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EPÍGRAFE 

 

 

O Menestrel 

Depois de algum tempo você aprende a diferença sutil, entre dar a mão e acorrentar uma alma. 

E você aprende que amar não significa apoiar-se.  

E que companhia nem sempre significa segurança.  

Começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. 

Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e olhos adiante, com a graça de um adulto 

e não com a tristeza de uma criança. 

Aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais 

para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. 

Depois de um tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. 

E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se 

importam… 

E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando e você 

precisa perdoá-la por isso.  

Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. 

Descobre que leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la… 

E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. 

Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. 

E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. 

E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. 

Aprende que não temos de mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam… 

Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa, ou nada, e terem bons 

momentos juntos. 
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Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito 

depressa… por isso sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas; 

pode ser a última vez que as vejamos.  

Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos 

responsáveis por nós mesmos.  

Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. 

Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser, e que o tempo é curto. 

Aprende que não importa aonde já chegou, mas para onde está indo… mas, se você não sabe 

para onde está indo, qualquer caminho serve. 

Aprende que, ou você controla seus atos, ou eles o controlarão… e que ser flexível não significa 

ser fraco, ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, 

sempre existem, pelo menos, dois lados.  

Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que foram necessários fazer, enfrentando as 

conseqüências.  

Aprende que paciência requer muita prática. 

Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das 

poucas que o ajudam a levantar-se.  

Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve, e o que você 

aprendeu com elas, do que quanto aniversário você celebrou.  

Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha. 

Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens… 

Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. 

Aprende que quando está com raiva tem o direito de estar com raiva, mas isso não te dá o direito 

de ser cruel.  

Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame não significa que 

esse alguém não o ama com tudo o que pode, pois existem pessoas que nos amam, mas 

simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. 

Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém… 

Algumas vezes você tem de aprender a perdoar a si mesmo. 

Aprende que com a mesma severidade que julgas, você será em algum momento condenado. 

Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não pára, para 

que você o conserte.  

Aprende que o tempo não é algo que possa voltar. 
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Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. 

E você aprende que realmente pode suportar… que realmente é forte, e que pode ir muito mais 

longe depois de pensar que não se pode mais.  

E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida!  

Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse 

o medo de tentar 

 

William Shakespeare 
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Comentado [JG1]: Por favor! Peça para refazer a ficha 
catalográfica.  
 
Está grosseira está alteração na figura. Ademais, fica o 
registro na universidade. As fichas só podem ser feitas por 
profissionais habilitados. 
 
Imagina se você dimensiona uma fossa com a distância de x 
de uma residência e alguém modifica esta distância após 
você fazer o projeto? 
 
O correto é a pessoa voltar em você o solicitar a 
modificação. 
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RESUMO 

 

Vive-se uma busca constante pelo desenvolvimento. Porém muitas vezes o desenvolvimento 

não acontece de forma equitativa. Isto pode ser percebido nas temáticas relacionadas ao 

saneamento básico, que, carecem de soluções para avançar na universalização dos serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, gestão dos resíduos e drenagem das águas 

pluviais. A gestão pública precisa alcançar melhorias a fim de promover condições sanitárias 

adequadas no território brasileiro. A região amazônica, o estado de Rondônia e o município de 

Ji-Paraná, também carecem de políticas públicas, voltadas às populações residentes, 

principalmente nas periferias. Desta feita, na perspectiva de compreensão das ações de gestão 

tangentes às quatro vertentes do saneamento básico no bairro São Francisco, no município de 

Ji-Paraná/RO, a presente pesquisa pretendeu: analisar a transversalidade do saneamento básico 

com vistas às melhorias à população da área de estudo. Para tanto, na metodologia do trabalho 

em tela utilizou-se de questionários aplicados em uma considerável parcela da população, 

residente no bairro. O estudo mostrou que mais da metade das pessoas utilizam água do poço, 

fossa negra, assim também 81% da população têm problemas com enchentes e que se necessita 

mais atenção ao saneamento básico na área de estudo. Foi possível observar que existe a 

necessidade de um maior incentivo do poder público para realização de programa de educação 

ambiental, com visitas, e a utilização de palestras de conscientização, visto que parte da 

população não tem o conhecimento dos riscos que está exposta. 

 

Palavras-chave: Saneamento ambiental, resíduos sólidos, esgotamento sanitário, 

abastecimento de água, drenagem urbana. 
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ABSTRACT 

 

TITLE: STATISTICAL ANALYSIS APPLIED BASIC SANITATION IN 

NEIGHBORHOOD SAN FRANCISCO JI-PARANÁ / RO 

 

There is a search for constant development in every sense, but there is no equality in this 

development. The issues related to basic sanitation bring problems to be solved. Public 

management needs to advance in the search for improvements in sanitary conditions in the 

Brazilian territory. In the Amazon region, in the state of Rondônia and in the municipality of 

Ji-Paraná, they also lack public policies focused on those of resident populations, mainly in the 

peripheries. From this perspective, the present São Francisco survey sought to analyze sources 

of sanitation and sanitary sewage as well as the allocation of water resources to the four aspects 

of basic sanitation in the São Francisco neighborhood of Ji-Paraná (RO). Effluent generated in 

São Francisco neighborhoods and SPECIFIC OBJECTIVES: Identify percentage that has 

access to public supply network, Typification of the forms of supply and exhaustion found. - 

Identify areas within neighborhoods with the highest risk of contamination, identify areas of 

flooding in the neighborhood. The study showed that more than half of the people use well 

water, black fossa, as well as that 81% of all population has problems with floods or eventually 

or routinely and that more attention is needed to basic sanitation in the area of study San 

Francisco Which has a population that for a long time suffers from the lack of basic goods, 

human survival has also been noted the need for a greater incentive to elaborate environmental 

awareness lectures because a large part of the population has no idea of the risks of which they 

are exposed Thus improving the lives of all the population living there and the city as a whole. 

 

Keywords: Environmental sanitation, solid waste, sanitary sewage, water supply, urban 

drainage. 
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INTRODUÇÃO 

 

  Desde o início das civilizações humanas sempre se viveu na busca por melhores 

condições sanitárias possíveis, para assim obter uma boa qualidade de vida, cada vez mais se 

aprimorando em suas vertentes compreendidas hoje como saneamento básico, cada vez 

procurando uma melhor forma de abastecimento de água para consumo assim como também 

uma forma mais eficiente de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos além do melhor 

método para afastamento de todas águas residuais e servidas produzidas como também o 

esgotamento sanitário da localidade. 

 Com o passar do tempo, pode-se notar que a melhor opção para uma melhor condição 

sanitária está nos sistemas coletivos seja ele de abastecimento para consumo, esgotamento 

sanitário, drenagem urbana assim como também coleta de resíduos sólidos. 

Nota-se em todo território nacional um quadro muito preocupante quando se trata da 

questão sanitária,  pois os municípios não incorporam o planejamento para atender a demanda 

da expansão. E como conseqüência muitos municípios estão desprovidos de obras de 

saneamento, que são consideradas de primeira necessidade, pois eles proporcionam a redução 

de impactos sociais, ambientais e econômicos assim como também vem ajudando no controle 

na proliferação de vetores que se associam a uma condição insatisfatória do ambiente onde se 

vive. Assim, obras de saneamento básico e a gestão adequada dos serviços podem diminuir os 

casos de doenças de veiculação hídrica, e minimizar os gastos com saúde pública. De acordo 

com Andrade et al. (2010) as condições de saneamento básico são, muitas vezes determinantes 

na transmissão de parasitoses. 

Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), feita pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2008), 27,7% dos municípios brasileiros destinam 

adequadamente seus resíduos sólidos urbanos. Ademais, segundo a pesquisa supramencionada 

o percentual de rede de abastecimento no estado de Rondônia é 71%. No Brasil as cidades 
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abastecidas por rede geral cresceram de 34,6 milhões (cerca de 63,9 %) em 2000, para 45,3 

milhões (cerca de 78,6%) em 2008, o que representa um avanço da ordem de 30,8%.  

Segundo o PNSB (2008) contido no estudo do IBGE (2010), No que tange o 

esgotamento sanitário mostra que pouco mais da metade dos municípios brasileiros (55,2%) 

tinham serviço de esgotamento sanitário por rede coletora. 

Apesar de menos de 1/3 dos municípios brasileiros (28,5%) efetuarem tratamento de esgoto, o 

volume tratado representava, em 2008, 68,8% do total coletado. Por fim em relação à drenagem 

das águas pluviais destaca-se da PNSB 2008, que entre as 5.266 entidades prestadoras do 

serviço de manejo de águas pluviais, 5.145 eram constituídas como órgãos da administração 

direta do poder público (órgãos de cunho municipal estadual ou federal sem influência de 

empresas particulares), do total de entidades, 5.243 pertenciam à esfera municipal. Disto resulta 

que a política de manejo é fortemente atrelada à gestão municipal do saneamento. A iniciativa 

privada, por outro lado, teve pouco peso na execução deste serviço, havendo apenas 13 

entidades privadas. 

 Segundo o PNSB (2008) contido no estudo do IBGE (2010), a pavimentação das vias é 

ação de planejamento urbano que objetiva a melhoria da qualidade de vida. No Brasil, 40,1% 

dos municípios possuíam em 2008 de 60 a 80% de ruas pavimentadas, enquanto 31,8% deles 

possuíam de 80 a 100%. Na Região Sudeste, 53,6% dos municípios possuía 80 a 100% de ruas 

pavimentadas no perímetro urbano, enquanto na Região Norte apenas 6,9% se situava nesta 

classe. Ainda que 35% dos municípios da Região Norte possuíssem entre 60 a 80% de ruas 

pavimentadas no perímetro urbano, a região registrou também, a maior proporção de 

municípios com percentuais entre 0 a 20% de ruas pavimentadas (16,5%), dentre as regiões. 

A proposta desta metodologia é a visualização de locais mais prejudicados pela falta de 

sistema coletivo de abastecimento, esgotamento, coleta de resíduos assim como a falta de 

sistemas de drenagem pluviais urbanas, a porcentagem das populações existentes nesse bairro 

que jogam seus efluentes domésticos diretamente em corpo hídrico sem prévio-tratamento e 

quais as formas de abastecimento de água para consumo são mais comuns na falta de um 
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sistema coletivo de abastecimento; das formas de descartes dos Resíduos sólidos urbanos 

quando não há coleta por meio do poder público, além de encontrar as zonas de alto risco 

ambiental e alto índice de proliferação de doenças por se encontrar em zonas de alagamento 

corriqueiras. 

Tem-se por hipótese que, por se tratar de uma comunidade com um menor poder 

aquisitivo encontra-se em um cenário de vulnerabilidade ambiental, com falta de um 

abastecimento de água para consumo efetivo, tendo que sujeitar-se a forma alternativa de 

esgotamento sanitário por falta de um sistema público, além da problemática relacionada a 

enchentes e alagamentos que assolam toda uma população. 

 Se considerar a relevância social ambiental e cultural do estudo faz-se necessário a 

aplicação do mesmo método em todos os bairros de Ji-Paraná,  pois a metodologia objetiva-se 

em um resultado nítido do panorama sanitário do bairro, para entender a quantas andas as obras 

previstas nos planos de abastecimento de esgotamento e de gestão de resíduos sólidos do 

município, além de servir de sinal de alerta aos mais diversos danos e riscos que estão expostos 

os moradores. 

