-Sáb X  Cimentado  07:00h 17:00h  X 

Fonte: Diretoria Municipal de Limpeza Pública (2018). 

10.1.5.3 Limpeza de Sanitários Públicos 

A limpeza dos sanitários públicos localizado na praça Borges na área da feira é 

realizada pela prefeitura por um funcionário (Figura 111). A limpeza é diária, de 

segunda a sábado. Além de rodo, vassoura, pano de chão e vassourinha são utilizados 

sabão, alvejante, desinfetante e detergente. O equipamento de proteção individual 

utilizado é: luvas de borracha, bota de borracha e máscara.  

 

 

Figura 111 – Banheiro do mercado utilizado – Riachão das Neves 

 

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 
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10.1.5.4 Sacheamento e Raspagem e Remoção de Terra e Areia 

A retirada do capim entre os paralelepípedos é executada por um funcionário da 

prefeitura sem uma programação definida, já que o mesmo funciona como curinga na 

cobertura das faltas de funcionários do setor. Pelo baixo índice pluviométrico, e a 

concentração temporal do período de chuva, a demanda para tiragem de terra se 

concentra em um período pequeno do ano, e após a ocorrência de chuvas fortes. A 

ferramenta utilizada para o sacheamento é o sacho, enquanto que na tiragem de terra 

utiliza normalmente, pá, enxada e carro de mão. A produção é confinada no local de 

execução, no caso do sacheamento a produção é varrida pela equipe de varrição e se 

mistura aos outros resíduos varridos. 

A rotina desse serviço é a mesma executada pela equipe de varrição, utilizando o 

mesmo local para guarda das ferramentas, inclusive o recebimento e utilização dos 

mesmos EPI’s. 

10.1.6 Resíduos da Construção Civil e Demolição 

Os Resíduos da Construção Civil e Demolição RCC têm duas classificações: a Classe 

(A) que compõe a maior parte desses resíduos (80%), como: resto de alvenaria, solo, 

concreto, argamassa e outros agregados; e a Classe (B), como: resto de madeira, na sua 

grande parte, além de embalagens, tubos, fiação, gesso e outros. Além disso, os RCC 

também têm uma parcela muita pequena de resíduos perigosos, entre eles restos de 

tintas e solventes (CONAMA 307/2002). 

A coleta de Resíduos da Construção Civil (RCC) é realizada pela prefeitura de 

por setores em dias e horários alternados. Esses resíduos são dispostos nos logradouros 

pela população em dias pré-definidos, com articulação com a prefeitura que tem que ser 

acionada antecipadamente através de um agendamento para coleta desses resíduos.  A 

coleta funciona por agendamento. Esse tipo de serviço, denominada de coleta 

concentrada, não possui roteiro definido, sendo realizadas de acordo com a demanda. 

Para esse serviço é utilizado um caminhão basculante. Além dos motoristas a execução 

é feita com o auxílio de quadro coleteiros. A destinação final dos RCC é o 
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reaproveitamento desse material nas áreas erodidas, poços de alagamento nas estradas 

vincinais e para aterro de lotes particulares.  

As características dos equipamentos de coleta dos RCC são mostradas no 

Quadro 29 apresentado a seguir: 

Quadro 29 – Equipamentos de transporte da coleta do RCC –Riachão das Neves 

Fonte: Diretoria Municipal de Limpeza Pública (2019). 

10.1.7 Resíduos do Serviço de Saúde 

Os geradores dos resíduos dos serviços de saúde (RSS), de acordo com os 

técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, segregam na fonte seus resíduos 

basicamente em dois tipos: os resíduos sólidos comuns e infectantes, e os resíduos 

classificados como perfurocortante. Atualmente a coleta é realizada por uma empresa 

especializada, a RETEC TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI, contratada através 

do processo administrativo Nº 250/2017. A RETEC transporta os resíduos dos serviços 

de saúde dos estabelecimentos públicos municipais para a cidade de Barreiras. Após o 

transporte dos resíduos, os mesmos são incinerados. 

10.1.8 Resíduos Volumosos 

Os resíduos volumosos caracterizam-se pela coleta e retirada de grandes objetos 

sem mais utilidade para a população, como por exemplo: restos de móveis, 

eletrodomésticos velhos, colchões e outros objetos de mesmo porte. Essa disposição 

irregular favorece ao acumulo de outros tipos de resíduos, e permite que a população 

utilize o local como ponto frequente de descarte aleatório de resíduos.  

Apesar da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente fazerem campanhas 

educativas para melhorar o sistema de limpeza pública do município, o descarte 

inadequado é realizado pela população nas áreas públicas, como observado e registrado 

na visita de campo pela Figura 112. 

Propriedade Tipo 
Capacid

ade (m3) 

Marca 

do 

Veículo 

Ano de 

Fabrica

ção 

Estado de 

Conservação 

Utilização 

Prefeitura Baculante 8m³ - - Bom Sede e bairros 
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Figura 112 – Resíduos volumosos jogados nas ruas pela população 

  

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

A coleta de resíduos volumosos é realizada pela prefeitura através da coleta 

agendada, de acordo com a demanda. Existe fiscalização para coibir a disposição 

inadequada desses resíduos, porém não há cobrança para realização desses serviços. 

10.1.9 Resíduos de Óleos Comestíveis 

Os óleos vegetais comestíveis compreendem os óleos mistos servidos e gerados 

em cozinhas domiciliares, de comercio de alimentos e industriais. Para esse tipo de 

resíduos a sua seleção e posterior coleta servem de subsidio para cooperativas de 

transformação ou indústria de biodiesel, ou mesmo em pequena quantidade para 

produção de sabão. 

No município de Riachão das Neves não tem nenhuma ação para uma coleta e 

destinação final adequada para esses resíduos, nem por parte do poder público local, e 

nem por iniciativa de outras entidades. De acordo com os técnicos da prefeitura, essa 

produção tem como destino os resíduos coletados pela coleta regular. 

10.1.10- Resíduos com Logística Reversa Obrigatória 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei Federal nº 

12.305/10, os produtos previstos para a logística reversa são:  
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I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 

gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas; 

II - pilhas e baterias; 

III - pneus; 

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

Ainda que a lei preconize a sua implantação como o prazo já vencido, no 

município não existe nenhuma ação para essa logística, e esses resíduos acabam tendo o 

mesmo destino dos outros, o lixão da cidade. 

10.1.11-Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento 

Os sistemas de abastecimento de água do município de Riachão das Neves tem 

tratamento simplificado somente com desinfecção e fluoretação, não produzindo assim, 

resíduos que precisam ser coletados e tratados. As embalagens dos produtos químicos 

para o tratamento são reaproveitadas pela própria empresa.  

10.1.12Resíduos Sólidos Cemiteriais 

A limpeza do único cemitério da cidade é executada por três trabalhadores fixo, 

executando diariamente serviços de capinação e obras de manutenção, utilizando as 

seguintes ferramentas: enxada, ancinho, pá, colher de pedreiro e vassouras. 

A manutenção é realizada somente para: os resíduos da construção de jazigos, os 

resíduos secos; os resíduos verdes dos arranjos florais e similares; e os resíduos de 

madeira, provenientes dos esquifes. Não existe nenhum tratamento específico para os 

resíduos da decomposição de corpos (ossos e outros) provenientes do processo de 

exumação. 
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10.1.13Resíduos Verdes 

A coleta dos resíduos produzida pelos serviços de capinação, de podas, de 

jardinagem, tem uma programação prévia, por agendamento.  O horário dessa coleta 

obedece a demanda do serviço. A produção dos resíduos provenientes de podas, 

capinação e jardinagem é coletada pela prefeitura, que utiliza um caminhão carroceria, e 

apresenta um bom estado de conservação.  

O município de Riachão das Neves, o centro, principalmente as ruas residências 

e praças da cidade são arborizadas, demandando assim a prestação continuada dos 

serviços de podas de árvore e jardinagem. A equipe de execução é composta por quatro 

funcionários que utilizam ferramentas e materiais, são eles: facão, corda, escada 

articulada de alumínio e tesoura metálica para corte. Os EPI’s utilizados pela equipe 

são: luvas de borracha, bota e óculos. 

A execução dos serviços de podas e jardins obedece a mesma rotina operacional 

e horário do serviço de varrição, utilizando também a sede da empresa, para guardar as 

ferramentas e equipamentos. 

Os serviços de capinação e roçagem são realizados de acordo com as demandas 

e de forma manual em geral. O efetivo que executa estes serviços atualmente em todo 

município é apresentado na Tabela 66 a seguir, totalizando 11 (onze) trabalhadores. 

Tabela 66 – Números de trabalhadores do serviço de capina e roçagem – Riachão das Neves 

Setor Capinação Roçagem 

Sede 7 4 

Fonte: Diretoria Municipal de Limpeza Pública (2019). 

As ferramentas e equipamentos utilizados para capina e roçagem são: enxada, pá 

quadrada, gancho, carro-de-mão, foice e roçadeira elétrica. Os equipamentos de 

proteção individual utilizados são: luvas de borracha, óculos e botas, protetores faciais e 

camisa de manga cumprida. A produção é confinada no próprio local de intervenção e 

depois coletado pelo equipamento de coleta dos resíduos verdes. 

Os resíduos das podas da sede são doadas para a uma Fábrica de Cerâmica que 

são reutilizados nos fornos.  
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10.2 Análise do Plano Municipal de Resíduos Sólidos 

A essencialidade de instrumentos de planejamento na gestão dos serviços de 

manejo e limpeza urbana promove uma prestação eficiente e eficaz. Entre esses 

instrumentos estão: 

 Plano Diretor de Limpeza Urbana – PDLU; 

 Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos – PGRSU; 

 Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS. 

O município de Riachão das Neves não dispõe desses instrumentos citados 

anteriormente, ficando inadimplente na obrigatoriedade prevista na Lei nº 12.305/2010 - 

Política Nacional de Resíduos Sólidos e seu Decreto regulamentador nº 7.404/2010. 

Porém Riachão das Neves dispõe da Lei Nº 594 de 10 de Julho de 2015, que normaliza 

as atividades do Sistema de Limpeza Urbana no município. 

10.3 Principais Problemas Identificados 

A prestação dos serviços de limpeza urbana no município apresenta algumas 

deficiências técnica-operacionais, apesar de estabelecer uma sensação de limpeza na 

sede municipal. Entre essas deficiências estão a falta de equipamentos adequados, e de 

uma estrutura organizacional e financeira nas comunidades rurais, que não possuem. 

Apesar de algumas falhas, os trabalhos executados atendem satisfatoriamente, em 

especial a sede, porém sendo identificadas deficiências no acondicionamento, coleta, 

transporte e disposição dos resíduos. 

Como ocorre quando se presta um serviço sem planejamento de tanta 

capilaridade e magnitude para a manutenção da cidade, as deficiências na sua gestão 

ficam evidentes. De forma geral, a diretoria tenta organizar o sistema dentro das suas 

limitações, mas o mesmo necessita de soluções estruturantes mais definitivas e de uma 

melhor estrutura, alguns problemas não levantados no Quadro 30. 

Quadro 30 – Principais problemas identificados no Sistema de Limpeza Urbana 

PROBLEMAS 
ZONA 

URBANA 

ZONA 

RURAL 

geração excessiva de resíduos sólidos, baixa adesão a 
 

x 
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iniciativas/ações de reaproveitamento, reutilização e de 

reciclagem e de combate ao desperdício; 

acondicionamento inadequado dos resíduos postos para 

a coleta (disposto fora dos dias e horários da coleta, em 

recipientes inadequados, lixo espalhado nas ruas por 

animais, oferecendo riscos sanitários e de segurança para 

os transeuntes e funcionários da coleta); 

x x 

áreas não atendidas pelo serviço, indicando o perfil 

socioeconômico da população dessas áreas e eventuais 

dificuldades de acesso; 
 

x 

qualidade do serviço prestado como não atendimento à 

programação de coleta divulgado para a população, 

resíduos deixados pelos garis nas calçadas, vias e 

logradouros públicos, estado de conservação da frota 

utilizada, ausência de balança e de procedimentos de 

fiscalização e controle, etc.; 

 
x 

condições de segurança das pessoas que trabalham nas 

guarnições, existência de pontos de apoio para quem 

trabalha no serviço de limpeza pública; 

x x 

gargalos institucionais e operacionais da coleta seletiva 

ligados a: falta de apoio aos catadores, ausência de estudos 

de viabilidade do negócio social das 

cooperativas/associações de catadores, etc.; 

x x 

aterros mal construídos e mal operados, existência de 

lixões clandestinos espalhados pelo município, 

identificação e informação sobre áreas de risco existentes 

decorrentes da contaminação causada pela disposição 

inadequada dos resíduos sólidos (poluição do lençol 

freático e cursos d´água, poluição do ar, 

desmatamento/assoreamento, erosões, explosões de gás, 

bem como de incômodos para a comunidade de entorno, se 

houver); 

x x 

tipo de relação instituído pelo poder público com a 

população, sobretudo quanto à informação sobre a 

prestação dos serviços, capacidade de resolver as demandas 

e reclamações dos moradores, entre outros aspectos; 

 
x 

atendimento à legislação vigente e às Resoluções 

Conama que regulamentam sobre o gerenciamento de 

RCC (entulhos dispostos pela cidade, assoreando inclusive 

cursos d´água), oneração do serviço prestado pela 

Prefeitura quando deveria ser pelo gerador; 

x x 

atendimento à legislação vigente e às Resoluções 

Conama que regulamentam sobre o gerenciamento RSS 

(acondicionamento, transporte e destinação final 

inadequados), entre outros resíduos especificamente 

gerados em volume significativo no município. 

x x 

Fonte: IFBA/PISA, 2019. 

Os principais problemas com o sistema de limpeza urbana municipal é a 

operação ineficiente dos lixões existentes, o lixo fica exposto e não é realizada a 
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compactação para minimizar os problemas ambientais e de risco a saúde da população. 

O atendimento a coleta de resíduos não atende nem a 10% das comunidades rurais, 

sendo necessário a grande maioria da população queimar o lixo, como única forma de 

destinação final. 

10.4 Carência do Poder Público do Atendimento à População 

Sistematizados os problemas quanto aos resíduos sólidos e limpeza urbana, 

desde a geração excessiva à qualidade do serviço prestado, estes podem estar 

intrinsecamente ligados a má atuação do poder público municipal, sejam de caráter na 

infraestrutura ou institucional.  

Quanto às carências institucionais, a ausência de ações de educação ambiental e 

sanitária voltadas para informar a população sobre as metas para não gerar ou diminuir a 

geração, assim como acerca da reutilização e reciclagem, possibilitando assim meios de 

participação popular e de controle social desde a formulação de uma política de resíduos 

sólidos até o retorno sobre o serviço prestado; o mal planejamento do serviço de coleta, 

impossibilitando a otimização das rotas; a não concessão de oportunidades para 

treinamento e capacitação e de aprimoramento pessoal e profissional dos trabalhadores 

em resíduos sólidos; a ineficiência quanto a regulação e fiscalização sobre o serviço, 

seja por falta de instrumentos regulamentadores e normativos ou pela insuficiência de 

pessoal técnico qualificado, são alguns dos fatores que comprometem à mitigação do 

panorama negativo de alguns municípios, em relação às atribuições do Poder Público 

Municipal. 

