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A

PRESENTAÇÃO

Com a publicação da Lei n.º 11.445/2007, ou seja, a Lei de Saneamento Básico,
todos os municípios têm obrigação de elaborar seu Plano Municipal de Saneamento Básico
(PMSB). Sem o PMSB, a partir de 2018, o município fica impedido de receber recursos
federais para serviços referentes ao saneamento.
O saneamento básico foi definido pela Lei n.º 11.445/2007, como o conjunto de
serviços, infraestruturas e instalações operacionais relativos aos processos de:
I.

Abastecimento de água potável;

II.

Esgotamento sanitário;

III.

Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;

IV.

Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

Sendo assim, o PMSB deve abranger as quatro áreas, relacionadas entre si. O
documento, após aprovado, torna-se instrumento estratégico de planejamento e de gestão
participativa.
Este documento constitui-se mais um dos produtos técnicos, dentro de uma série
exigida.

Elaborado pelo município em parceria com a empresa ICAP – Instituto de

Capacitação Assessoria e Pesquisa, parceira mediante a realização do pregão presencial
n°04/2013, e conforme Contrato celebrado com a Prefeitura Municipal de Ponte Alta do
Tocantins, nº 216/2013, publicado no D.O.E do Tocantins em 06/11/2013.
O presente documento é elaborado de acordo com as diretrizes estabelecidas na Lei
Federal nº. 11.445 e o Termo de Referencia da Funasa e define as estratégias e ações que
serão adotadas buscando a participação efetiva de toda comunidade do município no
transcurso da elaboração do PMSB, apresentando objetivos, atores sociais, metodologia
pedagógica e cronograma das atividades.
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BREVIATURAS

PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico
SEPLAN - Secretaria de Planejamento do Estado do Tocantins
PMS – Plano de Mobilização Social
SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
ANA – Agência Nacional de Águas
INEP – Instituto Nacional de Educação e Pesquisa
IDEB – Índice de Desenvolvimento de Educação Básica
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
PNUD – Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento

D

IAGNÓSTICO TÉCNICO-

PARTICIPATIVO
O diagnóstico é a base orientadora do PMSB. E s t e p r o d u t o d eve abranger as
quatro componentes de saneamento básico, consolidando informações sobre as condições
dos serviços, quadro epidemiológico e de saúde, indicadores socioeconômicos

e

a m b i e n t a i s além de toda informação correlata de setores que se integram ao saneamento.
Essa etapa deverá contemplar a percepção dos técnicos no levantamento e
consolidação de dados secundários e primários somada à percepção da sociedade por meio
do diálogo nas reuniões (ou debates, oficinas e seminários) avaliadas sob os mesmos
aspectos.
Os dados secundários poderão ser obtidos por meio de fontes formais dos sistemas de
informação disponíveis, e na sua falta, deverão ser produzidas em campo as informações
essenciais – dados primários.
A seguir serão listados os principais levantamentos realizados nos diagnósticos dos
eixos do saneamento básico.
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1.

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, CULTURAIS, AMBIENTAIS E DE
INFRAESTRUTURA
No fim do século XIX à margem do Rio Ponte Alta, se encontrava seus primeiros

moradores, tais como canoeiros, caçadores e pescadores, dando inicio à vida social nesta
localidade. Na época das patentes de capitães e coronéis, instalou-se no emergente
povoado vindos de sua fazenda Mata Nova, nesta região a família Mascarenhas.
Passados os tempos formou-se o povoado batizado de Ponte Alta do Norte, nome
que teve origem por causa de uma árvore caída à margem do rio, ao qual servia como
ponte, dando passagem aos pedestres de uma margem a outra.
Como em todo início de povoado foi construída uma capela de Nossa Senhora,
como forma de marcar a presença religiosa espiritual, onde foi celebrada a primeira missa
no dia 06 de agosto de 1913, data em que se cultua o Padroeiro da cidade, Bom Jesus de
Ponte Alta, acompanhada de festas folclóricas como lundu, folias, quadrilhas tocadas por
sanfonas e tambores. Em 1944 a Vila recebe outra denominação passando a ser chamada
Iabetê.
O representante do Distrito na Câmara Municipal de Porto Nacional, o vereador
José Ribamar da Silva Costa apresenta um projeto para emancipação da Vila, que é
aprovado em 14 de novembro de 1958, dando origem ao Município de Ponte Alta do
Norte que com a criação do Estado do Tocantins recebe a denominação de Ponte Alta do
Tocantins (IBGE, 2014).
1.1.

Caracterização da área de planejamento
O Município de Ponte Alta do Tocantins está localizado a uma distância de 187 km da

capital, Palmas. Possui área de 6.491,125 km² e limita-se com os municípios de São Félix do
Tocantins, Santa Tereza do Tocantins e Novo Acordo ao norte, Mateiros a leste, Almas,
Pindorama do Tocantins e Silvanópolis ao sul e Monte do Carmo a oeste (IBGE, 2010)
(Figura 1).
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Figura 1: Localização e limites municipais de Ponte Alta do Tocantins - TO. Fonte: Plêiade Ambiental, 2012.