Desta forma tem-se por objetivos desse trabalho acadêmico respectivamente: 

GERAL:  

Efetuar análise transversal no bairro São Francisco em Ji-Paraná Rondônia, 

vislumbrando possíveis melhorias à gestão urbana do saneamento básico.  

ESPECÌFICOS: 

 Observar e descrever a situação do abastecimento de água na área de estudo; 

 Buscar informações sobre os efluentes sanitários nos bairros estudados com a 

finalidade de traçar alternativas ao esgotamento sanitário; 

 Caracterizar o manejo dos resíduos sólidos urbanos nos bairros estudados; 

 Identificar zonas dentro dos bairros com maior risco de inundação.
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1 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO SANEAMENTO NO BRASIL 

 

Segundo Cavinatto (1992), desde a antiguidade o homem aprendeu intuitivamente que 

a água poluída por dejetos e resíduos podia transmitir doenças. Há exemplo de civilizações, 

como a grega e a romana, que desenvolveram técnicas avançadas para a época, de tratamento e 

distribuição da água. 

Nesse sentido Brito e Pinho (2012) acrescenta que o processo de urbanização no Brasil 

é determinante na conformação estrutural da moderna sociedade brasileira, principalmente, a 

partir da segunda metade do século XX. Não é só o território que acelera o seu processo de 

urbanização, mas é a própria sociedade brasileira que se transforma cada vez mais em urbana. 

A novidade do processo de urbanização no Brasil foi a enorme velocidade com que se 

desenvolveu, sendo superior ao dos países desenvolvidos, que fez coincidir, no tempo, os 

processos de urbanização, concentração da população urbana nas grandes cidades e a 

metropolização. 

No século passado, desde a década de 1950 até o seu final, o investimento em 

saneamento básico no Brasil ocorreu pontualmente em alguns períodos específicos, com um 

destaque para as décadas de 1970 e 1980, quando existia um “predomínio da visão de que 

avanços nas áreas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos países em 

desenvolvimento resultariam na redução das taxas de mortalidade” (SOARES, BERNARDES 

E CORDEIRONETTO, 2002:1715). 

Criado na década de 1970 o Plano Nacional de Saneamento (Planasa) foi o primeiro 

plano brasileiro de saneamento. Este proporcionou ampliação da oferta de serviços de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário, porém não incluiu metas para os serviços de 

drenagem urbana e de manejo de resíduos sólidos ainda desconsiderados como partes do setor 

de saneamento básico, logo, entrou em declínio. Depois do Planasa vários municípios 

brasileiros desenvolveram programas, projetos e planos diretores relacionados aos serviços de 

saneamento, porém de forma isolada (PHILIPPI Jr; GALVÃO Jr, 2012). 
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1.3 CENÁRIO ATUAL 

 

Segundo Philippi Jr e Galvão Jr (2012), somente a partir do ano 2000, iniciou-se o 

desenvolvimento de planos de saneamento que consideravam os serviços de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos. Em 2007 foi 

sancionada a Lei nº. 11.445, regulamentada pelo Decreto nº. 7.127/2010, destacando o 

planejamento, a regulação, a fiscalização e o controle social, como ferramentas para a execução 

das ações de saneamento. 

Philippi Jr e Galvão Jr (2012) trazem que a realidade da maioria dos municípios 

brasileiros é marcada por déficits na cobertura dos serviços de saneamento, assim como pela 

falta de planejamento desses serviços, sendo que esta prática tem resultado em graves 

problemas de saúde pública e de poluição do meio ambiente, principalmente nas regiões menos 

favorecidas. 

Essas áreas, geralmente, são constituídas por ambientes legalmente protegidos dotados 

de elevada fragilidade ambiental e rejeitados pelo mercado imobiliário, onde há precariedade 

do controle fiscalização ambiental favorecendo a ocupação (RODRIGUES, 1991; 

MARICATO, 2001;COELHO, 2001). 

Para Porto (2007), o conceito de vulnerabilidade está referido a grupos sociais 

específicos que se encontram em um dado território, expostos a um determinado fenômeno e 

fragilizados quanto a sua capacidade de compreender e enfrentar esses riscos. Ainda segundo o 

autor, essa característica torna a vulnerabilidade um conceito-chave para uma análise integrada 

e contextualizada dos riscos, por trazer à tona, simultaneamente, questões éticas, políticas, 

físicas e técnicas que conformam a distribuição espacial dos riscos e a capacidade das 

populações em enfrentá-los. 

Segundo dados da PNSB (2008) 87,2% dos municípios brasileiros distribuem água 

totalmente tratada, enquanto que 6,2% distribuem água tratada somente por tratamento 

simplificado, como por exemplo, filtração e floração e, 6,6% não possuem nenhum tipo de 

tratamento. No que diz respeito ao abastecimento de água na região Norte, a referida pesquisa 

revelou que 54% dos municípios possuem déficit no abastecimento de água, sendo que, 

Rondônia está entre os estados que mais sofrem com a falta do serviço (73,4%). 

Segundo IBGE (2004), a maioria dos estados das regiões Norte e Nordeste possuem 

taxas de internação por diarréias (TID) superiores à média nacional, com (TID) variando 
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entre544 e 515 internações por cada 100.000 habitantes. O Sudeste do país que apresenta TID 

de 138 internações/100.000 habitantes possuía menores taxas, sendo, no ano de 2000, quase 04 

vezes menor que as taxas do Norte e Nordeste. Na esfera estadual, as mais elevadas TID em 

2000 são no Nordeste, Piauí (992) e Paraíba (736) e no Norte, Pará (740) e Rondônia (730 por 

100.000 habitantes). 

 Esses sistemas de água, esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos quando 

bem aplicados e abrangendo toda a população traz melhorias notáveis para a qualidade de vida 

e para saúde. Briscoe (1987) afirma, ainda, que esses sistemas apresentam efeitos de longo 

prazo sobre a saúde, bem maior do que os efeitos provenientes de intervenções médicas, o que 

o leva a sugerir um efeito multiplicador da ação dos sistemas de água e esgotos. 

Andrade (2006) menciona que a população de maior poder aquisitivo tende a habitar 

locais mais seguros, ao contrário da população carente, que ocupa as áreas que apresentam alto 

risco de inundação, provocando problemas sociais que se repetem por ocasião de cada cheia. 

As maiorias dos problemas sanitários que afetam a população mundial estão 

intrinsecamente relacionadas com o meio ambiente. Um exemplo disso é a diarréia que, com 

mais de quatro bilhões de casos por ano, é uma das doenças que mais aflige a humanidade, 

sendo responsável por causar 30% das mortes de crianças com menos de um ano de idade. Entre 

as causas dessa doença destacam-se as condições inadequadas de saneamento (GUIMARÃES, 

CARVALHO e SILVA, 2007). 

 

Tabela 1 - Dados do saneamento básico no Brasil 2010. 

Atendimento e déficit por componente do saneamento básico no Brasil, 2010. 

Componente 
Atendimento Adequado 

DÉFICT 

Atendimento 

precário 
Sem atendimento 

(x1.000 hab.) % (x1.000 hab.) % (x1.000hab.) % 

Abastecimento 

de água 
112.497(1) 59.4 64.160 33.9 12.810 6.8 

Esgotamento 

Sanitário 
75.369(2) (3) 39.7 96.241 50.7 18.180 9.6 

Manejo de 

resíduos 

sólidos 

111.220 (4) 58.6 51.690 27.2 26.880 14.2 

Fonte: IBGE (2010) 
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Além de todos os danos e riscos relacionados à falta do saneamento básico já citado 

acima também não se deve esquecer a problemática das enchentes que pode influenciar 

negativamente a vida de toda população residente nas regiões afetadas. 

Segundo Resende et al. (2002), tais fatos ocorrem porque a água que não infiltra por 

deficiência da cobertura vegetal vai concentrar-se na superfície e escoar, ganhando energia e 

provocando erosão. Nesse contexto, a ausência de obras de saneamento básico agrava o cenário 

sanitário que já não é favorável, pois a falta de saneamento significa diretamente uma menor 

qualidade de vida da população ali residentes,  podendo estar assim expostos aos mais diversos 

danos ,resultando em impactos ambientais e sociais significativos, já que os contatos das águas 

residuais com os resíduos sólidos depositados de forma inadequada expõem as populações 

residentes em áreas propensas a inundações. 

As políticas públicas voltadas para a melhoria das condições de Saneamento Básico das 

comunidades são eficazes para diminuir a mortalidade infantil pós-neonatal, período este em 

que os óbitos ocorrem devidos principalmente a doenças relacionadas às condições do ambiente 

em que se vive. Esse fato confirma que o aumento da cobertura populacional por sistemas de 

esgotamento sanitário pode contribuir para reduzir ainda mais a mortalidade infantil no Brasil 

(HOLCMAN, LATORRE e SANTOS, 2004). 

Um dos pontos primordiais para o não desenvolvimento da questão sanitária no Brasil 

de um modo geral está ligado a questão de interesses políticos e muitas vezes também a falta 

de conhecimento por partes dos governantes que estão no poder. 

Tucci (2010) acrescenta os principais problemas da urbanização destacando: 

a) O grande número de pessoas em pequeno espaço com inadequados transportes 

públicos, água e saneamento, poluição do ar e inundações. Este ambiente inadequado 

reduz as condições de saúde e a qualidade de vida da população, aumentando os 

impactos no meio ambiente; e, 

b) Aumento dos limites das cidades de forma desordenada devido a falta de 

planejamento urbano; 

c) Limitada capacidade institucional das cidades quanto a legislação, a aplicação da lei, 

a manutenção e ao suporte técnico econômico; e, 

d) A falta de gestão integrada das águas urbanas, onde a gestão da infra-estrutura de 

água é realizada de forma totalmente fragmentada, resultando em serviços de baixa qualidade, 

quando existem. 

Atualmente, por meio de políticas de saneamento ambiental e o afrouxamento das regras 

Comentado [JG2]: Reparei que tem com hífen e sem 
hífen. Rever.  
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de acesso ao setor privado, o setor de saneamento tem recebido atenção e incremento de 

investimentos tanto do setor privado, viabilizado pelas parcerias público-privadas (PPP’s) e por 

recursos próprios, sendo  destes do setor público, por meio de recursos do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço (FGTS), do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT),do Orçamento Geral 

da União (OGU) e de programas como o Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas 

(PRODES), que paga aos municípios pelo esgoto efetivamente tratado (ANA, 2008). 

As leis que agora regem os serviços públicos de saneamento básico prevêem, entre 

outros princípios, que os investimentos devam alcançar a eficiência e sustentabilidade 

econômica. Esse desafio, a ser enfrentado pelos municípios brasileiros, demanda atuação 

consistente e multidisciplinar para que seja superado de forma sustentável (BNDES, 2008a). 

 

1.3.1 Definições de saneamento básico. 

 

O Instituto Trata Brasil (2009) define saneamento básico como o conjunto de medidas 

que visam preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir 

doenças e promover a saúde. 

Lei nº. 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, e em seu Art. 3º inciso I, conceituam saneamento básico como sendo o 

conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de: abastecimento de água 

potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e 

manejo das águas pluviais urbanas (BRASIL, 2007). 

Souza (2007) acredita que o saneamento, como ação positiva, deve buscar erradicar 

determinadas doenças juntamente com o setor de saúde e os demais setores que estejam ligados 

aos aspectos da saúde. 