10.5 Áreas Favoráveis para Disposição Final Adequada dos Rejeitos 

Com base no Art.47 da Lei nº. 12305/2010, a qual institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, determina quais as formas de destinação ou disposição final de 

resíduos sólidos que são proibidas, dentre elas: 

 o lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos (desde que 

assegurada a devida impermeabilização, as bacias de decantação de resíduos ou 
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rejeitos industriais ou de mineração, devidamente licenciadas pelo órgão 

competente do Sisnama, não são consideradas corpos hídricos; 

 lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração; 

 queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não 

licenciados para essa finalidade (quando decretada emergência sanitária, a 

queima de resíduos a céu aberto pode ser realizada, desde que autorizada e 

acompanhada pelos órgãos competentes/SISNAMA/SNVS/SUASA, quando 

couber); 

Além disso, ficam vedadas algumas atividades nesses locais; tais como a 

utilização dos rejeitos dispostos como alimentação e a fixação de habitações 

permanentes ou temporárias. 

A seleção da área para a implementação da alternativa da disposição final dos 

rejeitos, deve considerar um conjunto de critérios de natureza ambiental, de uso e 

ocupação do solo e alguns operacionais; tais como: proximidade a cursos d´água; uso do 

solo; proximidade a núcleos residenciais; proximidade a aeroportos; distância de 

núcleos de baixa renda; vias de acesso com baixa ocupação; tipo de solo natural; 

proximidade a jazidas de material de cobertura; condições de acesso a veículos pesados; 

distância do centro de coleta; acesso à energia elétrica, etc, sendo estes estabelecidos em 

nível preliminar e que podem ser verificados a olho nu em uma visita de campo.  

10.6 Estrutura Organizacional do Serviço 

O estabelecimento da estrutura organizacional de qualquer serviço de 

saneamento é de fundamental importância desde o planejamento, a 

regulação/fiscalização, a prestação do serviço e o controle social.  

No que tange os serviços envolvendo os resíduos sólidos, esta deve conter o 

organograma funcional dos órgãos municipais incumbidos da realização das atividades 

direta ou indiretamente relacionadas ao serviço, com definição de suas respectivas 

funções e atribuições; o perfil profissional do corpo gestor e técnico; o número de 

funcionários públicos e contratados e as  iniciativas de capacitação, qualificação técnica 

e treinamento operacional, além de atividades de promoção social como eventos 

artísticos, culturais e de empoderamento dos trabalhadores. 
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10.7 Programas Especiais em Manejo de Resíduos Sólidos 

Como um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a coleta 

seletiva é a coleta de resíduos sólidos feita posteriormente a uma segregação, tomando 

como referência a sua composição ou constituição.  

No Art.18, da Lei nº. 12305/2010, estabelece-se que para o Distrito Federal e 

municípios “terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a 

empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos 

sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades 

federais de crédito ou fomento para tal finalidade”, estes devem elaborar o plano 

municipal de gestão integrada de resíduos sólidos; quando o conteúdo deste englobar a 

coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa 

renda, o município será priorizado no acesso aos recursos da União referidos 

anteriormente. 

Outra tipologia de negócio social relacionada ao manejo de resíduos sólidos, 

refere-se à compostagem. É um processo biológico que acelera a decomposição do 

material orgânico, tendo como produto final o composto orgânico (MMA, 2018). Este 

produto pode ser utilizado como insumo na agricultura familiar. A arborização urbana, o 

manejo de resíduos da construção civil e o aproveitamento energético são outros 

exemplos destes negócios sociais. 

10.8 Passivos Ambientais Relacionados aos Resíduos Sólidos 

Elaborado o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, com 

base na Lei nº. 12305/2010, este, em seu conteúdo mínimo, deve identificar os passivos 

ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas, e as 

medidas saneadoras. O Instituto Brasileiro de Contabilidade (IBRACON) define o 

passivo ambiental como toda a agressão que se pratica ou fora praticada contra o meio 

ambiente. Desse modo, consiste no valor dos investimentos necessários para reabilitá-

lo, bem como multas e indenizações em potencial. Podem estar associados a existência 

de lixões ou de aterros controlados ou sanitários mal operados, e quando identificada a 
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sua ocorrência, medidas devem ser tomadas para mitigar os efeitos e, se possível, 

estabelecer a compensação ambiental. Um dos meios para tal é o Termo de Ajustamento 

de Conduta (TAC). 

Os passivos ambientais podem também estar associados as áreas contaminadas 

por outros tipos de resíduos, como os industriais e os de serviços de saúde, e, neste caso, 

postos como reflexo das atividades econômicas sobre o meio ambiente. 

10.9 Soluções Consorciadas 

As alternativas de gestão associada para o serviço de manejo de resíduos sólidos 

podem ser aplicáveis para diversas atividades, seja na prestação dos serviços, que pode 

incluir a estruturação de uma rede de cooperativas de catadores de materiais recicláveis, 

ou de um sistema compartilhado de logística reversa, ou o compartilhamento de aterros 

sanitários; seja para atividades gerenciais, como a realização de compras conjuntas, 

criação de uma entidade de regulação intermunicipal/regional, capacitação de gestores 

públicos, técnicos e conselheiros em política e gestão dos serviços de saneamento 

básico, compartilhamento de equipamentos e de pessoal técnico especializado; entre 

outras. 

Para o município de Riachão das Neves, o Plano de Regionalização da Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos para o Estado da Bahia, elaborado em 2012, estabeleceu 

que, devido à distância dos municípios polos dos arranjos territoriais compartilhados e 

pela falta de vias de acesso, a proposição será do tipo individualizado, com o 

encerramento de um lixão e a implantação de um aterro sanitário de pequeno porte 

(ASPP) associado a uma unidade de compostagem. 

10.10 Receitas operacionais, despesas de custeio e investimentos 

O Decreto nº 7.217/2010, regulamentador da Lei nº. 12305/2010 considera que, 

com relação aos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos, “a 

remuneração pela prestação de serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos 

deverá levar em conta a adequada destinação dos resíduos coletados”, assim como 

considerar o nível de renda da população atendida, as características dos lotes urbanos e 
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áreas neles edificadas, o volume médio gerado por habitante e os mecanismos 

econômicos de incentivo à minimização da geração de resíduos e à recuperação dos 

resíduos gerados.  

10.11 Caracterização do serviço de manejo de resíduos sólidos segundo indicadores 

O SNIS RS permitem a análise dos serviços de resíduos sólidos com foco nos  

indicadores sobre despesas e trabalhadores; indicadores sobre coleta domiciliar e 

pública; indicadores sobre coleta seletiva e triagem; indicadores sobre coleta de resíduos 

de serviços de saúde; indicadores sobre serviços de varrição, capina e roçada; 

indicadores sobre serviços de construção civil, Entre outros. Em Riachão das Neves não 

se aplicam esses indicadores. 

 

10.12 Carência do Poder Público do Atendimento à População 

Sistematizados os problemas quanto aos resíduos sólidos e limpeza urbana, 

desde a geração excessiva à qualidade do serviço prestado, estes podem estar 

intrinsecamente ligados a má atuação do poder público municipal, seja de caráter na 

infraestrutura ou institucional.  

Quanto às carências institucionais, a ausência de ações de educação ambiental e 

sanitária voltadas para informar a população sobre as metas para não gerar ou diminuir a 

geração, assim como acerca da reutilização e reciclagem, possibilitando, assim, meios 

de participação popular e de controle social desde a formulação de uma política de 

resíduos sólidos até o retorno sobre o serviço prestado; o mau planejamento do serviço 

de coleta, impossibilitando a otimização das rotas; a não concessão de oportunidades 

para treinamento e capacitação e de aprimoramento pessoal e profissional dos 

trabalhadores em resíduos sólidos; a ineficiência quanto à regulação e fiscalização sobre 

o serviço, seja por falta de instrumentos regulamentadores e normativos ou pela 

insuficiência de pessoal técnico qualificado, são alguns dos fatores que comprometem à 

mitigação do panorama negativo de alguns municípios, em relação às atribuições do 

Poder Público Municipal. 
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10.13 Áreas Favoráveis a Disposição Final Adequada dos Rejeitos 

Com base no Art.47 da Lei nº. 12305/2010, a qual institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, determina quais as formas de destinação ou disposição final de 

resíduos sólidos que são proibidas, dentre elas: 

 O lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos (desde que 

assegurada a devida impermeabilização, as bacias de decantação de resíduos ou 

rejeitos industriais ou de mineração, devidamente licenciadas pelo órgão 

competente do Sisnama, não são consideradas corpos hídricos; 

 O lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração; 

 A queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não 

licenciados para essa finalidade (quando decretada emergência sanitária, a 

queima de resíduos a céu aberto pode ser realizada, desde que autorizada e 

acompanhada pelos órgãos competentes/SISNAMA/SNVS/SUASA, quando 

couber); 

Além disso, ficam vedadas algumas atividades nesses locais; tais como a 

utilização dos rejeitos dispostos como alimentação e a fixação de habitações 

permanentes ou temporárias. 

A seleção da área para a implementação da alternativa da disposição final dos 

rejeitos deve considerar um conjunto de critérios de natureza ambiental, de uso e 

ocupação do solo e alguns operacionais; tais como: proximidade a cursos d’água; uso do 

solo; proximidade a núcleos residenciais; proximidade a aeroportos; distância de 

núcleos de baixa renda; vias de acesso com baixa ocupação; tipo de solo natural; 

proximidade a jazidas de material de cobertura; condições de acesso a veículos pesados; 

distância do centro de coleta; acesso à energia elétrica, etc, sendo estes estabelecidos em 

nível preliminar e que podem ser verificados a olho nu em uma visita de campo. 

10.14 Programas Especiais em Manejo de Resíduos Sólidos 

Como um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a coleta 

seletiva é a coleta de resíduos sólidos feita posteriormente a uma segregação, tomando 

como referência a sua composição ou constituição.  
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No Art.18, da Lei nº. 12305/2010 se estabelece que para o Distrito Federal e 

municípios “terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a 

empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos 

sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades 

federais de crédito ou fomento para tal finalidade”, estes devem elaborar o plano 

municipal de gestão integrada de resíduos sólidos; quando o conteúdo deste englobar a 

coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa 

renda, o município será priorizado no acesso aos recursos da União referidos 

anteriormente. 

Outra tipologia de negócio social relacionada ao manejo de resíduos sólidosse 

refere à compostagem. É um processo biológico que acelera a decomposição do 

material orgânico, tendo como produto final o composto orgânico (MMA, 2018). Este 

produto pode ser utilizado como insumo na agricultura familiar. A arborização urbana, o 

manejo de resíduos da construção civil e o aproveitamento energético são outros 

exemplos destes negócios sociais. 

Não existem projetos de coleta seletiva no município de Riachão das Neves. 

10.15 Passivos Ambientais Relacionados aos Resíduos Sólidos 

Elaborado o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, com 

base na Lei nº. 12305/2010, este, em seu conteúdo mínimo, deve identificar os passivos 

ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas, e as 

medidas saneadoras. O Instituto Brasileiro de Contabilidade (IBRACON) define o 

passivo ambiental como toda a agressão que se pratica ou fora praticada contra o meio 

ambiente. Desse modo, consiste no valor dos investimentos necessários para reabilitá-

lo, bem como multas e indenizações em potencial. Podem estar associados à existência 

de lixões ou de aterros controlados ou sanitários mal operados, e quando identificada a 

sua ocorrência, medidas devem ser tomadas para mitigar os efeitos e, se possível, 

estabelecer a compensação ambiental. Um dos meios para tal é o Termo de Ajustamento 

de Conduta (TAC). 
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Os passivos ambientais podem também estar associados às áreas contaminadas 

por outros tipos de resíduos, como os industriais e os de serviços de saúde, e, neste caso, 

postos como reflexo das atividades econômicas sobre o meio ambiente. 

No município, as áreas utilizadas como lixão são áreas com grande passivo 

ambiental, por poluir o solo e causar risco de contaminação do lençol freático. 

10.16 Soluções Consorciadas 

As alternativas de gestão associada para o serviço de manejo de resíduos sólidos 

podem ser aplicáveis para diversas atividades, seja na prestação dos serviços, que pode 

incluir a estruturação de uma rede de cooperativas de catadores de materiais recicláveis, 

ou de um sistema compartilhado de logística reversa, ou o compartilhamento de aterros 

sanitários; seja para atividades gerenciais, como a realização de compras conjuntas, 

criação de uma entidade de regulação intermunicipal/regional, capacitação de gestores 

públicos, técnicos e conselheiros em política e gestão dos serviços de saneamento 

básico, compartilhamento de equipamentos e de pessoal técnico especializado; entre 

outras. 

Para o município de Riachão das Neves, o Plano de Regionalização da Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos para o Estado da Bahia, elaborado em 2012, estabeleceu 

que, devido à distância dos municípios polos dos arranjos territoriais compartilhados e 

pela falta de vias de acesso, a proposição será do tipo consorciado, com o encerramento 

de um lixão e a implantação de um aterro sanitário de pequeno porte associado a uma 

unidade de compostagem com município de Barreiras.  

10.17 Receitas operacionais, despesas de custeio e investimentos 

O Decreto nº 7.217/2010 regulamentador da Lei nº. 12305/2010 considera que, 

com relação aos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos, “a 

remuneração pela prestação de serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos 

deverá levar em conta a adequada destinação dos resíduos coletados”, assim como 

considerar o nível de renda da população atendida, as características dos lotes urbanos e 

áreas neles edificadas, o volume médio gerado por habitante e os mecanismos 
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econômicos de incentivo à minimização da geração de resíduos e à recuperação dos 

resíduos gerados. 

No município de Riachão das Neves, o serviço de manejo dos resíduos sólidos 

em 2018 foi terceirizado parcialmente por contrato de concessão para a ECOTEC 

SOLUÇÕES EM RESÍDUOS EIRELI, para realizar a gestão e execução dos serviços 

Limpeza Pública Municipal. O valor global do contrato firmado entre a Prefeitura 

Municipal de Riachão das Neves foi de R$ R$ 247.000,00 por mês, sendo atualizado 

para um total de R$1.976.000,00 (um milhão e novecentos e setenta e seis reais) ao 

finaldo ano de 2018.  

Já para a RETEC TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI, o valor global 

firmado em contrato é de R$78.000,00 por ano, que corresponde a coleta, tratamento e 

destinação final ambientalmente adequada dos resíduos do serviço de saúde. A unidade 

utilizada para a contabilização da quantidade de resíduos coletados é o número de 

bombonas que o acondicionam para a posterior coleta. O contrato estabelece um total de 

49 bombonas por mês, na zona urbana e rural (ou seja, 588 bombonas por ano) com um 

custo unitário de R$132,65.  

11 PERCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL DOS COMPONENTES DO 

SANEAMENTO BÁSICO 

Para viabilizar o caráter participativo do DTP, como descrito na metodologia 

inicial e na Estratégia de Mobilização, Participação Social e Comunicação  (EMPSC), 

os eventos setoriais foram previstos para oportunizar condições de participação social 

no levantamento de dados e no repasse de informações para elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico, tendo como principais objetivos, o levantamento de 

dados, a apresentação e consolidação das informações, o estímulo e a qualificação de 

atores sociais para o efetivo controle social.  

Conforme o termo de referência Funasa 2018, as regiões de mobilização social 

foram discutidas com os representantes dos comitês de coordenação e executivo na 
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época de elaboração da EMPSC e apresentadas à comunidade durante a realização da 

Conferência de Lançamento do processo de elaboração do PMSB. 

Este item integra o Diagnóstico Técnico Participativo (DTP) em um formato 

diferente, mais descritivo, apresentando a percepção da comunidade a respeito dos 

componentes do saneamento, manifestada durante os eventos setoriais. 

 

11.1 ASPECTOS GERAIS DA MOBILIZAÇÃO 

Conforme descrito na EMPSC, quatro setores de mobilização social foram 

definidos, sendo eles: Sede, Cariparé, Entroncamento e São José. Cada um desses 

concentrando uma quantidade de, em média, dez localidades. Ressaltando que o 

município, como já apresentado anteriormente, possui quatro distritos e 88 (oitenta e 

oito) localidades. Vale salientar que na composição dos setores de mobilização houve a 

definição de vincular aos setores de mobilização apenas os povoados e os distritos, 

levando em consideração o fato de algumas localidades serem formadas por fazendas 

e/ou casas dispersas não atingindo um número mínimo de 5(cinco) residências. 