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SNIS, 2007), em 

2006, o índice médio de atendimento urbano mostrava valores relativamente elevados, em 

termos de abastecimento de água, com um índice médio nacional de 93,1%. Porém, em termos 

de esgotamento sanitário, o atendimento urbano com coleta era escasso, tendo um índice médio 

nacional de 48,3%, e um índice médio nacional de apenas 32,2% para o tratamento desse esgoto 

coletado. 

Estudos do Banco Mundial (1993), estimam que o ambiente doméstico inadequado é 

responsável por quase 30% da ocorrência de doenças nos países em desenvolvimento.  

Guimarães, Carvalho e Silva (2007) explicam que investir em saneamento é uma das 

formas de se reverter o quadro existente. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde afirmam 
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que para cada R$1,00 investido no setor de saneamento, economiza-se R$4,00 na área de 

medicina curativa. 

Conforme os dados consolidados do Sistema Nacional de Informação de Saneamento 

(2007), em 2006, dos R$ 4,5 bilhões investidos em saneamento, 49% foram realizados com 

recursos próprios das organizações de saneamento; 29% foram realizados com recursos 

onerosos (financiamentos retornáveis por meio de amortizações, juros e outros encargos); e 

10% foram realizados com recursos não onerosos (investimentos realizados com recursos não 

reembolsáveis, que não oneram o serviço da dívida). 

 

1.3.2. Resíduos sólidos 

  

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT nos traz que resíduos sólidos são: 

Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de origem 

industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam 

incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistema de tratamento de água, 

aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 

determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 

rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e 

economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível  (NBR 10.004, 

2004, p.1). 

 

De acordo com Dias (2000), o surgimento dos resíduos sólidos tem relação direta com 

o início da convivência em grupo pelos homens, que substituíram a vida nômade por uma vida 

mais sedentária, estabelecendo assim um local, onde em suas concepções, seria o ideal para 

desenvolver uma cultura e ali poder sobreviver retirando da natureza o seu sustento. 

Qualquer atividade humana é por natureza geradora de resíduos sólidos.  O lixo é a 

denominação  genérica para Resíduos sólidos ” produzidos pelos seres humanos e são 

representados por materiais que não possuem valor mais para o gerador (AMBIENTEBRASIL, 

2004 apud JUNIOR, 2005). 

Os resíduos sólidos urbanos implicam em resíduos resultantes das residências, resíduos 

de serviços de saúde, resíduos de construção civil, resíduos de poda e capina, resíduos de portos, 

aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários e os resíduos de serviços, que abrangem os 

resíduos comerciais, os resíduos de limpeza de bocas de lobo e os resíduos de varrição, de feiras 

e outros (IBAM, 2001; SCHALCH et al., 2002). 

Os métodos usados para a disposição final de resíduos foram descritos pelo IBGE (2008) 

são: aterro controlado (a); aterro de resíduos da construção civil e de resíduos inertes (b); aterro 

sanitário, (c) e aterro industrial, (d), sendo que:” 
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a) Aterro controlado: 

Local utilizado para disposição dos resíduos sólidos, com cuidado de, diariamente, após 

a jornada de trabalho, cobrir os resíduos com uma camada de terra, de modo a não causar danos 

ou riscos à saúde pública e, como minimizar os impactos ambientais. Possui coleta e tratamento 

de gases. 

b) Aterro de resíduos da construção civil e de resíduos inertes: 

Instalação onde são empregados princípios adequados de engenharia para disposição 

tanto de resíduos da construção civil classe A, conforme classificação da Resolução CONAMA, 

número 307 de 05 de julho de 2002, como de resíduos inertes, de maneira tal que não venham 

a causar danos ao meio ambiente, confinando-os e reduzindo-os ao menor volume, com o 

objetivo de reservar os materiais previamente segregados, de forma a possibilitar seu uso futuro 

da área aterrada para outros fins, previamente definidos. 

c) Aterro sanitário: 

Instalação de destinação final dos resíduos sólidos através de sua adequada disposição 

no solo, sob controle técnico e operacional permanentes, de modo a que nem os resíduos, nem 

seus efluentes líquidos e gasosos venham a causar danos ao meio ambiente. Para tanto, o aterro 

sanitário deverá ser localizado, projetado, instalado, operado em conformidade com a legislação 

ambiental e com as normas técnicas oficiais que regem essa matéria. 

d) Aterro sanitário industrial: 

Instalação de destinação, final ou transitória, de resíduos industriais através de sua 

disposição no solo, sob controles técnicos e operacionais. ” 

O potencial de agressão ambiental e à saúde causada pelos resíduos industriais depende 

da natureza intrínseca das matérias-primas e insumos utilizados, bem como dos processos 

industriais de que derivam e do estado físico em que esses resíduos se apresentam. Cada aterro 

industrial deverá ser localizado, projetado, instalado, operado em conformidade com as 

características específicas dos resíduos que esteja credenciado para receber, processar, estocar 

em caráter provisório ou dispor de forma definitiva sobre o solo, eventualmente em células 

estanques de modo a prevenir, inclusive, a eventualidade da ocorrência de interações e/ou 

reações adversas entre os tipos desses resíduos. 

Existe ainda o lixão que não é um método de destinação final de resíduos. Porém, 

segundo o IBGE (2008) é utilizado por 50,8% dos municípios. São formados por depósitos de 

lixo a céu aberto, são áreas geralmente localizadas nas periferias pobres das cidades.   



27 
 

Os caminhões de lixo depositam o seu conteúdo nestes locais sem o menor cuidado, 

muitas vezes à beira de rios. Os resíduos exalam mal cheiro, atraindo insetos, ratos, urubus, etc. 

é constante a presença de catadores. Os lixões são responsáveis por grande poluição do meio 

ambiente e são causadores de problemas à saúde pública. 

Segundo Magalhães (2002) ao longo da história antiga, alguns povos já utilizavam o 

aterramento e faziam uso do fogo para incinerar e destruir tudo o que consideravam sem 

qualquer utilidade. As primeiras alternativas para solucionar o problema dos resíduos urbanos, 

surgiram a partir do século XIX. Sendo, segundo Dias (2000), a partir desta fase que passaram 

a seradotadas medidas e regras para os serviços de limpeza pública. 

Segundo destaca Fiorillo (2008), no Brasil o fenômeno da urbanização ocorrido a partir 

do ano de 1960, agravou severamente a degradação do meio ambiente. Proporcionadas, entre 

outras, pelo aumento desenfreado dos RSU. 

 

1.3.3 Sistema de Água. 

 

Para Mota (2008), o abastecimento humano constitui o uso considerado como mais 

nobre da água, pois, dele depende a nossa sobrevivência, além da água de beber, as pessoas 

utilizam este liquido para higiene pessoal, preparação de alimentos, limpeza do ambiente, 

lavagem de roupas e utensílios, rega de jardins, entre outros usos. 

Mota (2008), diz que a preocupação com a qualidade da água é recente, visto que os 

projetos antigos de aproveitamento de recursos hídricos abordavam com ênfase o aspecto 

quantitativo, procurando garantir as vazões necessárias aos usos previstos para os mesmos, mas 

com o crescimento populacional, acompanhado do desenvolvimento industrial e da 

intensificação das atividades humanas, o fator qualidade passou a ser importante. 

A Portaria n°518 do Ministério da Saúde (MS) em seu Art. 4°, inciso II estabelece que 

o sistema de abastecimento de água para consumo humano é de responsabilidade do poder 

público, mesmo que seja sob regime de concessão ou permissão, sendo o mesmo o conjunto de 

obras civis, materiais e equipamentos, para fins de produção e distribuição canalizada da água 

potável para as populações (BRASIL, 2004). 

De acordo com Barros et al. (1995), o Sistema de Abastecimento de Água representa o 

"conjunto de obras, equipamentos e serviços destinados ao abastecimento de água potável de 

uma comunidade para fins de consumo doméstico, serviços públicos, consumo industrial e 

outros usos". 

Para o abastecimento de água, a melhor saída é a solução coletiva, exceto no caso das 

comunidades rurais que se encontram muito afastadas. As partes do Sistema Público de Água 
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são: captação; adução (transporte); tratamento; reservarão (armazenamento) e distribuição 

(LEAL, 2008).  

O abastecimento de água, enquanto serviço essencial à comunidade insere-se no 

conceito mais amplo de saneamento e vem se desenvolvendo progressivamente em termos de 

tecnologias de captação, transporte, tratamento e distribuição. Também é crescente a 

consciência da população quanto à importância da qualidade da água no desenvolvimento das 

culturas e na proteção a saúde humana (HELLER, 2010) 

Segundo Martins e Valencio (2003), nos últimos anos vêm se dando ênfase ao 

desenvolvimento sustentável e no que se refere aos recursos hídricos, um dos principais 

problemas a ser enfrentado é a escassez quanti e qualitativa. Acredita-se que nos últimos 

100anos o consumo de água potável cresceu duas vezes mais rápido que o crescimento 

populacional. 

 

1.3.4 Esgotamento sanitário 

 

Com a construção de um sistema de esgotos sanitários em uma comunidade procura-se 

atingir os seguintes objetivos: afastamento rápido e seguro dos esgotos; coleta dos esgotos 

individual ou coletiva (fossas ou rede coletora); tratamento e disposição adequada dos esgotos 

tratados, visando atingir benefícios como conservação dos recursos naturais; melhoria das 

condições sanitárias locais; eliminação de focos de contaminação e poluição; eliminação de 

problemas estéticos desagradáveis; redução dos recursos aplicados no tratamento de doenças; 

diminuição dos custos no tratamento de água para abastecimento (LEAL, 2008). 

 

1.3.5 Drenagem urbana 

 

A Lei 11.445, do saneamento básico, define drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas como o conjunto de infra-estruturas e instalações hidráulicas de drenagem urbana de 

águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 

tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas (BRASIL, 2007). 

Como os sistemas de drenagem fazem parte dos projetos de infra-estrutura urbana, 

devem ser planejados em paralelo com o plano de controle ambiental, esgotamento sanitário, 

disposição de resíduos sólidos e tráfego (TUCCI, 2008). 
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As Prefeituras dos Estados são responsáveis pelos serviços de drenagem urbana, que 

devem ser contemplados no Plano Diretor de cada município. Nesse sentido, Noccetti (2008) 

refere ainda que os setores que são responsáveis pelo planejamento, projeto, execução e 

manutenção dos sistemas de drenagem, atualmente não têm se preocupado com esses quesitos. 

Segundo Ferreira (2001) enchente é definida como: a quantidade de água acima do 

comum, que cobre áreas habitualmente secas, enquanto que a inundação é o ato ou efeito de 

inundar. 

Em seu estudo Andrade (2006) descreve que as enchentes podem ser ocasionadas pelo 

excesso de chuva e a descarga de qualquer volume de água acumulado à montante dos rios e 

que ela só causará inundação se o volume de água que a causou transbordar o canal.  

 

1.4 Fragilidade Ambiental 

 

A análise da fragilidade do ambiente é uma proposta de investigação cujo princípio 

básico é definir os diferentes níveis de fragilidade dos ambientes naturais, modificados ou não 

pelas atividades antropogênicas, em face o desenvolvimento das atividades humanas (ROSS, 

1994). 

Mesmo que considere que as sociedades são o ponto central da questão ambiental a 

classificação da fragilidade ambiental de Ross (1994) não foi formulada para aplicação em 

ambientes urbanizados. 

Santos e Ross (2012) sugerem adaptações de modo que a metodologia de classificação 

seja utilizada em áreas que já passaram por processo de urbanização ou que sofrem com as 

pressões advindas das transformações urbanas. Para tanto, os autores, constroem proposta 

metodológica que insere os padrões de urbanização na classificação da fragilidade ambiental 

urbana, utilizada, para evidenciar a relação da fragilidade ambiental com a vulnerabilidade 

social na susceptibilidade aos ricos. 

Ross (2006) quando cuida da materialização das condições socioeconômicas no 

território, enfatiza que duas variáveis são deveras importantes para um adequado entendimento 

dessa realidade, que são a história econômica e social, e o uso e exploração atual do solo e dos 

recursos ambientais. 

 

1.4.1 Danos causados pela falta de saneamento 
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Moutinho e Carmo (2011) afirmam ainda que das doenças que se relacionam com a falta 

de saneamento a diarréia assume grande importância, principalmente quando acomete grupos 

mais susceptíveis como, idosos e crianças. 

Sendo assim a área de estudo está em um local de possível dano ambiental pela falta de 

condições adequadas de saneamento encontradas. 

Explica Cavinatto (1992): “Evitar a disseminação de doenças veiculadas por detritos na 

forma de esgotos e lixo é uma das principais funções do saneamento básico, ou seja  sem esses 

sistemas funcionando de forma satisfatória, tem-se uma maior chance de contaminação. 

Conforme Brilhante (2002), a noção de risco, notadamente o risco ambiental, é 

confundida com a de impacto ambiental. Embora esses dois eventos estejam relacionados, 

existe diferença significativa entre eles. Impacto corresponde a uma interferência num 

ambiente, podendo essa ser positiva ou negativa. Já o risco assume sempre efeito negativo. 

Para esses estudo será considerado   tanto o impacto ambiental quanto o risco, porem 

será tratado com uma maior profundidade quanto for um risco que assume efeito negativo no 

sistema. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

A área em estudo compreende a zona urbana do município de Ji-Paraná (Figura 1), 

Rondônia, localizado na porção central do estado de Rondônia. Segundo o censo realizado em 

2010 o município alberga uma população de 116.610 habitantes, com estimativa de 128.000 

habitantes em 2013 (IBGE, 2010). Ji-Paraná é a segunda maior cidade do estado em número de 

habitantes, atrás apenas da capital Porto Velho, e devido a sua localização central no estado é 

responsável por grande fluxo populacional, além de ser considerado um polo industrial e 

comercial para os municípios que estão em seu entorno. 

Das atividades econômicas desenvolvidas destaca-se a criação de bovinos com 319.452 

cabeças, a ordenha de leite produzindo aproximadamente 30 mil litros de leite/dia e o cultivo 

de café com 827 toneladas/ano (IBGE, 2006). 

 

 
Figura 2 - Mapa de localização do município de Ji-Paraná. 
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A cidade está inserida na bacia hidrográfica do Rio Machado, e os rios Machado e Urupá 

compõem a parte urbana do município. 

 

2.1.1 Caracterização da Área de Estudo 

 

Para realização desse estudo, utilizou-se um dos bairros do nosso município (Figura 2) 

sendo: 

São Francisco: Localiza-se no segundo distrito da cidade, bairro antigo, que se início 

com  o processo de invasão de terra por  pessoas de baixa renda , porem com o tempo se mostrou 

uma área imprópria para habitação por causa dos problemas recorrentes com enchentes por ser 

banhando pelo Rio Machado. 

 

 

Figura 3 - Mapa de localização do bairro são Francisco, município de Ji-Paraná-RO 
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Figura 3–Avenida Principal (T-05) bairro são Francisco, município de Ji-Paraná-RO. 

 

  A avenida t-05 é uma das poucas vias com  algum tipo de pavimentação dentre a área 

do bairro são São Francisco o que não significa que não passe pelos menos problemas que zonas 

onde não há pavimentação asfáltica. 

 

2.2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Para Realização desse trabalho foi utilizado questionários aplicados diretamente aos 

residentes do bairro analisado, nesse questionário constou questões sobre as formas de 

abastecimento e tratamento de água potável além de quais as formas de esgotamento utilizada 

na residência assim como disposição de Resíduos sólidos urbanos e questionamentos sobre a 

existência de áreas de inundação no período chuvoso. 

Para identificar o número de habitantes para esse bairro foi realizada analise espacial de 

imagens. Sendo para tanto, observado o número de residências dentro da área compreendida 

pelo bairro e atribuído um número médio de quatro moradores por habitação, pois segundo o 

IBGE : O número médio de pessoas em cada casa é de 3,79 . 

Desta feita, chegou-se ao total de 1200 habitantes. Quando questionados ao respeito de 

dados oficiais os órgãos públicos indagaram que ainda não possuíam essas informações com 

este nível de clareza (foi buscado esses dados na Agência Reguladora de Serviços Públicos 

Comentado [JG3]: Não finalizar uma seção com figura 
sem comentá-la 

Comentado [JG4]: Rever a escrita 

Comentado [JG5]: Palavra desnecessária, pois não é 
asfalto 

Comentado [JG6]: Cadê a pontuação 
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Delegados do Muncípio de Ji-Paraná - (AGERJI), () Companhia de Água e Esgoto do Estado 

de Rondônia CAERD, () Coolpeza Serviços de Limpeza Urbana Ltda. 

A próxima etapa foi aplicar o total de 227 questionários. Oliveira & Grácio (2005) 

apontam que para uma amostra ser representativa, ela deve abranger de 10% a 20% da 

população, este percentual deve representar pelo menos de 30 a 40 elementos da população o 

que garante um erro estatístico com menos de 5% nos resultados deste trabalho. 

Existem diversas bibliografias que tratam desta dicotomia entre pesquisa qualitativa e 

quantitativa, que tem norteado a pesquisa científica no decorrer de sua história. Segundo 

Queiroz (2006), “tais correntes caracterizam por duas visões centrais que alicerçam as 

definições metodológicas da pesquisa em ciências humanas nos últimos tempos. São elas: a 

visão realista/objetivista (quantitativa) e a visão idealista/subjetivista (qualitativa) ”. 

Então, se a ciência é a busca da veracidade dos fatos de forma verificável, fundamental 

é para ela a pesquisa. Mostra-se, pois, de vital importância para a ciência a pesquisa social. 

Respaldando essa afirmativa, tem-se em Marconi e Lakatos (2011) que “a pesquisa tem 

importância fundamental no campo das ciências, principalmente na obtenção de soluções para 

problemas coletivos”. 

A pesquisa social é definida por Gil (1999) como: 

(...) o processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. O 

objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de 

procedimentos científicos. A partir, pode-se, portanto, definir pesquisa social como o processo 

que, utilizando a metodologia científica, permite a obtenção de novos conhecimentos nos 

campos da  realidade social”.  

Gil  (1999) traz que “(...) o conceito de pesquisa aqui adotado aplica-se às investigações 

realizadas no âmbito das mais diversas ciências sociais, incluindo Sociologia, Antropologia, 

Ciência Política, Psicologia, Economia, etc.”. 

 De acordo com Gunther (2006), aquele que busca a construção do conhecimento, 

através da pesquisa, utilize formas complementares, e não isoladas, de utilização da pesquisa 

quantitativa e qualitativa, sem se prender a um ou outro método, adequando-os para solução do 

problema de pesquisa. 

  

Reconhecendo que cada pesquisa social terá um objetivo específico, é apresentada uma 

classificação de tais pesquisas em três níveis: pesquisas exploratórias, pesquisas descritivas e 

pesquisas explicativas. 
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As pesquisas exploratórias serviriam, em síntese, para um primeiro conhecimento de 

temas e fatos menos estudados e menos conhecidos. Seria uma etapa inicial para um posterior 

aprofundamento temático. 

Pesquisas descritivas servem para encontrar características de certa população. Gil 

explica que “são inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma de suas 

características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coletas de 

dados”.  

As pesquisas explicativas seriam as mais complexas, e tentariam encontrar fatores que 

favorecem a ocorrência de fenômenos e se valeriam basicamente do método Experimental. Para 

qualquer que seja o nível de pesquisa ou sua finalidade, é necessário um preparo para a sua 

realização. (Marconi e Lakatos  (2011) esquematizam o planejamento em 

a) preparação da pesquisa; b) fases da pesquisa e:  

c) execução da pesquisa. 

Os itens acima são subdivididos, cada um, em diversos subitens, restringir-se-á à análise 

de a) especificação dos objetivos, enquadrado na preparação da pesquisa; b) seleção de métodos 

e técnicas, insculpida nas fases da pesquisa e c) coleta de dados, já posicionada na execução da 

pesquisa. No término da aplicação dos questionários os dados adquiridos foram organizados 

em planilhas no software Microsoft Office Excel 2016, e assim foram gerados gráficos para 

uma primeira análise dos dados. 

O método estatístico utilizado foi a estatística descritiva, que de acordo com as 

literaturas de Fonseca e Martins (2006), constitui em um conjunto de técnicas que objetivam 

descrever, analisar e interpretar os dados numéricos da amostra. 

A estatística descritiva é um número resumido que descreve as características dos dados, 

realizada através da coleta de dados, organização, classificação dos dados e apresentação em 

tabelas e gráficos (TOLEDO e OVALLE, 1995). 

A ocorrência do erro amostral é difícil ser evitada, porém é possível limitar seu valor 

por meio da escolha de uma amostra de tamanho adequado. Obviamente, o erro amostral e o 

tamanho da amostra seguem sentidos contrários quanto maior o tamanho da amostra, menor o 

erro cometido e vice-versa. 

Em muitos casos é possível determinar o tamanho mínimo de uma amostra para estimar 

um parâmetro estatístico, como por exemplo, a média populacional (m).A fórmula para cálculo 

do tamanho da amostra para uma estimativa confiável da media populacional (m) é dada por: 
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𝑛 =
(𝑍𝑎/2×𝜎)²

(𝐸)²
             Equação 1. 

 

Onde: 

n = Número de indivíduos na amostra 

Za/2 = Valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado. 

s = Desvio-padrão populacional da variável estudada. 

E = Margem de erro ou erro máximo de estimativa.  

Identifica a diferença Máxima entre a média amostral ( X ) e a verdadeira média 

Populacional. 

 

Tabela 2 - Confiança na amostra 

Grua de Confiança Α Valor Crítico  Zα/2 

90% 0,10 1,645 

95% 0,05 1,96 

99% 0,01 2,575 

 

 Pode-se notar um teste de confiabilidade da amostra no qual se aplica os valores na 

equação obtenha-se um dado valor ALFA e de acordo com o valor ALFA obtido pode-se medir 

a confiabilidade da amostra. 

 

2.2.1 Elaboração do Mapa de Fragilidade Ambiental 

 

Portanto, o mapa de Fragilidade Potencial é gerado a partir do cruzamento das 

informações de solos, declividade e distância dos recursos hídricos, e o mapa de Fragilidade 

Emergente, a partir do cruzamento do mapa de Fragilidade Potencial com as informações de 

uso da terra e vegetação (Ross, 1994).  

Segundo Maximiliano (1996), os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), na análise 

integrada dos dados do meio físico, tem sido usado por vários setores que tratam da questão 

ambiental, como importante ferramenta para o planejamento ambiental. 