As ações previstas na EMPSC foram utilizadas parcialmente, visto que foi 

necessário ajustar as etapas da mobilização às condições climáticas que recaíram sobre 

o município nos dias que antecederam a realização dos eventos setoriais. Diante deste 

cenário foram intensificados os contatos via rede social (grupos de watsapp) e os 

convites impressos que foram entregues, em mãos, aos atores estratégicos. Além das 

variáveis climáticas outro elemento que atrapalhou o processo de mobilização foi o fato 

dos comitês de coordenação e executivo não terem considerado o quesito transporte 

para a comunidade chegar até o local dos eventos, sendo assim as representações da 

comunidade se deslocaram por conta própria.  Este processo de mobilização contou com 

a colaboração dos atores estratégicos, envolvendo as principais lideranças e 

representações locais. Nos assentamentos, a ação mobilizadora foi realizada a partir do 

contato com as lideranças locais.  

Como indicadores de participação, além das evidências consolidadas a partir das 

fotos e listas de presença anexadas nos relatórios de atividades mensais, foram 
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consideradas a representatividade das localidades e a presença de atores estratégicos 

identificados durante a elaboração da EMPSC.  

 

11.2 PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO GERAL 

Para a realização dos eventos setoriais, foi planejado um rito didático 

pedagógico que não apenas apresentasse de forma breve, em linguagem fácil, popular, 

as premissas de elaboração de um Plano Municipal de Saneamento Básico, mas, 

principalmente, pudesse captar a percepção comunitária a respeito dos principais 

problemas relacionados aos componentes do saneamento básico e ainda as possíveis 

soluções previstas ou já existentes para cada um dos problemas apresentados. 

Os problemas e soluções apresentados nas reuniões setoriais estão organizados 

por setor em quadros e acompanhados por uma síntese das discussões, como pode ser 

observada a seguir. A construção de uma linha do tempo a partir de uma das dinâmicas 

eleitas permite uma projeção das ações futuras desejadas de acordo com a realidade 

identificada. 

Em todos os eventos, os participantes foram orientados a formar entre três e 

quatro grupos organizados por conjunto de localidades circunvizinhas. Os problemas e 

soluções foram expostos em tarjetas e apresentados para debate e validação de todos os 

presentes. Os membros dos Comitês Executivos e de Coordenação se distribuíram para 

participar de todos os eventos, com numero mínimo de três membros dos Comitês por 

evento. Durante os trabalhos de grupos, eles atuaram como moderadores e realizaram, 

em todos os eventos, a abertura institucional com apresentação dos objetivos dos 

eventos. 
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11.3 DESCRIÇÃO DO EVENTO SETORIAL - CARIPARÉ 

Figura 113 - Registro do público no momento da abertura do evento 

 

Fonte: acervo Pisa, 2019. 

 

 

AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS AMÉRICO - 26/03/2019 -

08:00 AS 12:00H  

 

O setor de mobilização de Cariparé está localizado na zona rural do município a 

cerca de 45km da Sede, seu acesso se dá através de estrada vicinal, este setor é 

composto pelas comunidades de Mangueira, Canudos, Salobro, Riacho d’agua, 

Pedra Branca, Bonfim, Quati, Lagoa Vermelha, Cangaia, Vau da Albina, Pintor, 

Bom Acordo, Malhada de Areia, Limeira, Areias e Guará. 

Inicialmente foram contatados as lideranças comunitárias e os presidentes das 

associações de produtores rurais e a comunidade em geral. Foram afixadas faixas em 

diferentes locais estrategicamente posicionadas em locais de passagem de todas as 

localidades para o evento nesse setor. A representatividade das comunidades foi 

efetivada com a participação das representações de Cariparé, Pajeú e Canudos 

constituindo uma plenária com vinte e seis participantes. A baixa adesão ao evento e o 

atraso no início do mesmo, se deu devido às fortes chuvas que incidiram sobre o 

município. A mobilidade ficou completamente prejudicada devido aos alagamentos nas 

estradas.  
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A realização  do evento aconteceu, após atraso de três horas,  e seguiu os ritos 

preconizados na metodologia do PISA – Programa Ifba Saneando a Bahia, a fala de 

boas-vindas feita pela Técnica Social – Nadjena Miranda, foi seguida pela saudação do 

Prefeito do Município – Miguel Crisóstomo, do Coordenador do NICTI FUNASA – 

Bruno Assis, do representante do Comitê de Coordenação - Andrey  e da  Técnica de 

Engenharia – Elisabete Barreto que deu início a apresentação técnica sobre os 

componentes do saneamento básico e as etapas de construção do Plano Municipal de 

Saneamento de Riachão das Neves. Tendo em vista o atraso inicial, após ao término da 

apresentação técnica iniciou-se os trabalhos em grupo, a plenária foi dividida em três 

grupos.  

 

11.3.1 IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES 

APRESENTADOS 

A partir dos trabalhos realizados pelos grupos, segue o relato das apresentações e 

observações gerais em relação aos componentes do saneamento básico. 

Figura 114 – Registro dos trabalhos em grupo 

 

Fonte: acervo Pisa, 2019 
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O grupo 1, formado pelas representações da comunidade de Cariparé, de modo geral, 

relatou a existências de infraestrutura inadequada para o abastecimento de água e 

tratamento de esgoto, atrelado ao descarte do lixo em local inadequado compõe um 

quadro de precariedade nos serviços de saneamento básico. 

Em relação ao componente abastecimento de água potável foram listados os 

problemas com a má distribuição da água, o tratamento inadequado e o desvio de água 

do sistema de abastecimento. As soluções versaram sobre a fiscalização no sistema de 

abastecimento existe, a distribuição de forma igualitária da água e o aceso ao tratamento 

adequado garantindo a qualidade da água distribuída.  

Durante as discussões sobre o componente esgotamento sanitário citaram como os 

principais problemas o lançamento do esgoto a céu aberto, especificamente os resíduos 

das pias, e a falta de fossas nas residências ocasionado pela falta de espaço para 

construir as fossas. No campo das soluções foi indicado a construção da rede de coleta e 

tratamento do esgoto. 

Em relação ao componente limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos foram 

listados os problemasrelacionados ao acumulo de lixo nas ruas e o descarte em local 

inadequado. As soluções dão conta da estruturação de programa de Educação ambiental 

para separação do lixo, a implantação da coleta seletiva seguida da criação de aterro 

sanitário. 

Em relação ao componente drenagem urbana e manejo de águas de chuva os 

problemaselencados foram a falta de equipamentos para captação de água das chuvas e 

a quebra dos encanamentos dos sistemas de abastecimento ocasionados pelas 

enxurradas no período chuvoso. As soluções listadas foram a reestruturação da rede de 

abastecimento, a drenagem e a captação direta nos riachos.  

 

O grupo 2, composto pelas representações da comunidade de Cariparé, de modo geral, 

relatou que a má distribuição da água, o lançamento de esgotos a céu aberto, a falta de 

local adequado para destinação do lixo e a erosão causada pelas chuvas tornam 

precárias as condições do saneamento em Cariparé. 
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Em relação ao componente abastecimento de água potável o grupo relacionou os 

problemas com a falta de água, a falta de tratamento adequado o desperdício e a falta 

de fiscalização como instrumento de controle para o desperdício. As reflexões sobre as 

soluções apontaram a ampliação do número de reservatórios, a reativação da ETA e o 

reforço a fiscalização como elemento de conscientização da população e manutenção da 

rede de abastecimento.  

Em relação ao componente esgotamento sanitário o gruporelatou que os principais 

problemas são o lançamento de esgoto a céu aberto e a falta de fiscalização para punir 

os munícipes que cometem esse erro. As soluções indicadas foram a construção de 

fossas sépticas e a fiscalização.  

No âmbito da limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos o grupo pontou que os 

principais problemas são causados pela geração intensa de lixo, a falta de local 

adequado apara o descarte do lixo, a falta de lixeiras e a falta de acompanhamento para 

que exista o respeito ao dia da coleta.  As soluções apontadas foram a implantação de 

lixeiras nas casas atreladas a compreensão de que o lixo deve ser colocado no dia e hora 

marcada da coleta, a construção de aterro sanitário com a implantação da coleta seletiva.  

Em relação à componente drenagem urbana e manejo de águas de chuva os 

problemas elencados foram a erosão causadas pelas chuvas e o carreamento de material 

trazido pelas enchentes.  As soluções listadas foram a criação de dispositivos de 

drenagem e a fiscalização.  

 

O grupo 3, composto pelas comunidades Cariparé, Pajeú e Canudos durante a 

apresentação do trabalho em grupo, relatou que os principais problemas das 

comunidades estão relacionados a falta de tratamento da água, o lançamento de dejetos 

da criação de suínos lançados a céu aberto, a queima do lixo e as condições precárias de 

mobilidade no período das chuvas.  

Em relação ao componente abastecimento de água potável o grupo relacionou os 

problemas com a falta de água, a falta de tratamento adequado o desperdício e a falta 

de fiscalização como instrumento de controle para o desperdício. As reflexões sobre as 

soluções apontaram a ampliação do número de reservatórios, a reativação da ETA e o 
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reforço a fiscalização como elemento de conscientização da população e manutenção da 

rede de abastecimento.  

Em relação ao componente esgotamento sanitário o gruporelatou que os principais 

problemas são o lançamento de esgoto a céu aberto e a falta de fiscalização para punir 

os munícipes que cometem esse erro. As soluções indicadas foram a construção de 

fossas sépticas e a fiscalização.  

No âmbito da limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos o grupo pontou que os 

principais problemas são causados pela geração intensa de lixo, a falta de local 

adequado apara o descarte do lixo, a falta de lixeiras e a falta de acompanhamento para 

que exista o respeito ao dia da coleta.  As soluções apontadas foram a implantação de 

lixeiras nas casas atreladas a compreensão de que o lixo deve ser colocado no dia e hora 

marcada da coleta, a construção de aterro sanitário com a implantação da coleta seletiva.  

Em relação ao componente drenagem urbana e manejo de águas de chuva os 

problemas elencados foram as enchentes causadas pelos riachos que transbordam 

causando erosão nas estradas e dificultando a mobilidade urbana, bem como o 

desperdício da água da chuva devido à falta de dispositivos de captação de água das 

chuvas. As soluções listadas foram a criação de dispositivos de drenagem, como pontes, 

barragens em pontos críticos, construção de cisternas de produção e consumo. 
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11.3.2 SISTEMATIZAÇÃO DOS TRABALHOS FEITOS PELOS GRUPOS: 

A seguir a apresentação de quadros elaborados a partir do preenchimento das tarjetas nos grupos de descrição dos problemas e soluções 

referentes ao saneamento básico: 

Quadro 31- Sistematização de informações do GRUPO 1, com as Localidades: Cariparé 

 Sistematização de informações do GRUPO 1 com as Localidades: Cariparé 

ÁGUA ESGOTO LIXO ÁGUA DE CHUVA 

PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES 

Má distribuição 

Falta de água 

Não tem 

tratamento de 

água 

Bomba - Desvio 

de água (chupa-

cabra) 

Distribuição 

igualitária 

Captação e 

carro pipa 

Tratamento por 

empresa 

autorizada 

Fiscalização 

 Esgoto a 

céu aberto 

(Pias) 

 Falta de 

fossas nas 

residências 

 Falta de 

espaço 

para fazer 

as fossas 

 

Rede de esgoto 

  

Muito lixo nas 

ruas 

Falta de um aterro 

para o lixo 

Educação 

ambiental porta 

a porta. 

Ampliação da 

coleta 

Criar um aterro 

para o lixo. 

Parcerias com 

as cooperativas 

de reciclagem. 

Enchente carrega 

os canos / Quebra 

Falta captação de 

água 

 

 

Encanação 

adequada / 

canos 

resistentes 

 

           

Drenagem 

Captação nos 

riachos naturais 
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Quadro 32-Sistematização de informações do GRUPO 2 com as Localidades: Cariparé 

ÁGUA ESGOTO LIXO ÁGUA DE CHUVA 

PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES 

Falta de água 

Falta de 

tratamento. 

Desperdício e mau 

uso. 

Falta de 

fiscalização. 

 

Construção de 

barragens, 

poços e 

reservatórios. 

Reativar a ETA 

Conscientizar a 

população e 

manutenção da 

rede. 

 

Fiscalização. 

 

Esgoto a céu 

aberto. 

Falta de 

fiscalização. 

 

 

 

Fazer fossas 

nos quintais. 

Fiscalização. 

 

 

 

Faltam lixeiras 

suspensas. 

Não colocam os 

lixos nas sacolas 

adequadas e no dia 

certo. 

Não há local 

adequado para a 

destinação final do 

lixo. 

Geração de muito 

lixo. 

Falta fiscalização 

Implantação de 

lixeiras nas casas. 

Precisa de 

compreensão da 

população. 

Construção de 

Aterro Sanitário. 

Coleta Seletiva e 

reaproveitamento. 

Fiscalização. 

Traz muita sujeira 

para as ruas. 

Causa erosão nas 

ruas. 

 

 

 

Conscientização 

da população via 

fiscalização. 

Construção de 

dispositivos de 

drenagem. 
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Quadro 33- Sistematização de informações do GRUPO 3 com as Localidades: Cariparé 

ÁGUA ESGOTO LIXO ÁGUA DE CHUVA 

PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES 

 

Falta de 

tratamento da 

água. 

 

Água suja. 

 

Água salgada. 

 

Desperdício 

 

 

 

Parcerias entre 

município, 

empresas de 

saneamento e 

associações 

comunitárias. 

 

Conscientização 

por meio de 

iniciativas 

educacionais. 

 

 

 

Esgoto a céu 

aberto. 

Dejetos de 

animais (porcos). 

 

Esgoto próximo as 

cisternas. 

 

 

 

Adequação para 

construções no 

município. 

Construção de 

fossa sépticas 

Fiscalização 

sanitária e 

ambiental 

Educação em 

saúde ambiental 

 

 

 

Queima de lixo 

Lixo jogado no 

riacho 

Lixo jogado a céu 

aberto 

Lixo misturado 

 

 

 

Coleta seletiva 

Campanhas 

educativas 

Reciclagem / 

geração de renda 

Separação do lixo 

 

 

 

Riacho transborda 

Atola os ônibus 

Erosão laminar / 

voçorocas 

Desperdício 

 

Construção de 

pontes 

Construção de 

barragens nos 

pontos críticos 

Captação de água 

da chuva 

Construção de 

Cisternas de 

produção 

Construção de 

reservatórios de 

água 
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11.3.2.1 A LINHA DO TEMPO NO MUNICÍPIO 

A abordagem aos aspectos relacionados à identificação do que se tem no 

município e o que se deseja, não apenas dialoga com a ação de diagnosticar, como 

também exercita o prognóstico, identificando os anseios da comunidade e, por vezes, a 

estimativa de tempo para a definição de metas.  

 

Figura 115 – Registro dos trabalhos em grupo para elaboração da linha do tempo 

 

 

Fonte: acervo Pisa, 2019. 

 

O grupo 1 formado pelos representantes da comunidade de Cariparé trouxe em suas 

reflexões os aspectos relacionados ao meio ambiente, a infraestrutura local, e o acesso 

aos serviços públicos nas diversas áreas – saúde, educação, transporte - e também no 

saneamento básico 

Na alusão ao passado, o grupo apresentou as dificuldade existentes para o acesso aos 

serviços públicos na área de educação, saúde, transporte -  “o meio de transporte para as 
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escolas: bicicletas, cavalo, a pé e carroça, o meio de comunicação: cartas, “boca a 

boca”, rádio e não existia postos de saúde, ambulância, tratamento dentário, agentes 

comunitários”.  O acesso a água era através da captação por cacimbas e os riachos eram 

perenes.  

Em relação ao presente, o grupo aprofundou as discussões sobre as melhorias 

alcançadas na saúde, educação, transporte e comunicação. Foi aludida falta de 

policiamento, a falta de pavimentação asfáltica nas estradas de acesso para muitas 

comunidades e a escacez da água.  

Para o futuro, o grupo anseia por melhor qualidade de vida, proteção ao meio ambiente, 

o uso racional da água, descarte de resíduos em local adequado. Promover a 

universalização do saneamento básico com o abastecimento de água para todos com 

tratamento adequado e ampliação da segurança pública com posto policial e garantia da 

educação com qualidade e acesso a cursos técnicos. 

 

O grupo 2 formado por representantes da comunidade de Cariparé trouxe em suas 

reflexões as discussões sobre os aspectos relacionados a questões socioeconômicas, 

culturais e de infraestrutura relacionadas ao saneamento básico 

Na alusão ao passado, o grupo fez menção ao abastecimento de água que era feito 

através de chafariz para uso coletivo, a comunicação era através de cartas e o 

fornecimento de energia através de geradores. Para a educação só tinha um colégio e o 

ensino era até o 4º ano e não havia postos de saúde. Foi salientado que havia 

policiamento, mas o índice de violência era menor. O acesso as comunidades 

aconteciam através de estradas vicinais sem pavimentação.  

Em relação ao presente, o grupo aprofundou as discussões sobre a melhoria no âmbito 

da pavimentação das ruas, o acesso à energia elétrica, e ao sistema de abastecimento de 

água, porém não há água em quantidade suficiente para abastecer todas as casas. Foi 

citado o aumento do acesso a educação com escolas até o ensino médio, o acesso a 

saúde melhorou a partir da instalação do posto de saúde com atendimento médico duas 

vezes por semana. A comunicação agora acontece através dos telefones fixos e da rede 

wi-fi.  
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Para o futuro, os anseios do grupo convergem para a melhoria na segurança pública, na 

ampliação do abastecimento de água com qualidade, na possibilidade de atendimento 

médico com disponibilidade 24hs, no fornecimento de energia com mais qualidade, e o 

maior número de ruas pavimentadas. 

 

O grupo 3 formado por representantes das comunidades de Cariparé, Pajeú e 

Canudos trouxe em suas reflexões as questões inerentes ao saneamento básico, as 

relações socioculturais, e as comparações entre os avanços relacionados a infraestrutura 

do município. 

Na alusão ao passado, o grupo relembrou as questões referente as relações comunitárias 

permeadas pelo respeito as tradições e pela religiosidade inquestionável, no âmbito dos 

serviços e infraestrutura municipal foi observado a precariedade da mobilidade devido a 

conservação das estradas, meios de comunicação insuficientes, ressaltaram a qualidade 

do alimento, a perenidade das águas e a maior incidência de chuvas no município.  

Em relação ao presente, o grupo enfatizou a melhoria na infraestrutura municipal, 

principalmente no que tange os serviços de educação e saúde, abordam também a 

qualidade na comunicação e nos transportes. Entretanto, foi salientado o esgarçamento 

do tecido social a partir da fragilidade dos lações comunitários, do individualismo e do 

desrespeito. No âmbito do saneamento básico, a escassez da água, as mudanças 

climáticas e a desertificação desenham o cenário presente. 

Para o futuro, os anseios do grupo convergem para a restauração dos laços 

comunitários a partir da pergunta – O que será de nós? – e a partir desse questionamento 

almeja-se o retorno às origens de forma mais consciente – tradição, a valorização do ser 

em detrimento do ter, a solução para os dilemas referentes ao uso de agrotóxicos, 

corantes e conservantes, um novo olhar sobre os conceitos e comportamentos e a 

organização de um planejamento que envolva o pensar familiar, espacial, geográfico e 

educacional.  
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Quadro 34- Sistematização da linha do tempo de Cariparé 

GRUPO/ LOCALIDADES PASSADO PRESENTE FUTURO 

GRUPO 1 – CARIPARÉ 

As pessoas 

adoeciam menos 

Riachos com água 

corrente,  

Havia lan house 

Captação de água 

via cacimba, 

riachos e cisternas 

Meio de 

transporte para as 

escolas: bicicletas, 

cavalo, a pé e 

carroça 

Meio de 

comunicação: 

cartas, “boca a 

boca”, rádio 

Não existia postos 

de saúde, 

ambulância, 

tratamento 

dentário, agentes 

comunitários 

Ensino médio 

 

Tem ETA mas não 

funciona 

Atendimento dos 

agentes comunitários 

Comunicação 

melhorou: rede wifi, 

celulares (acesso à 

internet), não há lan 

house 

Transporte escolar 

Linhas de transporte 

privado 

Riachos intermitentes 

Escola Estadual 

Ausência de segurança 

pública (policiamento) 

Cisternas – Caixa 

d’água – programa 

água para todos 

Iluminação elétrica – 

luz para todos 

Programa Minha Casa 

Minha Vida 

 

 

 

Arborização nos 

distritos e povoados 

Educação ambiental: 

lixo, uso racional da 

água, descarte de 

resíduos 

Água para todos com 

tratamento adequado 

Posto de segurança 

pública funcionando 

Asfalto do distrito a 

sede 

Maior qualidade de 

vida e feliz (saúde) 

Curso técnico 

Construção do muro 

do Colégio Estadual 

GRUPO 2 - CARIPARÉ 

Tinha 

policiamento 

Não existia 

abastecimento de 

água nas casas 

Havia chafariz nas 

praças para todos 

Não havia postos 

de saúde 

Havia um colégio 

estadual com 

ensino até o 4º 

ano 

O meio de 

comunicação era 

através de cartas 

Não temos 

policiamento 

Há encanamento em 

todas as casas só não há 

água suficiente para 

todos 

Existe postos de saúde 

com atendimento 

médico duas vezes por 

semana 

Aumentou o nível 

escolar até o 3º ano do 

ensino médio 

Temos telefones fixos e 

wifi 

Todas as casas 

Queremos segurança 

Aumentar o 

abastecimento e a 

qualidade da água 

Atendimento médico 

24hs 

Faculdade permanente 

Queremos sinal de 

celular 

Reduzir as quedas de 

energia 

Queremos todas as 

ruas pavimentadas 

incluindo o acesso a 

Riachão 
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A energia era 

através de 

geradores 

A estrada era de 

chão 

possuem energia 

Boa parte das ruas são 

pavimentadas 

 

 

GRUPO 3 – CARIPARÉ, 

PAJEÚ, CANUDOS 

Alimentação 

trabalhosa, porém, 

saudável 

Poucas estradas 

Meios de 

comunicação 

precários 

Menos pessoas 

Religiosidade 

inquestionável  

Uso de produtos 

naturais = menos 

lixo 

Água preservada 

Clima mais 

agradável 

Mais chuvas 

Menos stress 

Respeito as 

hierarquias 

Menos acesso a 

educação 

 

Correria = menos saúde 

Facilidade de transporte 

e comunicação 

Muita informação 

pouco contato humano 

Super população 

Mais questionamentos 

Excesso de produtos 

industrializados = mais 

lixo 

Escassez de água 

Desertificação 

Aquecimento global 

Doenças relacionadas 

ao stress 

Desrespeito  

 

Retorno às origens 

Dilema dos 

agrotóxicos, corantes e 

conservantes 

Mais ser e menos ter 

Valorização dos 

relacionamentos reais 

Planejamento da 

sociedade: familiar, 

espacial, geográfico, 

educacional 

Retorno mais 

consciente 

Que será de nós?  

Rever conceitos e 

comportamentos ou o 

apocalipse 

 

11.3.3 SISTEMATIZAÇÃO POR PARTE DO ENGENHEIRO DE CAMPO 

Após as apresentações feitas pelos grupos e antes de iniciar o segundo momento 

de debate, a engenheira do Programa – Elisabete Barreto fez considerações a respeito da 

importância da observância das próximas etapas de elaboração do PMSB e a garantia da 

efetiva participação dos comitês de coordenação e executivo na fundamentação da peça 

técnica. A Técnica Social – Nadjena Miranda aludiu a qualidade das informações 

coletadas a partir da confecção dos painéis elaborados pelos grupos e como serão 

utilizados esses dados na confecção do produto Diagnóstico Técnico Participativo. 
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11.4 DESCRIÇÃO DO EVENTO SETORIAL SEDE 

Figura 116 – Registro do público no momento da abertura do evento 

 

 

Fonte: acervo Pisa, 2019 

 

AUDITÓRIO DA APLB – 27/03/2019 – 08 ÀS 12H 

O setor de mobilização de Riachão das Neves - Sede é composto pelas 

comunidades de Capim Grosso, Pilões, Neves, Barrinha, Soares, Mata Sete, 

Barriguda, Geraizinho, Tapera, Projeto Riacho Grande, Gamelerinha, 

Assentamento Pau Loro, Pedra de Cal e Vila Boa.  

Inicialmente foram contatadas as lideranças comunitárias, presidentes das 

associações de produtores rurais, as representações dos assentamentos, os agentes 

comunitários de saúde e a comunidade em geral. Foram afixadas faixas em diferentes 

locais estrategicamente posicionadas em locais de passagem de todas as localidades 

para o evento nesse setor. A representatividade das comunidades foi efetivada com a 

participação das representações de Assentamento Rio Branco, Sede, Pintor, 

Barriguda, Vereda do Cal, Currais Velhos, Barrinha, Brejinho e Soares, 

constituindo uma plenária com noventa participantes. O evento contou, também, com 

representatividade de outras comunidades como: Entroncamento e Cariparé.  
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A realização do evento aconteceu, após atraso de uma horas,  e seguiu os ritos 

preconizados na metodologia do PISA – Programa Ifba Saneando a Bahia, a fala de 

boas-vindas feita pela Técnica Social – Nadjena Miranda, foi seguida pela saudação do 

Prefeito do Município – Miguel Crisóstomo, do Coordenador do NICTI FUNASA – 

Bruno Assis, do representante do Comitê de Coordenação - Andrey Lopes e da  Técnica 

de Engenharia – Elisabete Barreto.  

O evento contou com a apresentação de um monólogo apresentado por Senhor 

Miguel Songe, liderança do Assentamento Rio Branco, e tratou sobre a relação do meio 

ambiente e saneamento básico.  Após a finalização do monologo deu-se início a 

apresentação técnica sobre os componentes do saneamento básico e as etapas de 

construção do Plano Municipal de Saneamento de Riachão das Neves.  

 

11.4.1 PRINCIPAIS QUESTÕES SURGIDAS APÓS A APRESENTAÇÃO 

TÉCNICA: 

A apresentação técnica sobre os componentes do saneamento assumiu a 

característica de exposição dialogada. Ao longo da apresentação a plenária foi fazendo 

as interferências de acordo com os temas e desdobramentos que foram surgindo. Os 

momentos de maiores intervenções recaíram sobre os componentes abastecimento de 

água, principalmente no que tange a preservação das nascentes e a captação de água dos 

rios existentes no município e sobre a construção de fossa adequadas, ou seja, 

orientações para a construção de fossas sépticas.  

 

11.4.2 IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES 

APRESENTADOS 

A partir dos trabalhos realizados pelos grupos, segue o relato das apresentações e 

observações gerais em relação aos componentes do saneamento básico. 
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Figura 117 -Registro dos trabalhos em grupo 

 

                               Fonte: acervo Pisa, 2019 

 

O grupo 1, formado pelas representações do Assentamento Rio Branco, de modo 

geral observaram que existe uma deficiência na distribuição da água e que um lixo se 

configura um problema devido ao seu descarte em local inadequado, bem como 

lançamento dos dejetos de esgoto a céu aberto.  

Em relação ao componente abastecimento de água potável foram listados os 

problemas referentes a deficiência na distribuição, a estrutura inadequada dos canos do 

sistema de abastecimento que ocasiona constantes vazamentos, bem como a necessidade 

de verificação técnica do PH da água. A solução apontada pelo grupo sugere a alocação 

de um técnico fiscalizar o funcionamento do sistema e a da distribuição da água. 

Durante as discussões sobre o componente esgotamento sanitário o grupo 1 citou 

como o principal problema o fato de no assentamento não ter rede de esgoto. Como 

solução indicou-se a construção de fossas sépticas.  

Em relação ao componente limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos foram 

listados os problemas inerentes a falta de local adequado para descarte do lixo, sendo 
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assim o lixo é enterrado e/ou queimado nos quintais. As soluções apontadas foram 

implantar coleta seletiva, construir um aterro sanitário e implantação da coleta seletiva 

com a distribuição de recipientes nos ambientes públicos para coleta do lixo já separado.  

Em relação ao componente drenagem urbana e manejo de águas de chuva os 

problemas elencados foram os alagamentos das estradas, erosões e entupimento dos 

bueiros, bem como a falta de sinalização para pontes caídas ou danificadas. Como 

soluções foram apontadas a estruturação de um planejamento de drenagem que agregue 

a construção de bueiros nos locais críticos, a reconstrução das pontes e a verificação das 

que estão danificadas, bem como a sinalização nos locais em que as pontes estão com 

problemas.  

 

O grupo 2, formado pelas representações da Sede e adjacências, de modo geral, 

observaram que a má conservação do sistema de abastecimento, o esgoto lançado a céu 

aberto e a falta de aterro sanitário tornam precárias as condições do saneamento básico 

no município. 

Em relação ao componente abastecimento de água potável foram listados os 

problemas relacionados a má distribuição da água que é ocasionado pela constante falta 

de água e pelos canos quebrados no sistema de abastecimento.As soluções elencadas 

foram direcionadas a manutenção do sistema de abastecimento como forma de 

regularizar a distribuição da água e garantir a qualidade.  

Durante as discussões sobre o componente esgotamento sanitário citaram como os 

principais problemas a falta de tratamento do esgoto e seu lançamento a céu aberto. 

Como solução foi apontando a implantação do sistema de esgotamento sanitário. 

Em relação ao componente limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos foram 

listados os problemas relacionados a infraestrutura do serviço de limpeza urbana ao 

constatarem que existe insuficiência de equipamento da coleta de lixo, o número de 

garis não é suficiente, sendo que os mesmos trabalham sem proteção e a não existência 

de local adequado para o descarte do lixo. As soluções direcionadas para este problema 

sugerem a construção do aterro sanitário, bem como a melhoria das condições de 
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trabalho dos garis, a compra de equipamento para limpeza urbana, a ampliação do 

quantitativo de mão de obra além da recuperação do riacho.  

Em relação ao componente drenagem urbana e manejo de águas de chuva os 

problemas elencados trazem os alagamentos, as pontes danificadas e a erosão nas 

estradas vicinais como os principais problemas de drenagem no município. Como 

soluções o grupo elencou a estruturação do sistema de drenagem e a manutenção das 

pontes danificadas.  

 

O grupo 3, formado pelas representações da Sede e adjacências, de modo geral refletiu 

que os problemas do saneamento básico do município passam pela falta de água, pela 

contaminação do solo devido ao descarte do lixo em local inadequado, o esgoto a céu 

aberto e o alagamento das vias públicas durante o período das chuvas.  

Em relação ao componente abastecimento de água potável foram listados os 

problemas relacionados com a falta de água e a falta de tratamento da á distribuída.  