De acordo com Eastman (1998), apesar dos sistemas de apoio à decisão serem uma das 

mais importantes funções de um SIG, as ferramentas desenhadas especialmente para este fim 
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existeas ferramentas desenhadas especialmente para este fim existem em número relativamente 

pequeno na maior parte dos softwares de SIG. 

De acordo com Meirelles (1997), os modelos mais utilizados nos ambientes SIG para a 

combinação de mapas são os operadores Booleanos (mais simples e mais conhecidos), a 

sobreposição por índice ou média ponderada (utilizados quando os mapas devem ser analisados 

juntos, através de uma combinação com pesos aos temas e notas às classes, segundo o 

julgamento de sua influência no fenômeno modelado) e a lógica Fuzzy (através da aplicação de 

uma função de pertinência). 

 

2.2.2Levantamento dos Dados Relacionados ao Saneamento Básico 

 

Os levantamentos dos dados sobre os parâmetros de saneamento básico foram 

levantados através de aplicação direta. A escolha das residências para aplicação dos 

questionários foi aleatória, de forma que todos os elementos da população tivessem igual 

probabilidade de serem selecionados para constituir a amostra, seleção está realizada por sorteio 

como indicado por Vieira (2006). Foram aplicados 227 questionários no bairro de estudo. 

A seguir a Figura 3 que mostra a síntese da etapa de coleta de dados do presente estudo:
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Figura 5- Síntese metodológica da pesquisa 
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O questionário é composto por nove questões que abrangem todas as vertentes do 

saneamento ambiental (Abastecimento, Esgotamento, Resíduos sólidos e Drenagem urbana) 

além de uma questão de caráter transversal. 

Questionário sobre Saneamento Básico com objetivo de obtenção de dados para o Trabalho de 

Conclusão de Curso em Engenharia Ambiental pela UNIR. 

 

Bairro: ____________________________________________ 

Rua: _________________________________________     Nº_________ 

 

Vertente: Abastecimento de Água 

1- Qual a forma de abastecimento de água 

utilizada na residência 

(  ) Caerd 

(   ) poços 

(   )  Águas da chuva 

(   ) Rios/córregos/lagoas 

(   ) Caminhão pipa 

(   ) Outros quais?________________ 

(   ) Não sabe dizer 

 

2- Qual a forma de Tratamento para 

consumo? 

(   ) Filtração por filtro de barro 

(   ) Filtração por filtros com tecnologia 

efetiva 

(   ) Cloração da água 

(   ) Fervura da água  

(   ) Outros 

quais?_______________________ 

(   ) Nenhum 

 

Vertente: Esgotamento Sanitário 

 

3- Para onde vai o esgoto gerado na sua 

residência? 

(  ) Rios córregos e lagos 

(  ) Vias publicas 

(  ) Terrenos abandonados  

(  ) Fossa séptica 

(  ) Fossa negra 

(  ) Outros, quais?_________________ 

 

4- Existe algum tipo de tratamento do 

esgoto antes da deposição? 

(  ) Fossa séptica 

(  ) Sistema de tratamento de efluente 

(  ) Envio a empresa especializada 

(  ) Nenhum  

(  ) Outros, quais?______ ____________ 

 

5 – Existe a reutilização das águas de 

lavagem, para onde vão? 

(   ) Aguar plantas ornamentais 

(   ) Para produção de hortaliças 

(   ) Para lavagem de automóveis 

(   ) Para lavar áreas e calçadas       

(   )  Nenhum  

(    ) Outros, 

quais?______________________ 

 

Vertente: Resíduos Sólidos 
 

6- Qual a destinação ao lixo gerado? 

(   ) Coleta  Urbana 

(   ) Queima 

(   ) Deposição em corpos hídricos 

(   ) Fossa negra  

(   ) Outros 

 

7- Existe coleta de lixo na sua rua, com 

qual freqüência? 

(   ) Uma vez por semana 

(   ) Duas vezes por semana 

(   ) Três vezes por semana 

(   ) Todos os dias  

(   ) Não tem coleta 

 

Vertente: Drenagem das águas pluviais 

 

8- Como o(a) senhor(a) avalia a drenagem 

das águas das chuvas no seu bairro? 

(   ) Boa, nunca houve problemas com 

inundações 

 (   ) Regular, eventualmente ocorrem 

problemas 
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(   )  Ruim, praticamente todos os anos 

 

 

Vertente: Transversal 

 

9-  Como o(a) senhor(a) avalia os 

investimentos de ordem pública em 

saneamento básico no seu bairro? 

(   ) excelente 

(   ) bom  

(   ) Regular 

(   ) Ruim 

(   ) Péssimo 

 

 

2.2.3 DIFICULDADES PARA REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Para realização desse trabalho obtivemos muitos contratempos, porem entre os mais 

marcantes cito, a falta de colaboração em várias das residências em muitas das vezes fui 

confundido com policial Ambiental ou como fiscalização ambiental, assim ocasionando em 

vários casos as populações locais não querer colaborar com a realização do trabalho. 

Devido estar em ano eleitoral é possível notar uma grande insatisfação por meio das 

pessoas com nossos governantes, em diversos episódios antes mesmo de me apresentar como 

acadêmico de engenharia, já era recebido com  agressividade e  total falta de empatia por 

acharem que  eu estava ali em nome de algum determinado candidato ou  partido, porem após 

o esclarecimento dos fatos muitas das vezes já se apresentavam de forma mais amigável e 

disposto a contribuir para o desenvolvimento deste trabalho cientifico. 

Observam-se as dificuldades enfrentadas por todos os moradores do bairro para se 

locomover em períodos de chuva como demostrado na Figura 6. Pois não somente podem-se 

citar as recorrentes enchentes da localidade como também a péssima condição das vias, passou-

se pelos menos problemas, as péssimas condições das vias de tráafego do bairro durante a 

aplicação dos questionários 
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Figura 6–Condições das vias no bairro São Francisco, município de Ji-Paraná-RO. 

 

Para realizar o trabalho não foi diferente, passou-se por inúmeras dificuldades com 

relação a locomoção/transporte pois várias localidades onde foi aplicado o questionário se 

encontra em zonas de difícil acesso como pode-se observar nas Figuras 6 e 7. 

 

Figura 7–Rua Ecoporanga, e deposição de resíduos de construção civil bairro são Francisco, 

município de Ji-Paraná-RO 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Procurou-se dentre os  objetivos propostos a execução dos  devidos estudos para 

realização dos resultados e discussões pertinentes ao tema ,  desta forma encontra-se um cenário 

complexo, de ser alterado  pelos poderes competentes,  porem  nada sinaliza como  otimista 

com  a relação saneamento infraestrutura nos bairros carentes,  separou-se  os resultados em 

vertentes do saneamento básico mais a transversalidade dos fatos , para uma análise mais 

detalhada. 

3.1 ABASTECIMENTOS DE ÁGUA 

 

De acordo com Barros et al. (1995), o Sistema de Abastecimento de Água representa o 

"conjunto de obras, equipamentos e serviços destinados ao abastecimento de água potável de 

uma comunidade para fins de consumo doméstico, serviços públicos, consumo industrial e 

outros usos". 

Para o abastecimento de água, a alternativa mais adequada é a solução coletiva, exceto 

no caso das comunidades rurais que se encontram muito afastadas.  

As partes do Sistema Público de Água são: captação; adução (transporte); tratamento;    

reservação (armazenamento) e distribuição (LEAL, 2008). 

A seguir inicia-se a análise embasada nos resultados que a pesquisa apresentou. A 

primeira vertente analisa da está relacionada ao abastecimento de água para consumos 

encontrados. Desta feita, a Figura 4 apresenta: 

 

Figura 8- Gráfico relacionado formas de o abastecimento público do bairro São Francisco. 
 

0%0%0%0%0%

54%

46%

0%0%0%

Caerd

poços

agua de chuva

caminhão pipa

outros
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Segundo o plano setorial municipal de abastecimento público do município de Ji-Paraná 

encontra-se da seguinte forma o abastecimento público do município de Ji-Paraná com relação 

às ligações prediais, tem-se (FONTE: CAERD/ago/2010): 

 

Quadro 1 – Número de ligações prediais de água no município de Ji-Paraná. 

Número de ligações totais.................................................. 25.555 (100%) 

Número de ligações ativas................................................. 13.858 ( 54%) 

Número de ligações factíveis............................................. 4.945 (20%) 

Número de ligações hidro metradas................................... 12.787 ( 50%) 

Com relação ao bairro São Francisco observa-se que pouco menos da metade de toda 

população não utiliza água da Caerd. como representado Figura 4, 46% da população utiliza 

poços como forma de abastecimento de água para consumo, sendo um número extremamente 

alarmante principalmente por não existir estudos que tragam confiabilidade para a utilização 

desse recurso, não conhecemos o nível de contaminação e que substâncias podemos encontrar, 

como podemos notar no gráfico a seguir. 

.  

Figura 9- Utilização de águas para abastecimento doméstico as águas dos poços. 

 

Silva (2008) ressalta que as distâncias dos poços entre 10 a 35m são relativamente 

próximos as fossas, e tornam perigosa a ingestão desta água, principalmente os poços com 

profundidades inferiores a 10m. 

41%

31%

18%

10%

0%
sem nenhum tratamento

utilização de cloro

filtro de barro

filtro de tecnologia efetiva

outros
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Dentre os 46% da população que utilizam as águas dos poços nota-seque, 41% dos 

usuários de poços não executam qualquer tratamento previo antes do consumo dessa água, 

podendo assim estar expostos a diversas doenças de veiculação hidrica e assim colocando em 

risco a saúde de toda sau família. Por se tratar de um bairro de população economicamente 

carente muitos afirmaram durante a execução desse trabalho que não se conectam a rede de 

abastecimento público devido a falta de condições financeiras para arcar com  as mensalidades 

inerentes ao serviço prestado. 

Entre os 31% que utilizamágua de poços fazem uso também de cloração como forma de 

tratamento anti  bacterias e microorganismos patogenicos,A cloração foi o método mais 

utilizado para desinfecção da água.Segundo Souza (2006) o cloro exerce a função de 

desinfecção da água, através da inativação de bactérias e vírus entéricos e ainda contribui para 

a manutenção da qualidade microbiológica da água de consumo, porém, o uso do cloro deve 

ser realizado utilizando uma metodologia, em períodos corretos e quantidades suficientes, para 

que seu uso seja benéfico para a população. 

A Portaria n°518 do Ministério da Saúde (MS) em seu Art. 4°, inciso II estabelece que 

o sistema de abastecimento de água para consumo humano é de responsabilidade do poder 

público, mesmo que seja sob regime de concessão ou permissão, sendo o mesmo o conjunto de 

obras civis, materiais e equipamentos, para fins de produção e distribuição canalizada da água 

potável para as populações (BRASIL, 2004). 

 

3.2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

A Lei n. 11.445 considera esgotamento sanitário o conjunto de atividades de 

infraestruturas, instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 

esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento (BRASIL, 2007). 

Segundo o Ministério da Saúde, publicado em 2004, o esgotamento sanitário é uma ação 

que tem a finalidade de contribuir no controle de doenças parasitárias que são transmitidas via 

dejetos humanos e melhorar a qualidade de vida das populações, através dos serviços de coleta 

e tratamento do esgoto sanitário. 