Vale salientar, ainda, que o grupo sinalizou a necessidade de constante fiscalização na 

ETA – Estação de Tratamento de Água. As soluções dão conta das melhorias no 

sistema de abastecimento que vão dede a manutenção do atual sistema de abastecimento 

até a sua ampliação.  

Durante as discussões sobre o componente esgotamento sanitário os principais 

problemas elencados foram o lançamento do esgoto a céu aberto ocasionando mau 

cheiro, incidência de doenças, danos nas vias públicas e prejuízos ao comercio local. 

Como soluções o grupo elencou a implantação da rede de esgoto, a fiscalização das 

residências e comércio e a construção de fossas sépticas.  

Em relação ao componente limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos os 

integrantes do grupo 3 citaram como o principal problema a contaminação do solo 

devido a queima do lixo, o descarte em local inadequado e a falta de separação do lixo 

incluindo neste quesito os componentes eletrônicos. Para solucionar estes problemas os 

componentes do grupo compreendem que é necessário a implantação do aterro sanitário, 

a implantação de pontos de coleta para o lixo eletrônico, bem como o trabalho junto a 

população no processo de implantação da coleta seletiva. 
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Em relação ao componente drenagem urbana e manejo de águas de chuva os problemas 

elencados estão atrelados a mobilidade que fica bastante prejudicada no período das 

chuvas devido aos alagamentos de ruas e praças, da destruição das vias, outro fator 

citado é a não utilização das águas da chuva. Como solução foi listada a construção do 

sistema de drenagem prevendo a reconstrução das vias e a captação da água da chuva.
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11.4.2.1 SISTEMATIZAÇÃO DOS TRABALHOS FEITOS PELOS GRUPOS 

Quadro 35 - Sistematização de informações do GRUPO 1 com as Localidades: Assentamento Rio Branco 

ÁGUA ESGOTO LIXO ÁGUA DE CHUVA 

PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES 

Deficiência na 

distribuição. 

Vazamento de 

água. 

Estrutura 

inadequada dos 

canos. 

Verificação 

técnica do PH da 

água 

 

Colocar um 

técnico a 

disposição para 

que faça visitas 

para verificar o 

funcionamento 

da distribuição da 

água. 

 

 

 

 

 

 

 

Não temos rede de 

esgoto 

  

  

 

 

 

 

 

Construir fossas de 

acordo com a Lei 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lixo jogado a céu aberto, 

queimado ou enterrado. 

 

Fazer coleta seletiva. 

 

Fazer aterro sanitário. 

 

Coleta bioquímica nos 

postos de saúde. 

 

Distribuição de recipientes 

nos ambientes públicos 

para coleta seletiva. 

 

Alagamento das 

estradas, erosão, 

entupimento dos 

bueiros. 

 

Pontes caídas ou 

bem danificadas. 

 

Falta de sinalização 

nas pontes. 

 

Drenagem nas 

estradas. 

 

Construção de 

bueiros nos locais 

críticos. 

 

Reconstrução das 

pontes e 

verificação das que 

estão danificadas. 

 

Colocar 

sinalização nas 

pontes, 

reflorestamento 

das matas nativas. 
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Quadro 36 - Sistematização de informações do GRUPO 2 com as Localidades: Assentamento Rio Branco 

ÁGUA ESGOTO LIXO ÁGUA DE CHUVA 

PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES 

Falta de água. 

 

Má qualidade da 

água. 

 

Excesso de cloro. 

 

Canos quebrados 

constantemente. 

 

 

 

Manutenção na 

rede de 

distribuição. 

 

Fornecimento de 

água de 

qualidade. 

 

Redução da 

quantidade de 

cloro. 

 

Troca dos canos. 

  

  

  

Esgoto a céu 

aberto. 

 

 

Esgoto sem 

tratamento. 

 

 

 

 

 

Implantação da 

rede de esgoto. 

 

 

 

 

 

Falta aterro sanitário. 

 

Insuficiência de 

equipamento da coleta de 

lixo. 

 

Lixão a céu aberto 

Falta de Garis. 

 

Falta de equipamento de 

segurança para os Garis. 

 

Lixo acumulado no riacho 

da sede, derrubada das atas 

ciliares. 

 

Construção de aterro 

sanitário. 

 

Aquisição de carro de lixo 

e pá mecânica. 

 

Mobilização e fiscalização 

dos órgãos ambientais. 

 

Contratação de Garis. 

 

Técnico de segurança do 

trabalho. 

 

Recuperação do riacho. 

 

Alagamento nas 

praças e ruas. 

 

Rompimento nas 

estradas vicinais. 

 

Quebra de pontes. 

 

 

 

 

Sistema de 

drenagem. 

 

Manutenção nas 

pontes. 
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Quadro 37– Sistematização de informações do GRUPO 3 com as Localidades: Sede 

ÁGUA ESGOTO LIXO ÁGUA DE CHUVA 

PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES 

Falta de água 

Falta de 

tratamento 

Fiscalização 

constante na ETA 

Desperdício 

(caixa dos 

projetos) 

 

Construção de 

mais um 

reservatório 

Tubulação de 

qualidade 

Manutenção de 

bombas dos 

poços artesianos 

Serviço 

terceirizado 

Monitoramento 

24hs e vigia. 

Fiscalização 

educativa. 

 

Esgoto a céu 

aberto 

Mau cheiro 

Doenças 

Danos as vias 

públicas 

Prejuízo ao 

comércio local 

Acidentes 

 

Implantar rede de 

esgoto; fiscalizar 

postos de lavagem 

de carro e 

residências; 

construção da 

estação de 

tratamento; 

construção de 

fossas sépticas; 

palestras 

educativas. 

 

Lixo colocado de forma 

errada 

Queima do lixo 

Contaminação do solo 

Lixo misturado 

Lixo eletrônico (descarte 

inadequado) 

 

 

Conscientização intensiva 

Coleta seletiva 

Implantação do aterro 

sanitário 

Lixeiras identificadas 

Eco ponto 

 

 

Danos nas estradas 

Entupimento dos 

bueiros 

Alagamentos (ruas e 

praças) 

Destruição das vias 

Desperdício 

 

 

Manilhas para 

escoamento da 

água 

Manutenção 

Manilhas para 

escoamento da 

água 

Reconstrução das 

vias 

Construção de 

cisternas 
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11.4.3 A LINHA DO TEMPO NO MUNICÍPIO 

A abordagem aos aspectos relacionados à identificação do que se tem no 

município e o que se deseja, não apenas dialoga com a ação de diagnosticar, como 

também exercita o prognóstico, identificando os anseios da comunidade e, por vezes, a 

estimativa de tempo para a definição de metas.  

 

Figura 118- Registro dos trabalhos em grupo para elaboração da linha do tempo 

 

Fonte: acervo Pisa, 2019. 

 

O grupo 1 formado por representantes do Assentamento Rio Branco trouxe em suas 

reflexões, de modo geral, a vivência comunitária, a questões ambientais sob olhar do 

presente, passado e futuro, bem como a oferta dos serviços e a infraestrutura municipal.  

Na alusão ao passado, o grupo relembrou as questões referente aos meios de 

comunicação, “rádio e boca a boca”, a iluminação “candeeiros e velas”, a religião 

“católica e pegi-geri”, traz a preservação ambiental e a dificuldade de acessos aos 

serviços públicos.  
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Em relação ao presente, o grupo enfatizou a melhoria do acesso a água para consumo 

através da utilização de rodas d’água, cisternas, captação de água da chuva e 

abastecimento simplificado (CERB), a melhoria das moradias com casas de alvenarias 

com banheiros, o acesso aos serviços de saúde, transporte, comunicação e educação, 

vale salientar a discussão sobre o crescimento da degradação ambiental. 

Para o futuro, os anseios do grupo convergem na melhor qualidade nos meios de 

comunicação – internet e telefonia móvel - , melhoria na mobilidade “estradas 

asfaltadas”, melhoria na infraestrutura e equipamentos em ambientes públicos - 

construção de locais que atendam a comunidade para o lazer, quadra poliesportiva - , 

ampliação do acesso a cisternas e a construção de fossas sépticas. 

O grupo 2 formado por representantes das comunidades da Sede e adjacências trouxe 

em suas reflexões, de modo geral, o reestabelecimento dos lações comunitários através 

da valorização das tradições culturais e da melhoria da infraestrutura municipal.  

Na alusão ao passado, o grupo relembrou as melhores condições de vida pautadas na 

alimentação mais saudável, meio ambiente mais preservado, comunidades mais seguras. 

Em contraponto apontaram o difícil acesso a educação o que eles nomearam como 

“educação elitista”, a precariedade da saúde e as altas taxas de mortalidade infantil.  

Em relação ao presente, o grupo enfatizou o resgate as tradições culturais através dos 

diversos festejos, mais acesso a saúde básica, educação mais acessível, em contraponto 

a falta de segurança, aumento da natalidade e redução da mortalidade. Vale salienta a 

mudança da alimentação com acesso alimentos mais industrializados e a degradação 

ambiental.  

Para o futuro, os anseios do grupo convergem para a produção de alimentação natural, 

revitalização dos riachos, segurança pública mais efetiva, resgate das culturas locais, 

melhor qualidade nos serviços de saúde. 

 

O grupo 3 formado por representantes das comunidades da Sede e adjacências trouxe 

em suas reflexões, de modo geral, a preocupação com a degradação ambiental, a oferta 

dos serviços púbicos e a infraestrutura municipal.  
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Na alusão ao passado, o grupo relembrou as questões a qualidade ambiental relacionada 

a grande produção agrícola, município com mais árvores, riachos cheios, frutos 

silvestres, inúmeras espécies de animais silvestres, enfim, menos poluição. Aludiu 

também a produção de artesanato e de pequenos produtores. 

Em relação ao presente, o grupo enfatizou o acesso a serviços como coleta de lixo 

,água encanada e luz elétrica, salientou também a diminuição dos riachos e rios, a 

destruição da fauna e da flora, o aumento dos plantios irrigados e o aumento da poluição 

em várias esferas. 

Para o futuro, os anseios do grupo convergem a ampliação dos serviços de 

abastecimento de água, implantação da coleta seletiva, construção de aterro sanitário e 

estação de tratamento para água e esgoto, capacitação para os pequenos produtores 

separação e utilização do lixo, acesso a mecanismos de captação das águas da chuva 

para todos e revitalização dos rios e riachos. 

Quadro 38- Sistematização da linha do tempo 

GRUPO/ LOCALIDADES PASSADO PRESENTE FUTURO 

GRUPO 1 – 

ASSENTAMENTO RIO 

BRANCO 

Água para 

consumo 

diretamente do rio 

Moradia: casa de 

taipa e barracos de 

lona (sem 

banheiros) 

Sem assistência à 

saúde local 

Meio de 

transporte: 

animais de tração, 

bicicletas e 

animais para 

montaria 

Meios de 

comunicação: 

rádio e boca a 

boca 

Iluminação: 

candeeiros e velas 

Religião: católica 

e pegi-geri 

Recursos naturais: 

Água para consumo: 

utilização de rodas 

d’água, cisternas, 

captação de água da 

chuva e abastecimento 

simplificado (CERB) 

Moradia: casas de 

alvenarias com 

banheiros 

Saúde: posto de saúde 

local com atendimento 

médico, odontológico e 

ambulância 

Meio de transporte: 

ônibus, motos, 

automóveis e outros 

Meios de comunicação: 

tv, rádio e telefonia 

celular 

Iluminação: rede de 

energia elétrica 

Religiões diversas 

Recursos naturais: 

escassos 

Sinal de internet de 

qualidade 

Sinal telefônico de 

qualidade 

Melhorar a 

infraestrutura das 

estradas (asfalto) 

Construção de locais 

que atendam a 

comunidade para o 

lazer, quadra 

poliesportiva 

Segurança 

Melhoria na 

infraestrutura e 

equipamentos em 

ambientes públicos 

Qualificação do 

sistema de rede 

elétrica 

Construção de 

cisternas sépticas 
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facilmente 

encontrados 

Educação: escolas 

de lona 

Havia maior 

preservação do 

meio ambiente 

Educação: escolas que 

atendem todas as 

modalidades de ensino 

(até o ensino médio) 

Degradação do meio 

ambiente 

GRUPO 2 - SEDE 

Alimentos 

saudáveis 

Riachos 

permanentes 

Educação elitista 

Segurança quase 

100% 

Valorização da 

cultura local 

Saúde precária por 

parte dos órgãos 

competentes 

Altas taxas de 

mortalidade 

infantil 

Alto índice de 

natalidade 

Alimentos 

industrializados 

(Agrotóxicos) 

Riachos secos e 

assoreados (Cercado) 

Educação para todos 

Falta de segurança 

Festejos de Nossa 

Senhora de Santana, 

são João, Vaquejada... 

Temos assistência a 

saúde básica 

Controle de natalidade 

Redução da 

mortalidade 

Alimentação natural 

Revitalização dos 

riachos 

Segurança com 

quantidade e qualidade 

Resgate das culturas 

locais 

Saúde com qualidade 

e acessível a todos 

Permanência 

GRUPO 3 - SEDE 

Riachos cheios 

Mais árvores 

Grande produção 

agrícola 

Frutos silvestres 

Inúmeras espécies 

de animais 

silvestres 

Artesanato 

Vários pequenos 

produtores 

Menos poluição 

 

Coleta de lixo  

Água encanada 

Luz elétrica 

Diminuição dos riachos 

e rios 

Destruição da fauna e 

da flora 

Plantios irrigados 

Aumento da poluição 

em várias esferas 

Água potável para 

todos 

Coleta seletova 

Aterro sanitário 

Estação de tratamento 

de esgoto 

Capacitação para os 

pequenos produtores 

para a importância do 

lixo orgânico 

Criar mecanismos para 

a captação das águas 

da chuva para todos 

Revitalização dos rios 

e riachos 

Saneamento básico 
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11.4.4 SISTEMATIZAÇÃO POR PARTE DO ENGENHEIRO DE CAMPO 

Após as apresentações feitas pelos grupos e antes de iniciar o segundo momento 

de debate, a engenheira do Programa – Elisabete Barreto fez considerações a respeito da 

importância da observância das próximas etapas de elaboração do PMSB e a garantia da 

efetiva participação dos comitês de coordenação e executivo na fundamentação da peça 

técnica. A Técnica Social – Nadjena Miranda aludiu a qualidade das informações 

coletadas a partir da confecção dos painéis elaborados pelos grupos e como serão 

utilizados esses dados na confecção do produto Diagnóstico Técnico Participativo. 

 

11.4.5 DESCRIÇÃO DO EVENTO SETORIAL ENTRONCAMENTO 

Figura 119– Registro do público no momento da abertura do evento 

 

Fonte: acervo Pisa, 2019 

 

AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL FELIX JOSÉ BARBOSA – 28/03/2019 

– 08 ÀS 12H 

O setor de mobilização de Entroncamento, está localizado a 50km da Sede, o 

acesso a está localidade se via BR 135, eé composto pelas comunidades de Prazeres, 

Malhada dos Veados, Assentamento Dom Ricardo, Canabravinha, Morosa e 

Monte Alegre. 
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Inicialmente foram contatadas as lideranças comunitárias, presidentes das 

associações de produtores rurais, as representações dos assentamentos, os agentes 

comunitários de saúde e a comunidade em geral. Foram afixadas faixas em diferentes 

locais estrategicamente posicionadas em locais de passagem de todas as localidades 

para o evento nesse setor. A representatividade das comunidades foi efetivada com a 

participação das representações de Assentamento Don Ricardo, Entroncamento, 

Novali, Pitomba, Prazeres, Pedrinhas, Paudolho, Poços, Canabravinha, 

Pitombeira, Malhada dos Veados, Monte Alegre e Salobro, constituindo uma 

plenária com sessenta e cinco participantes.  