De acordo com Magalhães (2009) medidas que venham a melhorar a estrutura do 

saneamento básico, como a adoção de hábitos higiênicos, utilização e manutenção das 

instalações sanitárias e melhoria na higiene pessoal, doméstica e alimentar são de grande 

importância para o controle da transmissão de doenças de veiculação hídrica. A Figura 10 

ilustra esta situação  no bairro São Francisco onde tem-se uma vala em que depositam suas 
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águas servidas assim como resíduos sólidos e também uma das forma de drenagem pluvial no 

bairro encontrada pela população. 

 

 

Figura 10 -  Forma de esgotamento e drenagem pluvial no bairro são Francisco, município de Ji-

Paraná-RO. 

 

  

  Além do problema da falta de esgotamento sanitário na localidade pode-se observar 

que a população, nem mesmo quando os serviços são oferecidos a população ainda sim fica em 

defensiva quando se trata se ligar ao sistema coletivo, como por exemplo, dos resíduos sólidos, 

pois observa-se não somente o despejo de efluentes líquidos nos corpos hídricos como também 

de grandes quantidades de resíduos sólidos urbanos. 

Na Figura 11está apresentado a parte do panorama referente às formas de esgotamento 

sanitário encontradas no bairro São Francisco como solução para atender a falta de um sistema 

coletivo funcional e satisfatório de coleta de esgoto: 
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Figura 11-  Quadro do Esgotamento sanitário no bairro São Francisco. 

 

Cunha e Ferreira (2006) mencionam que o lançamento de efluentes no rio causará 

poluição em toda a bacia hidrográfica e não só no trecho onde houve o lançamento. 

Mota (2003) afirma que o lançamento de resíduos do próprio processo biológico do 

homem pode causar poluição ambiental, ele ainda diz que lançar esses resíduos no solo, na água 

ou no ar pode provocar alterações que podem ser prejudiciais ao meio. 

O município de Ji-Paraná ainda está em processo de discussão e projeto o sistema 

coletivo de esgotamento sanitário, sendo dessa forma as populações vivem por buscar diferentes 

alternativas para solucionar a problemática dos efluentes gerados nas residências, dentre as 

alternativas encontradas a mais comum foi a utilização de fossas negras para deposições dos 

efluentes líquidos gerados.  

Para fim de exemplificação dos dados obtidos pode-se usar para analise a figuraFigura 

12, onde encontra-se uma residência em uma localidade totalmente desfavorável a habitação 

onde logo abaixo da residência se localiza uma área de várzea, o que já colocaria os habitantes 

em um local de alto índice de proliferação de vetores, entre eles o vetor da dengue, além de 

ratos,baratas entre outros, pode-se também ouvir relato referente a grande quantidade de 

serpentes encontradas na época de verão amazônico na localidade. 

87%

9%
4%

Utilização de fossa negra Rios e corregos vias publicas
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Figura 12–Esgotamento de forma inadequada em corpo hídrico, Bairro são Francisco município de Ji-

Paraná-RO 

 

Este estudo aponta que 87% das pessoas residentes utilizam as fossas negras. Em 

segundo lugar pode-se observar que 9% da população residente no bairro lançam sem qualquer 

tipo de tratamento prévio em rios e córregos, além de tais dados ainda foi encontrado que 4% 

utilizam de meios de deposição as vias públicas próximas a suas residências trazendo diversos 

transtornos para toda a comunidade, tais como mau cheiro; poluição visual, desvalorização dos 

imóveis entre outros. 

Para Pimenta et al. (2002), as doenças veiculadas pela água têm origem, principalmente, 

a partir de dejetos. Muitos microrganismos patogênicos são parasitas do intestino humano e são 

enviados juntamente com as fezes humanas para a água e o solo, causando assim diversos danos 

à saúde. 

Por se tratar de um bairro carente de população, não conta com um trabalho efetivo da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA),o que acaba por ser um agravante na 

situação sanitária de todos que ali vivem. No plano municipal de esgotamento sanitário nos 

apresenta  como será definida as bacias sanitarias do projeto municipal, não foi possível colher 

muitas informações pois a area compreendida como bairro São Francisco esta dentro da grande 

bacia sanitaria DII-1 que também se localiza vários outros bairros como  o grande Nova Brasilia 

onde se localiza o coração financeiro do município a avenida Brasil, alem disso a bacia onde se 

localiza o bairro São Francisco (DII-1)  
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Figura 13– Divisão das bacias sanitárias no município. 

Fonte: Plano municipal de saneamento básico. 
 

A forma de esgotamento mais comumente encontrada foi a utilização de fossas negras, 

e dentre esse grande grupo pode-se contadas também o percentual de residências que 

eventualmente ou periodicamente têm que contratar empresas tipo auto fossa para realizar a 

limpeza dessas fossas negras e dar destinação final. 

Esse percentual tão baixo de residências que afirmam ter que utilizar de serviço de 

drenagem se dá devido a toda zona compreendida pelo bairro são Francisco estar em uma 

localidade onde o lençol freático é muito exposto, e que se encontra água com menus de 2 

metros de perfuração, desta forma todas as fossas negras estão constantemente contaminando 

todo lençol freático, e por consequência a forma de abastecimento de 46% da população ali 

residente que faz utilização de poços para abastecimento. 
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Figura 14– Percentual de utilização de fossas negras e drenagem eventual por empresa auto fossa no 

município de Ji-Paraná. 

 

 As fossas podem ser rudimentares ou negras ou fossas sépticas. Segundo Silva (2007) 

as fossas negras se caracterizam, como uma escavação com revestimento interno das paredes 

em tijolos ou manilhas de cimento. 

A PNSB (2008) define fossa séptica como dispositivo tipo câmera, revestido, não 

possibilitando a infiltração no solo. Esse tipo de fossa separa o material líquido do sólido, a 

parte líquida pode ser encaminhada para sumidouros, vala de infiltração e filtros biológicos. É 

fato que as fossas necessitam de manutenção, como os sistemas públicos de coleta de esgoto. 

De acordo com Kaick (2007) se não forem realizadas a limpeza das fossas Sépticas, a cada 06 

meses de uso elas passam a ter o mesmo efeito das fossas negras. 

Dentre residências observadas no estudo fazem da utilização das fossas negras 90% da 

população observada, deste montante 22% afirmam que enviam periodicamente para empresas 

especializadas do tipo auto fossa, esse dado vem mostrando que o tipo de solo predominante na 

área de estudo tem uma ótima permeabilidade por ter características arenosas, o que é um dado 

extremamente preocupante já que grande parte do bairro encontra-se em zonas de alagamentos, 

sendo assim estão de modo geral muito mais suscetíveis a danos ambientais. 

78%

22%

0%

0%

utilização de fossa negra envio a empreza especializada
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Figura15 – Gráfico referente a reutilização das águas de lavagem. 

 

 A Figura 15 mostra  em números de habilitações   quais os reuso para as águas servidas 

das residenciais ,sendo assim nota-se que habitantes do bairro São Francisco não tem uma visão 

ambiental quando relacionada a vital importância da reutilização das águas servidas e de 

lavagem nas residências. 

O estudo realizado mostra esta lacuna dos programas de educação ambiental, porém 

nada irreversível, com uma participação  mais efetiva da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente (SEMEIA), com as mais diversas formas que se é possível trabalhar com educação e 

conscientização ambiental, podendo assim trabalhar diretamente com as famílias em suas 

residências como também com atividades de educação ambiental nas escolas, hospitais e 

demais órgãos onde se fizer aplicáveis tais técnicas. 

Pode-se observar na imagemFigura 16 um terreno abandonado com um afloramento 

natural de água, o que não há nenhum problema, a problemática está nos vizinhos das três 

laterais do terreno que tem suas tubulações direcionadas para essa localidade, onde fica um 

péssimo odor que incomoda até mesmo os próprios causadores do problema, além da infestação 

de baratas e ratos assim como pernilongos e outros vetores. 
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Figura 16–Local de deposição de esgoto doméstico a céu aberto bairro são Francisco, município de Ji-

Paraná-RO 

 

Foi observado que dentre todos os questionários aplicados um montante de 105 

residências não reutilizam de nenhuma forma as águas de lavagem, sendo este um número que 

representa um montante de 43% de todas as populações existentes  nessa localidade, já a forma 

de reutilização mais comumente encontrada foi a para fins de lavagem de áreas, calçadas e 

automóveis que representa um montante de 47%  um valor extremamente expressivo e que bom 

seria que mais pessoas pegasse esse bom exemplo para fazer os mesmos em suas residências 

obteríamos um resultado muito mais positivo como um todo. O último dado que foi observado 

nos mostra que 10% da população desse bairro reutilizam essas águas de lavagens para aguar 

plantas ornamentais juntamente com hortaliças de cunho alimentícios. 

Desta forma foi notado que 43% da população que vive nessa localidade não reutilizam 

de nenhuma forma as águas de lavagem e que 57% fazem um segundo uso menos nobre desse 

recurso vital e insubstituível a sobrevivência de todas as espécies conhecidas pelo homem, e 

dentre tais a nossa. 

 

3.3 RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Na Lei 11.445 de 05 de janeiro de 2007, saneamento básico limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos são os termos utilizados para se referir à coleta, transporte, transbordo, 
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tratamento e destino final dos resíduos sólidos provenientes do consumo doméstico e da 

varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. 

A Lei 12.305 que dispõem sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos em seu Art. 

14 menciona sobre os planos de resíduos sólidos, entre estes está o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (PGRS), que tem como princípios a não geração e minimização dos resíduos. 

Neste princípio, é colocado que a disposição final dos resíduos deverá ser realizada de acordo 

com as características e classificação dos mesmos, podendo ter como tratamento o 

reprocessamento, reciclagem, descontaminação, incorporação, co-processamento, re-refino, 

incineração ou disposição em aterros, sanitário ou industrial (BRASIL, 2010). 

Nascimento (2007) afirma que os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) são formados por 

componentes das mais diversas origens e são caracterizados por apresentarem uma grande 

heterogeneidade de seus constituintes. E devido a essa grande diversidade apresentada nos 

resíduos sólidos a NBR 10004 (ABNT, 2004) que os classifica de acordo com os riscos 

potenciais de contaminação do meio e a saúde pública. Nesse sentido, os RSU podem ser de 

classe I- Perigosos, resíduos classe II - Não perigosos, resíduos classe II A - Não inertes e 

resíduos classe II B – Inertes e de acordo com a sua origem ou natureza, insere-se os resíduos 

especiais. 

Segundo informações colhidas no plano municipal de resíduos sólidos de Ji-paraná pode 

se caracterizar da seguinte forma: São os resíduos gerados das atividades diária nas residências 

e também conhecidos como: 

Resíduos domiciliares. Apresentam em torno de 50% a 60% de composição orgânica 

(cascas de frutas, verduras e sobras, etc.), sendo o restante formado por embalagens em geral 

(jornais e revistas, garrafas, latas, vidros, papel higiênico, fraldas descartáveis e uma grande 

variedade de outros itens). 

A taxa média diária de geração de resíduos domésticos por habitante em áreas urbanas 

é de 0,5 a 1 Kg/hab. dia para cada cidadão, dependendo do poder aquisitivo da população, nível 

educacional, hábitos e costumes. 

Dentre todos os parâmetros analisados o único que pode mostrar um resultado 

satisfatório/razoável foi relacionado a coleta regular dos resíduos sólidos urbanos gerados pela 

população. 
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Figura 17– Destinação dos resíduos sólidos produzidos. 