A realização do evento aconteceu, após atraso de uma horas,  e seguiu os ritos 

preconizados na metodologia do PISA – Programa Ifba Saneando a Bahia, a fala de 

boas-vindas feita pela Técnica Social – Nadjena Miranda, foi seguida pela saudação do 

Coordenador do NICTI FUNASA – Bruno Assis, do representante do Comitê de 

Coordenação - Andrey Lopes e da  Técnica de Engenharia – Elisabete Barreto que fez a 

saudação e iniciou a apresentação técnica sobre os componentes do saneamento básico e 

as etapas de construção do Plano Municipal de Saneamento de Riachão das Neves. 

 

11.4.6 PRINCIPAIS QUESTÕES SURGIDAS APÓS A APRESENTAÇÃO 

TÉCNICA: 

A apresentação técnica sobre os componentes do saneamento assumiu a 

característica de exposição dialogada. Ao longo da apresentação a plenária foi fazendo 

as interferências de acordo com os temas e desdobramentos que foram surgindo. Os 

momentos de maiores intervenções recaíram sobre os componentes abastecimento de 

água, principalmente no que tange a quantidade e qualidade da água distribuída na 

localidade, bem como o lançamento de dejetos dos esgotos residenciais, atrelado 

construção das fossas sépticas. Muitos questionamentos estavam vinculados aos custos 

para instalação de fossas adequadas.  

 



 274 

 

274 

 

11.4.7 IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES 

APRESENTADOS 

A partir dos trabalhos realizados pelos grupos, segue o relato das apresentações e 

observações gerais em relação aos componentes do saneamento básico. 

 

Figura 120 - Registro dos trabalhos em grupo 

 
Fonte: Acervo Pisa, 2019. 

 

O grupo 1, formado pelos representantes das comunidades do Entroncamento, Novali, 

Pitomba, Prazeres, Pedrinhas e do Assentamento Don Ricardo, relatou que, de 

modo geral, os serviços vinculados ao saneamento básico são avaliados como precários 

devido à falta de infraestrutura municipal.  

Em relação ao componente abastecimento de água potável foram listados os 

problemas de infraestrutura que ocasionam a má distribuição da água, o desperdício da 

água, além da água salobra e sem tratamento adequado. Citam que os moradores 

carregam água em carroças, bicicletas e baldes.Como solução apontamimplantação do 
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sistema de tratamento e distribuição de água em todas as comunidades, bem como o 

aprimoramento da fiscalização nos sistemas já existentes.  

Durante as discussões sobre o componente esgotamento sanitário citaram como os 

principais problemas a falta de rede esgoto que ocasiona o lançamento de dejetos a céu 

aberto. Como solução foi apontada a construção de fossas sépticas.  

Em relação ao componente limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos foram 

listados os problemas, especificamente, no Assentamento Don Ricardo a falta de 

coleta, nas demais comunidades a coleta feira de forma inadequada e o despejo do lixo 

em locais inadequados. Como solução foi apontada a construção do aterro sanitário do 

município atrelado a um projeto de educação ambiental visando orientar a população 

sobre separação e utilização do lixo.  

Em relação ao componente drenagem urbana e manejo de águas de chuva os 

problemas citados foram os alagamentos nas ruas, a precariedade da mobilidade devido 

a obstrução das estradas, a falta do sistema de drenagem e a falta de equipamentos para 

captação de água da chuva. Como soluções foram elencadas a construção de cisternas 

para captação de água da chuva, a pavimentação asfáltica das chuvas e a construção do 

sistema de drenagem.  

 

O grupo 2, composto pelos representantes das comunidades de Entrocamento, 

Paudolho, Prazeres, Poços, Canabravinha, Pitomba, Pitombeira e Malhada dos 

Veados, relatou que, de modo geral, o município tem problemas com a distribuição e 

tratamento da água, bem como com o lançamento de esgotos a céu aberto, a falta de 

local adequado para o descarte do lixo e a falta do sistema de drenagem.  

Em relação ao componente abastecimento de água potável foram listados os 

problemas referentes ao tratamento, distribuição e armazenamento da água para 

consumo humano, sendo distribuída água salobra.  Como solução foi apontada a 

melhorias do sistema de abastecimento com tratamento adequado, implantação de 

dessalinizador, com horário de definido para as manobras da água e fiscalização para 

inviabilizar o uso de chupa-cabra e gatos na rede principal. 
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Durante as discussões sobre o componente esgotamento sanitário citaram como os 

principais problemas o lançamento dos dejetos a céu aberto, a construção de fossas 

rudimentares e a falta de rede de esgoto.Como soluções foram apontadas a construção 

da rede de esgoto e a construção de fossas sépticas nas residências. 

Em relação ao componente limpeza urbana e manejo dos resíduos os problemas 

listados foram a falta de planejamento para a coleta, coleta insuficiente e a falta de 

coleta seletiva. Como soluções a implantação de coleta por comunidade, diariamente, 

implantação da coleta seletiva e construção do aterro sanitário.   

Em relação ao componente drenagem urbana e manejo de águas de chuva os 

problemas elencados foram a falta de drenagem, as enchentes e as doenças endêmicas. 

Como soluções a estruturação do sistema de drenagem com a construção de valas e 

canais, bueiros e pontes, pavimentação das ruas e controle de doenças endêmicas.  

 

O grupo 3, composto pelos representantes das comunidades de Entroncamento, 

Malhada dos Veados, Prazeres, Monte Alegre e Salobro, relatou que, de modo geral, 

os problemas de saneamento básico do município passam pela má distribuição da água, 

pela falta de banheiros e fossa sépticas, pelo descarte do lixo em locais inadequados e 

pelos alagamentos das ruas.  

Em relação ao componente abastecimento de água potável foram listados os 

problemas de potabilidade da água, da salinidade e da falta de cobertura dos sistemas 

de abastecimento. Como soluções foram apontadas a construção de cisternas para 

consumo humano, a captação de água do Rio Preto e o sistema de tratamento da água. 

Durante as discussões sobre o componente esgotamento sanitário citaram como os 

principais problemas o lançamento de dejetos á céu aberto e a falta de fossas e 

banheiros nas residências. Como soluções o grupo elencou a construção de banheiros e 

fossas e a construção do sistema de esgotamento sanitário.  

Em relação ao componente limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos foram 

listados os problemas de falta de coleta e a não separação do lixo. Como soluções 

foram citadas a reciclagem, colocação de lixeiras e a orientação aos munícipes.  
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Em relação ao componente drenagem urbana e manejo de águas de chuva os 

problemas citados foram os transtornos na mobilidade: água acumulada nas ruas e ruas 

intransitáveis por conta da lama. Como soluções o grupo trouxe a construção de canal 

de escoamento para água pluvial, manutenção das estradas vicinais e a construção de 

reservatórios para captação de água da chuva. 
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11.4.8 SISTEMATIZAÇÃO DOS TRABALHOS FEITOS PELOS GRUPOS: 

Quadro 39– Sistematização de informações do GRUPO 1 com as Localidades: Assentamento Don Ricardo, Entroncamento, Novali, Pitomba, Prazeres, 

Pedrinhas. 

ÁGUA ESGOTO LIXO ÁGUA DE CHUVA 

PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES 

Salobra 

Tratamento da água 

Esgoto a céu aberto Construção de fossas 

sépticas 

Lixo a céu aberto 

Aterro Sanitário 

Falta de 

armazenamento Mais cisternas 

Sem tratamento 

Falta de rede de 

esgoto 
Coleta não adequada 

Alagamento nas 

ruas 
Pavimentação 

asfáltica 

Mal distribuída 

Fazer encanação 

adequada 

  

  

Falta de coleta de 

lixo (Assentamento 

Don Ricardo) 

Estradas 

impossibilitadas 

para trânsito 

Poço artesiano sem 

rede de distribuição   

  

Falta de 

conscientização na 

espera da coleta 
Educação ambiental 

Falta de 

canalização para 

escoamento da 

água Canalizar a água 

Poço artesiano com 

desperdício de água Boa fiscalização   
  

        

Carregando água em  

carroças, baldes e 

bicicletas 

Instalação de rede de 

água com urgência             
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Quadro 40– Sistematização de informações do GRUPO 2 com as Localidades: Entrocamento, Paudolho, Prazeres, Poços, Canabravinha, Pitomba, 

Pitombeira e Malhada dos Veados 

ÁGUA ESGOTO LIXO ÁGUA DE CHUVA 

PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES 

Não Potável Tratamento da água 

Falta de rede de 

esgoto 

Construção de rede 

de esgoto 

Coleta insuficiente Coleta diária Falta de drenagem 

Construção de valas e 

canais 

Insuficiente 

Poço de auto vazão, 

transposição do Rio 

Preto Esgoto a céu aberto 

Falta de 

planejamento 

Coletor por 

comunidade Enchentes 

Pavimentação das 

ruas 

Salobra Dessalinizador Fossa rudimentar 

Construção de fossa 

séptica 

Falta de coleta 

seletiva 

Recipientes de coleta 

seletiva 

Construção de 

bueiros e pontes 

Mal distribuída 

Eliminar chupa-cabra 

e gatos na rede 

principal     Lixão 

Construção de aterro 

sanitário Doenças 

sistêmicas 

Eliminar vetores. 

Vacinas 

Horário definido para 

liberação da água     

Conscientização da 

comunidade 

Evitar água 

empossada 

Armazenamento 

insuficiente 

Aumentar capacidade 

do armazenamento             
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Quadro 41– Sistematização de informações do GRUPO 3 com as Localidades: Entrocamento, Malhada dos Veados, Prazeres, Monte Alegre e Salobro. 

ÁGUA ESGOTO LIXO ÁGUA DE CHUVA 

PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES 

Água Salobra 

Tratamento de água 

Esgoto a céu aberto 
Sistema de esgoto Lixo não reciclável Reciclar 

Água acumulada Canal de escoamento 

de água pluvial 

Água não potável 

Falta de fossas e 

banheiros nas 

residências 

Construção de 

banheiros e fossas 

Falta de lixeiras Lixeiras adequadas 

Ruas intransitáveis 

Manutenção das vias 

vicinais 

Não tem 

abastecimento 100% 

Mais Cisternas Resto de fezes e urina 

a céu aberto 

Garrafas pets, sacolas 

e outros jogados nas 

ruas Política de orientação 

Lama 

Falta de água doce Água do Rio Preto         

Falta 

armazenamento de 

água 

Captação de água via 

reservatório 
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11.4.9 A LINHA DO TEMPO NO MUNICÍPIO 

A abordagem aos aspectos relacionados à identificação do que se tem no 

município e o que se deseja, não apenas dialoga com a ação de diagnosticar, como 

também exercita o prognóstico, identificando os anseios da comunidade e, por vezes, a 

estimativa de tempo para a definição de metas.  

 

Figura 121- Registro dos trabalhos em grupo para elaboração da linha do tempo 

 

Fonte: Acervo Pisa, 2019. 

 

O grupo 1 formado por representantes das comunidades de Assentamento Don 

Ricardo, Entroncamento, Novali, Pitomba, Prazeres, Pedrinhas refletiram sobre as 

condições de saneamento e a vivência comunitária. 

Na alusão ao passado, o grupo relembrou as questões em que atestaram a fartura na 

lavoura, muita água limpa nas nascentes, famílias em harmonia, muitos filhos, menos 

violência e a observação de que sem celular éramos mais felizes.  

Em relação ao presente, o grupo enfatizou a precariedade das lavouras, a falta de água 

nas nascentes, muito agrotóxico nos alimentos, no que diz respeito a vivência 

comunitária foi notado o aumento da violência, a destruição das famílias, menos igrejas 

e falta de humildade nas relações. 
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Para o futuro os desejos são fartura na lavoura, a geração de emprego, água tratada e 

em abundância, famílias em harmonia, pessoas mais cultas, menos violência, menos 

preconceito e Jesus no coração. 

O grupo 2 formado por representantes das comunidades de Entrocamento, Paudolho, 

Prazeres, Poços, Canabravinha, Pitomba, Pitombeira e Malhada dos Veados trouxe em 

suas reflexões a comparação entre a infraestrutura e a prestação de serviços municipais.  

Na alusão ao passado, o grupo relembrou as questões sobre a falta de tratamento da 

água, na saúde não tinha atendimento médico nem posto de saúde, na educação não 

tinha salas de aulas suficiente, as estradas não eram asfaltadas, não havia iluminação 

elétrica, as famílias eram pequenas, o meio ambiente era mais preservado e a 

comunicação era feita através de rádio e cartas. 

Em relação ao presente, o grupo enfatizou que a distribuição da água é insuficiente, 

sem tratamento, rede de distribuição com caixa d’água, meio ambiente menos 

preservado. Entretanto as melhorias ocorridas trazem PSF com atendimento médico, 

odontológico e clinico geral, ambulância, medicamentos, atendimento periódico, 

colégios com ensino da alfabetização ao ensino médio,  BR asfaltada interligada com as 

estradas vicinais, iluminação elétrica de forma precária e comunidades rurais ainda sem 

iluminação elétrica, diversidade religiosa, alto risco de drogas, comunicação via wi-fi, 

tv e rádio  

Para o futuro o grupo almeja que tenha água suficiente e tratada, rede de esgoto, UPA 

com atendimento 24hs, segurança, Universidade estadual e professores especializados, 

acostamento, pontes, Bueiros, estradas vicinais, rede de luz com eficiência, área de lazer 

com equipamentos para atender a comunidade, sinal de celular e correios e 

reflorestamento.  

 

O grupo 3 formado por representantes das comunidades de Entroncamento, Malhada 

Dos Veados, Prazeres, Monte Alegre e Salobro trouxe em suas reflexões como éramos, 

o que temos e o que queremos, analisaram o passado, o presente e o futuro dos serviços 

e da infraestrutura municipal.  
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Na alusão ao passado, o grupo relembrou as questões sobre a falta de infraestrutura nas 

comunidades pois não havia transportes, não tinha água encanada, não tinha energia, 

não havia transporte escolar e a comunicação era por carta e no boca a boca.  

Em relação ao presente, o grupo enfatizou o fato de terem rede água, mas sem 

tratamento adequado, wi-fi, posto de saúde, escolas de ensino fundamental e médio, 

transporte escolar, falta professores no estado e tem energia.  

Para o futuro, os anseios do grupo convergem que o município melhore a 

pavimentação, garanta mais qualidade no sinal de telefone, disponha de cursos técnicos 

e de informática, consiga reconstruir a quadra do Colégio Felix e garanta infraestrutura 

de funcionamento da escola, que tenha academia Municipal, água Potável, 

 

Quadro 42- Sistematização da linha do tempo 

GRUPO/ 

LOCALIDADES 
PASSADO PRESENTE FUTURO 

GRUPO 1 – 

ASSENTAENTO 

DON RICARDO, 

ENTRONCAMENT

O, NOVALI, 

PITOMBA, 

PRAZERES, 

PEDRINHAS 

 Fartura na 

lavoura 

 Muita água nas 

nascentes e 

limpas 

 Menos violência 

 Muitos filhos 

 Família em 

harmonia 

 Sem celular 

(éramos mais 

felizes) 

 Lavoura 

precária 

 Falta de água 

nas nascentes 

 Mais violência 

 2 filhos 

 Famílias 

destruídas 

pelas drogas 

 Muito 

agrotóxicos nos 

alimentos 

 Menos igrejas 

 Falta de 

humildade 

 Fartura na lavoura 

 Geração de 

emprego 

 Água tratada e em 

abundância 

 Família em 

harmonia 

 Pessoas mais cultas 

 Menos violência 

 Menos preconceito 

e Jesus no coração 

GRUPO 2 - 

ENTROCAMENTO, 

PAUDOLHO, 

PRAZERES, 

POÇOS, 

CANABRAVINHA, 

PITOMBA, 

PITOMBEIRA E 

MALHADA DOS 

VEADOS 

 Água: não havia 

água tratada 

 Saúde: não tinha 

atendimento 

médico nem 

posto de saúde 

 

 

 Educação: não 

tinha sala de aula 

 Estradas: sem 

asfalto 

 Iluminação: não 

tinha elétrica 

 Insuficiente, 

sem 

tratamento, 

rede de 

distribuição 

com caixa 

d’água 

 PSF com 

atendimento 

médico, 

odontológico e 

clinico geral, 

ambulância, 

medicamentos, 

atendimento 

 Suficiente e tratada 

 Rede de esgoto 

 UPA com 

atendimento 24hs 

 Segurança 

 Campos da 

universidade 

estadual e 

professores 

especializados 

 Acostamento, 

pontes, Bueiros, 

estradas vicinais 

com estrutura 

social 
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 Social: pequenas 

famílias 

 Comunicação: 

rádio, cartas 

 Meio ambiente 

mais preservado 

 

periódico 

 colégios com 

ensino da 

alfabetização 

ao ensino 

médio 

 Temos BR que 

liga com o 

asfalto, as 

vicinais sem 

estruturas 

adequadas 

 Iluminação 

elétrica de 

forma precária 

e comunidades 

rurais sem 

iluminação 

elétrica 

 Diversidade 

religiosa 

 Alto risco de 

drogas 

 Wifi, tv, rádio 

e outros 

 Meio ambiente 

menos 

preservado 

 

 Rede de luz com 

eficiência 

 Área de lazer com 

equipamentos para 

atender a 

comunidade 

 Sinal de celular e 

correios 

 Reflorestamento 

 

GRUPO 3 -  

ENTROCAMENTO, 

MALHADA DOS 

VEADOS, 

PRAZERES, 

MONTE ALEGRE E 

SALOBRO 

 Não tinha 

estrutura de 

comunidade 

 Sem transportes 

 Não tinha água 

encanada 

 Não tinha 

energia 

 Comunicação – 

cartas e boca a 

boca 

 Transporte 

escolar 

 TEMOS 

 Rede água sem 

tratamento 

 Wi-fi 

 Posto de saúde 

 Escolas de 

ensino 

fundamental e 

médio 

 Transporte 

escolar  

 Falta 

professores no 

estado 

 Energia 

 QUEREMOS 

 Pavimentação 

 Sinal de telefone 

 Cursos técnicos e 

de informática 

 Reconstrução da 

quadra do Felix 

 Academia 

Municipal 

 Água Potável 

 Ventilação nas 

salas 

 Água tratada nas 

escolas 

 Merenda na rede 

estadual com 

frequência 
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11.4.10SISTEMATIZAÇÃO POR PARTE DO ENGENHEIRO DE CAMPO 

Após as apresentações feitas pelos grupos e antes de iniciar o segundo momento 

de debate, a engenheira do Programa – Elisabete Barreto fez considerações a respeito da 

importância da observância das próximas etapas de elaboração do PMSB e a garantia da 

efetiva participação dos comitês de coordenação e executivo na fundamentação da peça 

técnica. A Técnica Social – Nadjena Miranda aludiu a qualidade das informações 

coletadas a partir da confecção dos painéis elaborados pelos grupos e como serão 

utilizados esses dados na confecção do produto Diagnóstico Técnico Participativo. 

 

 

11.5 DESCRIÇÃO DO EVENTO SETORIAL SÃO JOSÉ 

 

Figura 122- Registro do público no momento da abertura do evento 

 

Fonte: Acervo Pisa, 2019 
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ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE SÃO JOSÉ – 29/03/2019 – 08 AS 

12H 

O setor de mobilização de São José, está localizado a 30 km da Sede, o acesso a 

está localidade se dá via estradas vicinais, eé composto pelas comunidades do povoado 

de São José e Portinho, do Projeto NUPEBA e do Assentamento Carlota.  

Inicialmente foram contatadas as lideranças comunitárias, presidentes das 

associações de produtores rurais, as representações dos assentamentos, os agentes 

comunitários de saúde e a comunidade em geral. Foram afixadas faixas em diferentes 

locais estrategicamente posicionadas em locais de passagem de todas as localidades 

para o evento nesse setor. A representatividade das comunidades foi efetivada com a 

participação das representações de Carlota, São José e Portinho, constituindo uma 

plenária com sessenta e três participantes.  

A realização  do evento aconteceu, após atraso de uma hora,  e seguiu os ritos 

preconizados na metodologia do PISA – Programa Ifba Saneando a Bahia, a fala de 

boas-vindas feita pela Técnica Social – Nadjena Miranda, foi seguida pela saudação do 

Coordenador do NICTI FUNASA – Bruno Assis, do representante do Comitê de 

Coordenação - Andrey Lopes e da  Técnica de Engenharia – Elisabete Barreto que fez a 

saudação e iniciou a apresentação técnica sobre os componentes do saneamento básico e 

as etapas de construção do Plano Municipal de Saneamento de Riachão das Neves. 

 

11.5.1 PRINCIPAIS QUESTÕES SURGIDAS APÓS A APRESENTAÇÃO 

TÉCNICA: 

A apresentação técnica sobre os componentes do saneamento assumiu a 

característica de exposição dialogada. Ao longo da apresentação a plenária foi fazendo 

as interferências de acordo com os temas e desdobramentos que foram surgindo. Os 

momentos de maiores intervenções recaíram sobre os componentes abastecimento de 

água, principalmente no que tange suposição de distribuição de água contaminada, o 

lançamento de dejetos a céu aberto e o despejo de dejetos dos esgotos diretamente no 

leito do rio.  
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11.5.2 IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES 

APRESENTADOS 

A partir dos trabalhos realizados pelos grupos, segue o relato das apresentações e 

observações gerais em relação aos componentes do saneamento básico. 

Figura 123- Registro dos trabalhos em grupo 

 

Fonte: Acervo Pisa, 2019 

 

O grupo 1, formado pelos representantes das comunidades de Carlota e São José 

relatou que, de modo geral, a má distribuição da água, a falta de rede de esgoto, a falta 

de local adequado para o descarte do lixo e as estradas danificadas pelas águas da chuva 

contribuem para a precariedade do saneamento básico nas comunidades.  

 

Em relação ao componente abastecimento de água potável foram listados os 

problemas relativos a falta água potável, a má distribuição de água, a contaminação da 

água, falta de tratamento e o seu desperdício. Como soluções foram sugeridas a 

melhoria dos sistemas de abastecimento com tratamento adequado, fiscalização e 

ampliação da capacidade do abastecimento. 
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Durante as discussões sobre o componente esgotamento sanitário citaram como os 

principais problemas são o esgoto lançado a céu aberto e/ ou diretamente no eito do rio 

e a existência de fossas rudimentares. Como soluções foram listas a necessidade de 

implantação de rede de esgoto, construção de fossas sépticas e conscientização da 

população para suspenderem o lançamento de dejetos no rio.  

Em relação ao componente limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos foram 

listados os problemas com relação ao lixo descartado no rio, despejado a céu aberto, 

queimado e ou enterrado acarretando vários problemas na comunidade. Como soluções 

foram listadas a necessidade de implantar a coleta em todas as comunidades, construção 

de aterro sanitário, promover a educação ambiental a partir da implantação da coleta 

seletiva.  

Em relação ao componente drenagem urbana e manejo de águas de chuva os 

problemas elencados foram as estradas danificadas pelos alagamentos, assoreamento 

dos rios, inundações e destruição da infraestrutura relacionada a mobilidade. Como 

soluções foram citadas a necessidade de construção de curvas de nivelação garantindo a 

manutenção das mesmas, construir bueiros e estruturar o sistema de drenagem, adquirir 

cisternas para captação de água da chuva. Reflorestar as áreas degradadas.  

 

O grupo 2, composto por representantes da comunidade São José, especificamente alunos 

Escola Municipal Hercílio Netto da Franca, relatou que, de modo geral, o desperdício da 

água, o descarte do lixo em local inadequado ocasionando poluição do rio e o 

lançamento de esgoto a céu aberto são questões emergenciais relacionadas ao 

saneamento básico na comunidade.  

Em relação ao componente abastecimento de água potável foram listados como os 

principais problemas a poluição do rio, a falta de tratamento na água distribuída e o 

desperdício da água. Como soluções apresentadas estão a distribuição de água potável, a 

utilização adequada da água distribuída e a conscientização da comunidade para não 

jogar o lixo no rio.  

Durante as discussões sobre o componente esgotamento sanitário citaram como os 

principais problemas o lançamento dos dejetos do esgoto a céu aberto 
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ocasionandoburacos nas ruas e a falta de saneamento. Como soluções foram apontadas a 

construção de fossas seca e a pavimentação das ruas.  

Em relação ao componente limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos os 

problemas listados foram o descarte do lixo nas ruas ocasionado pela falta de lixeira e 

garis, bem como a existência do lixão. Como soluções foram indicadas a implantação 

da coleta periódica, o aumento do número de garis disponíveis para a coleta, a 

instalação de lixeira nas ruas, bem como a reciclagem do lixo nas comunidades.  

Em relação ao componente drenagem urbana e manejo de águas de chuva o 

problema foi o lixo descartado de forma inadequada sendo carregado para o rio pelas 

águas da chuva. Como solução foi sugerido a conscientização da população quanto ao 

descarte do lixo. 

 

O grupo 3, composto por representantes da comunidade de São José, relatou que, de 

modo geral, a má distribuição da água, o esgoto e o lixo descartados a céu aberto tornam 

insalubre o ambiente da comunidade. Como soluções foram sugeridas a incineração dos 

animais mortos, horários programados para a manobra do abastecimento, tratamento 

adequado da água. 

Em relação ao componente abastecimento de água potável os problemas listados 

foram o desperdício e a má distribuição da água além a poluição do rio por conta de 

animais mortos que são jogados o rio.  

Durante as discussões sobre o componente esgotamento sanitário citaram como os 

principais problemas o lançamento do esgoto a céu aberto ocasionando mal cheiro e a 

proliferação de doenças. Como solução foi sugerida a construção da rede de esgoto.  

Em relação ao componente limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos foram 

listados os problemas referente a falta de lixeiras para coleta seletiva e local 

inadequado para o descarte do lixo. Como soluções foram citadas a distribuição de 

lixeiras para coleta seletiva e a construção de aterro sanitário.  

Em relação ao componente drenagem urbana e manejo de águas de chuva os 

problemas a contaminação do solo por meio das fossas construídas de forma 
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inadequada, o desmatamento das áreas ribeirinhas e o consumo de água da chuva sem 

tratamento. Como soluções foram sugeridas a construção de cisternas para captação de 

água da chuva, conscientização da população, sistema de fiscalização e aplicação de 

multas.  
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11.5.3 SISTEMATIZAÇÃO DOS TRABALHOS FEITOS PELOS GRUPOS:  

Quadro 43– Sistematização de informações do GRUPO 1 com as Localidades: Carlota e São José 

ÁGUA ESGOTO LIXO ÁGUA DE CHUVA 

PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES 

Falta água potável  

Má distribuição de 

água  

Água poluída  

Água contaminada 

Desperdício de 

água  

Falta de 

tratamento 

Fazer analise 

Construção de 

cisternas 

regulamentar a 

distribuição 

Fazer tratamento 

Fazer analises e 

campanhas de 

conscientização 

Ampliação de 

reservatório  

Fiscalizar e 

regulamentar o 

tratamento da 

água   

Esgoto a céu 

aberto  

Fossa rudimentar 

Esgoto lançado 

diretamente no rio 

Rede de esgoto 

Fazer fossa séptica 

Rede de tratamento 

e conscientizar 

população 

Lixo queimado e 

enterrado 

Lixo a céu aberto 

Lixo no rio 

 

 

Coleta de lixo  

Construção do local 

apropriado 

Incentivar a coleta 

seletiva  

Regulamentar coleta 

seletiva  

Promover a educação 

ambiental e fiscalizar 

Danificação de estrada  

Alagamentos 

Encharcamentos do 

solo  

Assoreamento dos rios  

Destruição pontes e 

bueiros 

Inundações   

Construir curvas de 

nivelação e fazer 

manutenção  

Colocar bueiros e 

fazer desvios 

Fazer drenagem  

Reflorestamento  

Manutenção, 

reposição e 

fiscalização  

Aquisição de cisternas 

para armazenamento 

de água  
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Quadro 44– Sistematização de informações do GRUPO 2 com alunos da Escola Municipal Hercílio Netto da Franca, Localidade: São José 

ÁGUA ESGOTO LIXO ÁGUA DE CHUVA 

PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES 

Falta de 

tratamento 

Desperdício de 

água  

Poluição do rio  

Água potável  

Fazer uso de 

maneira 

adequada 

Conscientização 

da comunidade, 

não jogar lixo no 

rio  

Esgoto a céu 

aberto  

Falta de 

saneamento  

Buraco nas ruas 

Construção de 

fossa seca 

Tampar os buracos 

 

Lixo nas ruas  

Falta de garis  

Falta lixeira 

Lixão  

Coletas periodicamente 

Contratar garis  

Instalar lixeira na rua e 

na beira do rio  

Reciclagem do lixo  

Lixo no meio da rua a 

água leva pra dentro 

do rio  

Conscientizar a 

população a não jogar 

lixo na rua  
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ÁGUA ESGOTO LIXO ÁGUA DE CHUVA 

PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES PROBLEMAS SOLUÇÕES 

Dejetos lançados 

no rio  

Má distribuição de 

água 

Desperdício  

Lançamento de 

animais mortos no 

rio  

Tratamento  

Horários 

intercalados  

Conscientização 

da população 

Incineração   

Esgoto a céu 

aberto  

Mal cheiro e 

doenças  

Construção da rede 

de esgoto  

Medidas 

profiláticas  

Destino do lixo  

Falta de lixeiras 

seletivas 

Aterro sanitário e coleta 

seletiva 

Distribuição de lixeiras 

nas ruas  

 

Quando chove a água das 

fossas mal feitas 

escoamento para os rios. 

Desmatamento na área 

ribeirinha causa erosão  

Devido à falta de água 

potável os habitantes 

recorrem água da chuva 

para abastecimento  

Já que não tem água 

tratada precisamos de 

cisternas e captação 

Conscientização da 

população, multa e 

fiscalização  
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11.5.4 A LINHA DO TEMPO NO MUNICÍPIO 

A abordagem aos aspectos relacionados à identificação do que se tem no município e o 

que se deseja, não apenas dialoga com a ação de diagnosticar, como também exercita o 

prognóstico, identificando os anseios da comunidade e, por vezes, a estimativa de tempo para 

a definição de metas.  

 

Figura 124-Registro dos trabalhos em grupo para elaboração da linha do tempo 

 

Fonte: Acervo Pisa, 2019. 

 

O grupo 1 formado por representantes das comunidades de Carlota e São José trouxe em 

suas reflexões a comparação entre as modificações que aconteceram na infraestrura, serviços 

e vivência comunitária das comunidades.  

Na alusão ao passado, o grupo relembrou as questões sobre moradia que eram “casas de 

taipa, capim e lona”, a saúde, não tinha atendimento, não tinha posto, haviam parteiras, o 

transporte era feito com o uso de animais para montaria, carroça, carro de boi, na educação 

haviam professores leigos, mas não havia escola, os meios de comunicação eram o rádio, 

telegrafo, recado boca a boca, carta, o meio ambiente era muito preservado e a agricultura 

sustentável, sem agrotóxicos e de boa qualidade. 