 

Os dados mostram que o serviço prestado pelo município relacionado a coleta de 

resíduos tem se mostrado muito eficiente a maioria esmagadora das residências afirmaram que 

a empresa responsável pela coleta passa em todos os pontos dentre o bairro , com uma boa 

frequência 2 vezes na semana, algumas pessoas chegaram a afirmar que eventualmente pode 

passar até mais que 2 vezes,  

O resíduo não se condiciona por muito tempo em frente das residências o que pode ser 

um grande problema trazendo assim a alta proliferações de vetores de diversas patologias, além 

também se faz valido trazer a relevância de uma coleta seletiva eficiente, proporcionando o 

afastamento seguro de todos resíduos gerados na residência, evitando assim diversos danos a 

saúde, água e solo. 
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Figura 18– Deposição de Resíduos próximos a Corpo Hídricos Bairro São Francisco, município de Ji-

Paraná-RO 

 

Nas Figuras 18 e 19 se revela na prática o que os dados obtidos nesse estudo mostram, 

onde o encontrasse diversos pontos onde a população deposita sem o menor critério seus 

resíduos, na figuraFigura 18 por exemplo, nota-se um grande volume dos mais diversos 

resíduos, depositado de forma incorreta nas proximidades da via, que por infelicidade também 

tem próximo um corpo hídrico, no qual  a próxima chuva acabara por  provocar o arraste dos 

resíduos sólidos para o igarapé, assim provocando mais problemas com enchentes como 

poluição difusa em todos os pontos a jusante da contaminação. 

Também na figuraFigura 19 não é diferente pois nota-se que essa deposição de resíduos 

sólidos não se manifesta de forma solo, sempre estão atrelados a diversos outros parâmetros de 

saneamento como pode-se observar na figuraFigura 19, onde tem-se uma deposição de esgoto 

doméstico e águas servidas em via públicas como  os diversos resíduos trazidos pela porção  de 

água de chuva que não foi absorvida pelo solo provocando assim um cenário de total   risco a 

diversas doenças de veiculação hídrica de forma direta ou indireta. 
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Figura 19– Resíduos sólidos mais deposição de esgoto em via pública, bairro são Francisco, 

município de Ji-Paraná-RO 

 

No Brasil segundo Reis e Ferreira (2008) a forma mais comum de se acondicionar os 

resíduos sólidos urbanos é em sacolas plásticas de supermercado, sendo que as mesmas podem 

não atender a resistência ideal. Santos (2011) apresenta os seguintes dados: 

Tabela 3 – Peso dos materiais encontrados nos resíduos sólidos urbanos de Ji-Paraná/RO, nas regiões 

periféricas e centrais da cidade. 

Amostra/ 

Região 

Peso dos Materiais encontrados nas amostras em kg 

M.O Papel/Papelão P.-Filme Plásticos Metais Vidro Outros 

Periférica 283 51 19 13 9 8 41 

Central 166 63 13 18 6 4 32 

 

Assim como também a produção média de resíduos sólidos das mais distintas regiões 

de Ji-Paraná, o bairro São Francisco se encaixa no grupo de periferia/2º distrito. 

A Tabela 4 também se refere a dados coletados por SANTOS (2011): 

Tabela 4- Peso e volume dos resíduos sólidos urbanos medidos a partir das amostras. 

Amostra Região/Proveniente Peso (kg) Volume (m3) 

1 Periférica/1o distrito.  247  1,2  
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2 Central/1odistrito. 144  0,80  

3 Periférica/2odistrito. 195  1,0  

4 Central/2odistrito. 158  0,80  

Total Todas 744  3,8  

 

Em todos os demais vertentes do saneamento básico a população se demonstrou bem 

insatisfeita vemos isso claramente ao analisar os dados de abastecimento público, saneamento, 

e drenagem urbana, porém quando entra em análise a coleta dos resíduos esse panorama se 

modifica, e nota-se uma maior satisfação com a prestação do serviço. 

Observa-se também que uma parte da população ainda continua com velhos hábitos de 

queimar seu lixo, sendo que tal técnica provoca diversos danos ambientais como perca da 

qualidade do ar, poluição visual entre outros, um agravante muito grande a essa pratica é quando 

a mesma é praticada na temporada conhecida como temporada da seca, pois o ar já conta com 

uma umidade relativa muito baixa além da problemática das partículas de poeira presentes no 

ar, no bairro de estudo, acredita-se que menus de 10% das vias têm algum tipo de pavimentação, 

notou-se ai então que além da inevitável problemática das complicações respiratórias ainda 

conta com uma parcela significativa da população que insiste em queimar seus resíduos  e não 

depositá-los para o serviço de coleta  oferecido. 

A figuraFigura 19 traz um local de recorrência de queimas de resíduos provavelmente 

não utilizados somente por um morador do bairro mais sim por toda a vizinhança, locais como 

esse são encontrados de forma muito fácil, pela localidade, o que pode aferir que muito mais 

residências tem a pratica de queima de resíduos do que os que afirmaram em questionário. 
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Figura 19–Local de queima recorrente de Resíduos sólidos Bairro São Francisco, município de Ji-

Paraná-RO. 

 

Referente a destinação dos resíduos o Plano municipal de resíduos sólidos traz o 

seguinte:  informações oficiais, o município utilizou-se pelo menos de duas áreas para depósito 

de lixo. A primeira área esteve em operação no período de 1993 a 2008. Localizada em área de 

expansão urbana denominada Linha União, proximidades do Bairro Boa Esperança com 

coordenada geográfica: 610 54' 02,5' S e 101 51' 28,0' VV, com área de 468 ha. A área está 

isolada com cerca de arame e passou recentemente por processo de regeneração natural com 

vegetação pioneira. A segunda foi utilizada no período de 1998 a 2002, localizada na rodovia 

estadual RO -  135; coordenadas de localização 10 55 27, S. e 61° 57 41,9" W, está isolada não 

apresenta sinais de implantação de Plano de Recuperação da Área, Tinoco (2007) ocasiona a 

poluição do meio ambiente e pode trazer sérios riscos à saúde pública. 

 Andrade e Ferreira (2011),trazem que os sistemas de gestão de resíduos sólidos em 

outros países, sobretudo nos Estados Unidos, Canadá, Japão e nos países da União Européia 

são os mais complexos. Para dar conta de todos, ou de grande parte dos resíduos em seus 

territórios, eles aplicam várias modalidades de tratamento antes da disposição final. Utilizam 

cada vez mais critérios rígidos, a fim de proteger sua população dos efeitos nocivos decorrentes 

dos resíduos sólidos. 

 De acordo com Trotta (2011), esses países adotam sistemas complexos devido a um 

conjunto de fatores adquiridos ao longo do tempo que inclui: boas condições de vida da 

população; longo período de investimentos em infraestrutura urbana; consciência da população 
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no sentido de colaborar com a gestão de resíduos sólidos urbanos e com a proteção ambiental, 

etc. Fatores que são resultados de longo período de investimentos em vários setores da 

sociedade. 

 

3.4 Drenagem das Águas Pluviais 

 

Segundo Ferreira (2001) enchente é definida como: a quantidade de água acima do 

comum, que cobre áreas habitualmente secas, enquanto que a inundação é o ato ou efeito de 

inundar. De acordo com a Secretaria Nacional de Defesa Civil (SNDC) inundação seria a 

grande quantidade de água num curto espaço de tempo. 

 

Figura 19–Alagamento no Bairro são Francisco, município de Ji-Paraná-RO 

 

Como os sistemas de drenagem fazem parte dos projetos de infraestrutura urbana, 

devem ser planejados em paralelo com outros sistemas, como o plano de controle ambiental, 

esgotamento sanitário, disposição de resíduos sólidos e tráfego (TUCCI, 2008). 

Segundo Nascimento et al. (2003) os serviços de drenagem são de bem públicos e tem 

características, como a não exclusão e a não rivalidade. 

O Resultado que se obteve para drenagem fluvial foi um dos dados mais preocupantes, 

pois deixaram claro que grandes partes das populações ali residentes sofrem com problemas 

recorrentes de enchentes nos meses mais chuvosos do ano, outras que vivem mais próximos 
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aos igarapés que cortam o bairro, tem que ligar o sinal de alerta no menor indício de uma chuva 

forte. 

 

 

Figura 20 – panorama de enchentes encontrado bairro São Francisco 
 

 

As inundações podem ser decorrentes de diversos fatores e de acordo com Marques e 

Cunha (2008) o crescimento populacional, aumento da densidade demográfica, ocupação 

desordenada, degradação ambiental e os fenômenos causados pelas mudanças climáticas 

influenciam nas causas dos desastres ambientais. Além dos problemas causados pelas 

inundações estão às doenças de veiculação hídrica como a dengue, leptospirose, diarreia, 

hepatite, febre tifoide, esquistossomose, tracoma e infecções gastrointestinais, podem trazer 

graves consequências para a saúde, podem ser evitadas através de um eficiente sistema de 

saneamento básico. 

Tucci (2001) afirma que uma inundação ocorre quando a população ocupa o leito maior 

do rio e que as enchentes aumentam a sua frequência e magnitude devido à impermeabilização, 

ocupação do solo e a construção da rede de condutos Pluviais. Uma população formada de 

pessoas com um baixo ganho mensal, que passa por situações que os deixam ainda mais longe 

de se desenvolver, uma evidência disso foi que 43% da população residente no bairro São 

Francisco sofre com enchentes todos os anos, ou seja, todos os anos tem perda do pouco que 

tem, em muitos casos encontrados tem que deixar suas casas, para que não fiquem totalmente 

isolados por vias terrestres. 

38%

43%

19%

eventualmente ocorre enchentes todos os anos sofrem com enchentes nunca ouve enchentes
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Ainda como resultado inerente a esta pesquisa foi realizado mapa de fragilidade 

ambiental da bacia do igarapé Pintado (Figura 12), pois o igarapé percorre todo o bairro e 

quando o  Rio Machado que corta a cidade em 2 distritos passa por períodos de cheias o igarapé 

também sai fora da sua calha natural por consequência. 

Ratcliffe (1971) descreve fragilidade como uma medida da sensibilidade intrínseca de 

um ecossistema às pressões ambientais, combinada com a exposição à ameaça que poderia 

perturbar o equilíbrio existente. Smith e Theberge (1986) nos trazem que fragilidade como o 

oposto à estabilidade, sendo assim estabilidade a velocidade com que um sistema retorna ao 

equilíbrio depois de uma perturbação. Os autores supramencionados destacam que fragilidade 

pode ser natural ou induzida. 

 

 

Figura 21- Mapa de fragilidade natural da Bacia Igarapé Pintado. 

 

Goldsmith (1983) define uma área frágil como uma área com elevada sensibilidade 

inerente, como uma área alagada, uma duna costeira e regiões montanhosas, que são 

potencialmente instáveis, ou seja, os mapas nos mostram que grande parte da população 

residente ali está em área de grande fragilidade ambiental 
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Figura 21- Mapa de fragilidade total da Bacia do Igarapé Pintado. 

 

Nota-se que quando se insere o shape que contem uso e ocupação do solo na zona 

municipal, pode-se observar que grande parte de toda extensão do igarapé pintado está em zona 

de ALTA fragilidade ambiental e que somente a parte em verde onde não tem uma ocupação 

efetiva do solo para habilitação humano por se tratar de uma propriedade rural entre o bairro e 

o Rio Machado. 