Em relação ao presente, o grupo enfatizou a existência de casas de alvenaria com banheiros e 

fossas rudimentares, a comunidade de Carlota ainda sem posto e sem atendimento médico e 
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com ACS, São José  com PSF e com atendimento à saúde da família com funcionamento 

diário e ambulância, escolas com atendimento do ensino infantil e ensino médio e polos de 

faculdade, comunicação através de Internet, telefone, radio, tv e outros, meio ambiente 

degradado e poluído  e a agricultura com intenso uso de agrotóxicos com produção de 

alimentos transgênicos.  

Para o futuro, os anseios do grupo convergem o acesso a moradia digna  e de qualidade, 

atendimento 24 horas na UPA, melhoramento no transporte escolar e público, melhoramento 

no quadro de funcionários e estrutura física e equipamento vinculados as escolas, 

melhoramento nas redes de telefonia e tecnologia , promoção da educação ambiental, 

fiscalização e reflorestamento das áreas degradadas e produção agrícola sustentável.  

 

O grupo 2 formado por representantes da comunidade de São José, especificamente alunos 

da Escola Municipal Hercílio Netto da Franca, e trouxeram em suas reflexões as questões 

sobre o meio ambiente e a infraestrutura do saneamento básico da comunidade. 

Na alusão ao passado, o grupo relembrou que a comunidade era uma vila, sem pavimentação, 

não havia desmatamento e o rio não era poluído, o transporte dos alimentos era pelo rio. Não 

havia telefone e os jovens não usavam drogas. 

Em relação ao presente, o grupo enfatizou a poluição do rio, o desmatamento, a 

pavimentação e a organização da colônia de pescadores. Existe comunicação pela internet, no 

entanto falta segurança e aumentou o uso de drogas e o acesso a lanches inadequado nas 

escolas. 

Para o futuro o grupo almeja a implantação de uma delegacia na comunidade, agência 

bancária, construção de escolas técnicas, lanches de qualidade, projetos e políticas públicas, 

acesso a medicamentos, melhoria da qualidade do lanche nas escolas, praças com academias e 

escola de futebol, além da conservação dos rios. 

 

O grupo 3 formado por representantes da comunidade de São José, de modo geral trouxe 

para suas reflexões a analise sobre a infraestrutura do município e a prestação de serviços na 

área do saneamento básico.  
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Na alusão ao passado, o grupo relembrou nunca houve reuniões como essa para elaboração 

de planos municipais, a população não tinha esclarecimento por isso não conscientizava, não 

existia comunicação de qualidade e o transporte era feito apenas pela via fluvial ou a cavalo. 

Em relação ao presente, o grupo enfatizou que existe um déficit no saneamento básico do 

município, relata que os meios de comunicação vem nos dando a oportunidade de acessar os 

direito do cidadão, há um avanço na comunicação, mas há falhas nas participações 

comunitárias e o transporte é feito por barcos, balsas e estradas, mas infelizmente não há 

asfaltos e pontes suficientes no município. 

Para o futuro o grupo compreende a necessidade de sermos seres humanos com consciência 

para que possamos ter uma infraestrutura e saneamento básico de qualidade, contando com a 

participação coletiva e consenso da comunidade a respeito da temática, no que concerne a 

infraestrutura almeja-se asfaltamento e construções de pontes para a ligação do rio São José. 

 

Quadro 45- Sistematização da linha do tempo 

GRUPO/ LOCALIDADES PASSADO PRESENTE FUTURO 

GRUPO 1 – Carlota e São 

José 

Moradia. Casa de 

taipa, capim lona 

Saúde. Não tinha 

atendimento, não 

tinha posto, havia 

parteira 

Transporte. Uso 

de animais para 

montaria, carroça, 

carro de boi 

Educação. 

Professores leigos, 

mas não havia 

escola 

Meio de 

comunicação. 

Radio, telegrafo, 

recado boca a 

boca, carta 

Meio ambiente. 

Muito preservado 

Agricultura. 

Sustentável sem 

agrotóxicos e de 

Casas de alvenaria com 

banheiros e fossas 

rudimentares  

Carlota ainda sem 

posto e sem 

atendimento medico e 

com ACS. São José 

PSF com atendimento à 

saúde da família om 

funcionamento diário e 

ambulância  

Veículos de grandes e 

pequenos portes. 

Escolas com 

atendimento do ensino 

infantil e ensino médio 

e polos de faculdade 

Internet, telefone, 

radio, tv e outros 

Meio ambiente 

degradado e poluído  

Agricultura com 

intenso uso de 

agrotóxicos com 

Moradia digna de 

qualidade 

Atendimento 24 horas 

UPA 

Melhoramento no 

transporte escolar e 

público, 

melhoramento no 

quadro de funcionários 

e estrutura física e 

equipamento  

Melhoramento nas 

redes de telefonia e 

tecnologia  

Educação ambiental, 

fiscalização e 

reflorestamento 

Produção agrícola de 

sustentabilidade 

respeitando o meio 

ambiente  
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boa qualidade produção de alimentos 

transgênicos  

GRUPO 2 - São José 

Uma vila  

O rio era 

protegido e 

cheiroso, não 

tinha 

desmatamento 

Sem 

pavimentação  

Os jovens não 

usavam drogas 

Não tinha telefone  

Transportavam 

alimentos pelas 

margens do rio  

Rio poluído  

Desmatamento 

Colônia de pescadores 

Internet 

Falta de segurança  

Índice de drogas 

Escolas e igrejas 

Lanches inadequado 

nas escolas  

Asfalto  

Delegacia  

Agencia bancaria  

Construção de escolas 

técnicas  

Lanches de qualidade  

Rio conservador  

Projetos de políticas 

publicas 

Medicamentos 

Escola de futebol  

Praça com academia 

GRUPO 3 - São José 

Nunca houve 

reuniões como 

essa  

A população não 

tinha 

esclarecimento 

por isso não 

conscientizava  

Não existia 

comunicação de 

qualidade  

Transportes 

apenas pela via 

fluvial ou a cavalo 

Déficit no saneamento 

básico  

Hoje com o meio de 

comunicação vem nos 

dando a oportunidade 

de correr atrás de 

nossos direitos 

Avanço na 

comunicação, mas 

falhas nas participações 

comunitárias  

Temos barcos, balsas e 

estradas, mas 

infelizmente não há 

asfaltos e pontes 

Precisamos de seres 

humanos com 

consciência para que 

possamos ter uma 

infraestrutura e 

saneamento básico de 

qualidade 

Participação coletiva e 

consenso da 

comunidade a respeito 

da temática  

Asfaltamento e 

construções de pontes 

para a ligação do rio 

São José  

 

 

11.5.5 SISTEMATIZAÇÃO POR PARTE DO ENGENHEIRO DE CAMPO 

Após as apresentações feitas pelos grupos e antes de iniciar o segundo momento de 

debate, a engenheira do Programa – Elisabete Barreto fez considerações a respeito da 

importância da observância das próximas etapas de elaboração do PMSB e a garantia da 

efetiva participação dos comitês de coordenação e executivo na fundamentação da peça 

técnica. A Técnica Social – Nadjena Miranda aludiu a qualidade das informações coletadas a 

partir da confecção dos painéis elaborados pelos grupos e como serão utilizados esses dados 

na confecção do produto Diagnóstico Técnico Participativo. 
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11.6 AVALIAÇÃO GERAL SOBRE OS EVENTOS 

Todos os eventos definidos para o município de Riachão das Neves foram realizados e 

concluídos de acordo com a metodologia preconizada pelo PISA.  Os comitês de coordenação 

e executivo cumpriram com as etapas estabelecidas na EMPSC e atentaram para o 

cumprimento dos critérios pedagógicos e metodológicos garantindo a reserva dos recursos 

materiais e humanos, conforme estabelecido na ementa, desse modo assinalamos a reserva do 

local para a realização dos eventos, o lanche servido para a plenária participante, os materiais 

de reprodução de áudio e vídeo, a divulgação e a logística de transporte para os membros dos 

comitês. É importante salientar que o município não se preparou para ofertar a logística de 

transporte referente ao traslado da comunidade convidada, fato que prejudicou bastante a 

mobilização principalmente nos setores de mobilização localizados na zona rural do 

município.  

É importante ressaltar o caráter educativo existente na Participação Social efetivada 

durante a realização dos eventos setoriais e nas demais etapas de consolidação do PMSB. O 

processo de participação coletiva suscitado na metodologia participativa de construção das 

políticas públicas de saneamento básico estimula o cidadão a refletirem sobre seu papel na 

construção, fiscalização e efetivação das políticas de saneamento, e é neste cenário que se 

realiza o controle social preconizado pelas legislações norteadoras das políticas do 

saneamento básico.  

 

11.6.1 SISTEMATIZAÇÃO POR PARTE DO ENGENHEIRO DE CAMPO 

Dentre outras questões, foram pontuadas as condições de reservação e distribuição da 

água, o papel da concessionária no município e as opções relativas ao esgotamento sanitário, 

sobretudo, nas localidades da zona rural; aproveitou-se ainda para solucionar dúvidas sobre as 

próximas etapas do PMSB. 
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11.6.2 Avaliações gerais sobre o conjunto de eventos 

Todos os eventos foram realizados e concluídos com sucesso. Em que se pese a 

participação e mobilização popular, com notáveis atuações dos agentes comunitários de 

saúde, lideranças locais, moradores de comunidades quilombolas e dentre muitos outros, que 

qualificaram os produtos obtidos por meio da participação social; assim como a organização e 

o empenho dos comitês na gerência dos aparatos logísticos, a atenção aos detalhes como os 

lanches, questões audiovisuais ou a disponibilidade de reparar os entraves quando foi 

necessário– tal qual o caso de Lindo Horizonte, em função das condições do espaço, mas que, 

ainda sim, não comprometeu a condução das atividades e os objetivos centrais do evento, 

como a participação social.  

É importante registrar ainda o sentido pedagógico e de práxis cidadã implicados na 

natureza dos eventos setoriais. Uma vez que, de modo endêmico e sistêmico, a inexperiência e 

falta de articulação de condutas políticas efetivas, coletivas e consolidadas não só no âmbito 

do município em questão, mas amplamente observada no que se convém a conceituar 

enquanto ‘sociedade civil’, é um grave problema a ser enfrentado; principalmente, quando na 

participação, eficácia e ressonância de dispositivos democráticos que sustentam a construção 

de políticas públicas, tal qual, o PMSB.  

Nesse sentido, é válido ressaltar a importância da produção e análise dos dados de 

natureza qualitativa no processo de elaboração dos PMSB, sobretudo, na práxis dos eventos 

setoriais. A participação popular não pode ser resumida a uma mera consulta pública, assim 

como o estatuto da produção qualitativa não poder ser um simples acessório/adendo aos dados 

quantitativos/indicadores e a produção técnica. Eles devem, sim, ser reputados, avaliados e 

documentados de forma proporcional e simétrica a todos os outros produtos, a fim de 

legitimar e assegurar, substancialmente e especialmente, o peso da participação social (assim 

como suas conseqüentes e necessárias inter-relações com o controle social), tão cara a 

construção de todo o processo dos Planos Municipais de Saneamento Básico.  
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11.7 QUADRO RESUMO E ANALÍTICO DO DIAGNÓSTICO DO PMSB 

Com base no conteúdo mínimo do PMSB estabelecido no art.19 da Lei no 

11.445/2007, o município deverá elaborar o “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” (inciso I). Inspirado 

neste enunciado legal, o município deve preencher o quadro apresentado em seguida, como 

um resumo analítico do diagnóstico realizado. O  Quadro 46apresenta uma divisão dos 

serviços do saneamento, os principais problemas diagnosticados, as principais causas dos 

problemas diagnosticados, bem como uma classificação dessas causas (Estrutural ou 

Estruturante). 

As medidas estruturais são aquelas que correspondem aos tradicionais investimentos 

em obras, com intervenções físicas nas infraestruturas físicas em algum dos serviços de 

saneamento, surgem como necessidades para suprir o déficit de cobertura pelos serviços e 

favorecer a proteção da população quanto a riscos epidemiológicos, sanitários e patrimoniais. 

As medidas estruturantes por sua vez, são aquelas que fornecem suporte técnico, 

político e gerencial para a sustentabilidade da prestação dos serviços. Encontram-se tanto na 

esfera do aperfeiçoamento da gestão, como ações de capacitação de programas de redução de 

perdas e desperdício de água, em todas as suas dimensões, quanto na da melhoria cotidiana e 

rotineira da infraestrutura física. 

Quadro 46 – Quadro Resumo do diagnóstico de Riachão das Neves 

SERVIÇO/EIXO PROBLEMAS DIAGNOSTICADOS 

CAUSAS DOS 

PROBLEMAS 

DIAGNOSTICADOS 

CLASSIFICAÇÃO 

DAS CAUSAS 

ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA 

Abastecimento de Água/Sede: 

Embasa – distribuição de água 

insuficiente; 

 

 

 

 

Não possui água 24 

horas, sistema 

sobrecarregado da 

embasa; 

 

 

 

Estrutural      

Atendimento deficiente de manutenção 

das redes de água instaladas; 

Falta de manutenção 

pela Embasa; 

 

Estrutural  
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Dificuldade de atendimento ao cliente; 
Não consegue falar com 

ouvidoria; 
Estruturante 

Abastecimento de Água/Rural: 

Poços desativados; 

Barragens assoreadas; 

Poucas Barragens; 

Água sem tratamento; 

Falta de reservatório de armazenamento 

Falta de Manutenção 

nos poços e barragens 

existentes que estão 

assoreadas;  

Falta de investimentos 

na construção de novas 

barragens; 

A água das barragens 

não possui tratamento 

Estrutural 

ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

Falta de Estação de Tratamento de 

esgoto (ETE) 

Falta de rede de 

esgotamento e recursos 

financeiros 

Estruturante 

Esgoto a céu aberto 

Falta de sistema 

completo de 

esgotamento sanitário 

Estrutural  

Fossas rudimentares 
Acúmulo de resíduos 

sólidos 

Estrutural 

 

Casas sem sanitários 
Falta de construção de 

banheiros 
Estrutural 

Riacho e rio poluídos com esgoto e lixo 

Falta de 

conscientização da 

população 

Estruturante  

Despejos de esgotos domésticos no rio 

Grande 

Falta de esgotamento 

sanitário 
Estruturante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendimento da coleta precário realizado 

nas zonas rural 

Melhoria na gestão da 

coleta 

 E Falta de ampliação 

da coleta 

Estruturante  

e 

Estrutural  

Lixo jogado nas ruas 

Falta de 

conscientização da 

população 

 Estrutural 

Queima de lixo 
Falta de coleta na zona 

rural 
 Estruturante  
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MANEJO DE 

RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Destinação final inadequado (lixão) Falta de aterro sanitário Estrutural 

Não possui Coleta Seletiva  
Gestão e inexistência de 

cooperativas 
Estruturante 

Problemas respiratórios devido à queima 
Queima do lixo 

 
Estruturante   

MANEJO DE 

ÁGUAS PLUVIAIS 

Destruição de estradas 

Manutenção das 

estradas após período 

de chuvas 

Estrutural  

Falta de armazenamento da água de 

chuva 
Falta de reservatórios Estruturante 

Desmatamento da mata ciliar 

Desmatamento por 

parte da população 

 

Estruturante   

 

Alagamento 
Falta drenagem nas 

estradas 
Estrutural 

Água de chuva misturada com esgoto 

Ligações clandestinas e 

falta de redes com 

sistema separador 

absoluto 

Estrutural 

 

Estruturante 

SERVIÇOS 

INTEGRADOS 

Não existe legislação municipal 

específica para saneamento básico 

Falta de estruturação 

das secretarias de leis 

para o saneamento 

básico 

Estrutural 

Fonte: Comitê Executivo, 2019. 
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