Tucci (2002) observa que é ingenuidade da população pensar que poderá controlar 

totalmente as inundações, uma vez que as medidas visam minimizar suas consequências. Em 

uma escala um menos grave, porém sem deixar de ser de grande relevância para o estudo estão 

as pessoas que sofrem eventualmente com enchentes, diferente do primeiro dado trabalhado, 

38% da população já sofreram ou sofre com esse problema, sendo desta forma pode-se aferir 

assim que 81% de toda população do bairro são atingidos pelo problema das enchentes urbanas. 

Macedo (2008) retrata que comunidades que ocupam áreas próximas ao curso da água 

estão mais propensas a adquirirem doenças de veiculação hídrica devido à incidência de 

alagações. 
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Os danos causados pelas enchentes e inundações podem ser imensos, muitas vezes 

inestimáveis. De acordo com Machado et al. (2005) os danos das inundações podem ser 

tangíveis e intangíveis, e diretos e indiretos. Os danos tangíveis são aqueles nos quais se pode 

obter uma valoração monetária e os intangíveis são aqueles em que a valoração monetária não 

é possível. 

Para Tucci (2010) a estrutura da Gestão de Águas Pluviais se baseia em: planejamento 

urbano que disciplina no uso do solo da com base nas necessidades de seus componentes de 

infraestrutura; serviços de águas urbanas que envolvem abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana; metas dos serviços, conservação do meio 

ambiente urbano e qualidade de vida, nas quais estão incluídas a redução de cheias e a 

eliminação de doenças de veiculação hídrica; que se baseia no gerenciamento dos serviços, na 

legislação, na capacitação e no monitoramento. 

 Em condição favorável à habitação dentro do bairro se encontra somente 19% das 

pessoas, esse número representa as residências que nunca sofreram em nenhum grau o impacto 

das enchentes e cheias dos rios, córregos ou igarapés, desta forma nota-se um resultado muito 

negativo que demonstra que somente 1/5 de toda população residente no bairro São Francisco, 

estão fora dessas zonas e maior impacto. 

O Plano municipal de saneamento básico do município nos traz as seguintes 

informações relacionado a incidência de enchentes no município de Ji-paraná 

O município de Ji-Paraná apresenta sérios problemas no que diz respeito às enchentes e 

inundações que acabam interferindo na dinâmica urbana, o que de certa forma estão inter-

relacionados com o esgotamento sanitário, em contrapartida Neves (2008) relata que tanto as 

enchentes quanto às inundações são decorrentes de processos naturais como o escoamento das 

águas provenientes de intensas chuvas em uma determinada bacia. 

Sendo assim, está sendo prevista uma ação de elaboração do Plano de Macrodrenagem 

do município com posterior elaboração dos projetos executivos, seguidas das referidas ações 

estruturantes. 

A gestão da infraestrutura de água é realizada de forma totalmente fragmentada, 

resultando em serviços de baixa qualidade, “quando existem”, e propõe as diretrizes da gestão 

integrada das águas urbanas e os elementos para planejar este serviço visando obter as metas 

principais que são a melhoria de qualidade de vida e um ambiente protegido, conforme 

demonstra figuraFigura 1 (TUCCI, 2010). 
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3.5  ANÁLISE TRANSVERSAL DO SANEAMENTO BÁSICO 

 

 A análise transversal do saneamento básico no bairro são Francisco ocorreu da seguinte 

forma foram utilizados todas as informações de forma conjunta para poder assim demostrar 

possíveis danos como também aspectos pelos quais os moradores podem estar sofrendo 

qualquer tipo de prejuízo social.  

Os moradores se mostraram insatisfeitos com o poder público em relação aos 

investimentos recebidos na área de saneamento, e não somente dos atuais governantes mas 

como também de todos os anteriores. Dentro deste cenário a  Figura 22 mostra que: 

 

 

Figura 22- Analise dos investimentos de ordem pública com saneamento. 
 

A maioria da população mostrará não estar satisfeita com os investimentos recebidos 

em saneamento, pois afirmam não notar um comprometimento do poder público para solucionar 

os problemas e anseios da população ali residente 170 de um total de aproximadamente 227 

questionários aplicados relatou que o investimento em saneamento não corresponde as 

necessidades de toda população, sendo assim todo ano eles se deparam com os mesmos 

problemas, como falta de um sistema coletivo de esgotamento, sendo assim 40 dos 

entrevistados pela pesquisa julgam os investimentos públicos como razoavelmente 

40

170

10

R U I M / P E S S I M O R E G U L A R B O M / O T I M O
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satisfatórios, e em uma escala muito menos com apenas 10 residenciais encontramos um 

resultado entendido como bom ou ótimo.  

Esses dados nos mostram que menos de ¼ da população total do bairro encara o cenário 

atual como otimista ou positivista, um dado muito preocupante pois, mostra a carência dos 

investimentos assim como também a insatisfação de mais de 80% da população ali residente. 

Como já foi discorrido na introdução do presente trabalho os dados só vem 

comprovando que os atuais governantes não têm dado a devida atenção e respeito ao 

saneamento básico e por que não dizer a qualidade do ambiente natural, e nem com a qualidade 

de vida dessas populações tidas como mais carentes.  

Em muitos dos casos encontrados utilizava de agua de poço para abastecimento em 

conjunto com forma de esgotamento sanitário fossas negras, e na mesma localidade ainda pode-

se notar que sofre recorrentemente com enchentes, assim não sendo possível mensurar os danos 

aos quais estão expostos essa população. 

  

Figura 23–Residência que lança seus efluentes no solo e utiliza de poço para abastecimento bairro são 

Francisco, município de Ji-Paraná-RO 

 

A análise da transversalidade dos dados dentre todos os parâmetros se apresenta com ao 

mais complexo, pois cabe uma análise detalhada de toda transversalidade, sendo assim, pode-

Comentado [JG7]: Esta figura não dá para entender muita 
coisa. Está distorcida 
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se aferir os danos causados pela contaminação dos poços por fossas negras pois à legislação 

nos traz que a distância mínima segura para  que essas 2 técnicas estejam em conjunto sem 

causar danos à saúde é de 15 metros ou seja mesmo que do poço X  tenha uma distância 

aceitável  da fossa pode estar em um ponto de contaminação quando comparado a fossa negra 

da residências circunvizinhas por exemplo. 

Tem-se também a questão da deposição inadequada dos resíduos sólidos, traz consigo 

uma grande problemática quando correlacionados com os períodos de enchentes e alagamentos 

no bairro, pois esse resíduo vai ser carregado para o corpo hídrico trazendo diversos danos ao 

meio ambiente, entre eles a perca da qualidade do corpo hídrico e a suas poluições, pelos mais 

diversos tipos de resíduos que chegar até seu leito ou seja podemos relacionar que as localidade 

é inadequada a habitação pois todos os anos sofrem com diversos alagamentos além disso tem 

que se considerar o fator da falta de conscientização da população nas formas de deposição dos 

seus resíduos sendo assim o destino final de todo resíduo que não for para a coleta será o corpo 

hídrico (rio machado). 

 

Figura 24–água servida  com resíduos sólidos e influência das chuvas bairro são Francisco, município 

de Ji-Paraná-RO 

 

 Muito têm que se fazer para melhoras as condições de vida da população entre as ações 

necessita-se de um poder público atuante, de programas de conscientização ambiental assim 

como outras ferramentas que podem ser usados para obterem-se melhores parâmetros sanitários  

Os danos à saúde da população assim como também ao meio onde está inserido, que 

foram encontrados na aplicação transversalidade dos dados, são de uma dimensão imensurável, 
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essas populações podem estar expostas a todo tipo de dano a saúde por faltas de meios de 

saneamento básico eficiente, além de estar em uma localidade não favorável a habitação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O Presente trabalho vem trazendo de forma esclarecedora todos os pontos que tem um 

déficit de prestação de serviço adequado, foram observados que as populações estão expostas 

a diversos danos ambientais seja de forma difusa ou de forma direta e muita das vezes sem ter 

nem aos menos consciência desse mal, que as aflige, foi notado ainda que o bairro encontra-se 

em uma situação extremamente delicada quando se trata de saneamento básico. 

No que tange o abastecimento público para consumo grande parte não está conectada à 

rede de abastecimento público muito menos utiliza de qualquer modo de tratamento e 

eliminação de patógenos nesse recurso vital, muita das vezes não se tem nenhum conhecimento 

relacionado a tratamento de água para portabilidade. 

Melhorias de infraestrutura, como saneamento básico, coleta de lixo, educação, assim 

como, outras questões que busquem a promoção da saúde devem ser pensadas de forma a 

propiciar a construção de políticas públicas que busquem a qualidade de vida. 

Nota-se  que conscientização ambiental ainda é incipiente quando referido a reutilização 

do recurso hídrico, onde a maioria admiti que não tem por habito a reutilização de nenhuma 

forma deste recurso. 

 Em coleta de resíduos sólidos foi o único tópico que pudesse analisar como sendo um 

resultado ao menos medianos segundo tudo que foi constatado, pois segundo relatos 

encontrados os moradores dessas localidades estão satisfeitos com o serviço prestado pela 

empresa responsável que cumpri com sua obrigação de coleta e deposição dos resíduos 

exemplarmente, porém não foram abortadas em critério as formas de tratamento desse resíduo 

após chegar ao aterro controlado municipal. 

 Também se obteve um número preocupante de pessoas que queimam seus resíduos 

provocando assim perca da qualidade do ar, causando problemas respiratórios assim como o 

dano ambiental como um todo.
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 A maior problemática encontrada foi quando relacionamos que 81% das localidades 

abortadas relataram que sofrem com enchentes em suas residências, e por outro lado 

aproximadamente metade da população ali residente tem como sua única forma de 

abastecimento poços profunda sem ter qualquer conhecimento da qualidade dessa água, e 

muitas das vezes consomem sem pelos menus uma filtragem ou cloração por exemplo, e quando 

houver as enchentes como afirmam, suas fossas negras que  representa mais de 80% da forma 

de esgotamento encontrada podem ser  forte de contaminação direta aos poços trazendo 

inúmeros danos a todos. 

Também vale relatar a interpelação do uso constante de fossas negras com os poços, 

pois temos por norma que a distância mínima do poço a fossa é de 15 metros porém, tem-se 

que observar que pode ser que a distância do seu poço esteja correta porém a do vizinho está 

dentro da zona suscetível à contaminação por conexão direta com o lençol freático por se tratar 

em uma zona muito próxima ao rio onde o lençol freático se encontra a poucos metros de 

profundidade 

Faz-se necessário análises nas águas para abastecimento para sabermos a concentração 

de cada composto na água e assim poder analisar se estão dentro da norma 2914/11 do 

Ministério da Saúde, assim como  aplicação do plano de Drenagem urbano municipal para ver 

se reduzimos o número de áreas prejudicadas pelas cheias dos corpos hídricos , não somente o 

grande Rio Machado mais assim como também os pequenos corpos hídricos (igarapé, açudes), 

e também deve haver um maior investimento por parte do poder municipal para solucionar os 

problemas e anseios dessas comunidades que vivem  mais afastadas das grandes avenidas, e 

com um poder aquisitivo mais baixo, para que assim possa ficar instalado um sentimento de 

justiça social, e dividir a renda e as obras públicas não somente pela região central da cidade 

mais sim de toda ela. 
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