A Sede Municipal está localizada na coordenada geográfica de 10º44'38" Latitude Sul
e de 47º32'10" Longitude Oeste, a uma altitude de 294 metros. É uma cidade turística,
conhecida como portal do Jalapão.

1.2.

Densidade demográfica
Segundo estimativa do IBGE de 2010 a população do município é de 7.180 habitantes.

O gráfico da figura 2 mostra a evolução populacional do município a partir da década de 1990
até o ano de 2010. Observa-se que ocorre um declínio da população entre 1991 à 2007,
provavelmente, devido ao processo de migração da população.
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Figura 2: Evolução da população do município de Ponte Alta do Tocantins.

Observam-se os dados referentes às estimativas populacionais dos censos do IBGE de
2000 e 2010 (Quadro 1).
Quadro 1: População Residente, Taxa Anual de Crescimento, Densidade Demográfica e Taxa de Urbanização do
município de Ponte Alta do Tocantins.
INFORMAÇÕES

2000

2010

População Total

6.172

7.180

Taxa de Urbanização (%)

53,08

63,05

Densidade Demográfica (hab./Km²)

0,95

1,11

Taxa anual de crescimento 2000/2010 (%)
Estimativa População - 2014

1,52

1

7.712

O quadro 2 apresenta a dinâmica populacional da população residente, por situação do
domicílio e sexo dos censo de 2000 e 2010 segundo dados do IBGE.
Quadro 2: População Residente, por Situação do Domicílio e Sexo do município de Ponte Alto do Tocantins.
POPULAÇÃO RESIDENTE

2000

2010

População Urbana

3.276

4.527

Homens

1.680

2.299

Mulheres

1.596

2.228

População Rural

2.896

2.653

Homens

1.673

1.580

Mulheres

1.223

1.073

A figura 3 a seguir demonstra a Pirâmide etária do município de Ponte Alta do
Tocantins fornecida pelo IBGE, dados que foram coletados no censo de 2010.
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Figura 3: Pirâmide etária do município de Ponte Alta do Tocantins.

1.3.

Descrição dos sistemas públicos existentes

1.3.1. Saúde
O município de Ponte Alta do Tocantins conta com três Unidades de Saúde, sendo um
Hospital de Pequeno Porte, Unidade de Saúde da Família Valmira Pereira Rego, Secretaria
Municipal de Saúde de Ponte Alta do Tocantins, todos possuem atendimento ambulatorial por
meio do Sistema Único de Saúde - SUS, mas somente o Hospital de Pequeno Porte de Ponte
Alta do Tocantins possui SADT - Serviço auxiliar de diagnóstico e terapia, todos no âmbito
municipal (CNESNet, 2012) (figura 4,5 e 6).

Figura 5: Hospital de Pequeno Porte de Ponte Alta do Figura 4: Unidade de Saúde da Família Valmira Pereira
Tocantins.
Rego.
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Figura 6: Secretaria Municipal de Saúde de Ponte Alta do
Tocantins.

Os dados do IBGE 2009 mostram os serviços de saúde do município referentes a
estabelecimentos, equipamentos e leitos disponíveis no setor público, listados no quadro 3.
Quadro 3: Serviços de saúde disponíveis no município de Ponte Alta do Tocantins.
SERVIÇOS DE SAÚDE

QUANTIDADE/TIPO

Estabelecimentos de Saúde público municipal

2 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde com internação público

1 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde sem internação público

1 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde especializado com internação público

1 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde geral sem internação público

1 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde único público

2 estabelecimentos

Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público municipal

14 leitos

Raio X até 100mA

1 equipamentos

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial com atendimento
médico em especialidades básicas

2 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial com atendimento
odontológico com dentista

1 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Ambulatorial

2 estabelecimentos

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Internação

1 estabelecimentos

O município não possui estabelecimentos de saúde que prestam serviço ao SUS
emergencial. Os estabelecimentos de saúde não possuem equipamentos de diagnósticos como
Mamógrafo e entre outros, só há equipamento de Raio X até 100mA. Em caso de diagnóstico
e tratamento ou de gravidade o paciente é encaminhado às cidades mais próximas que
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possuam atendimento emergencial tais como Porto Nacional e Palmas.
O quadro 4 lista os profissionais de saúde encontrados nas duas unidades de saúde do
município de Ponte Alta do Tocantins.
Quadro 4: Profissionais de saúde existentes no Município de Ponte Alta do Tocantins.
HOSPITAL DE PEQUENO
UNIDADE DE SAÚDE DA
ESPECIALIDADE
PORTE DE PONTE ALTA DO FAMÍLIA VALMIRA PEREIRA
TOCANTINS
REGO
Agente Comunitário de Saúde

-

23

Médico

02

02

Cirurgião Dentista

-

02

Técnico em enfermagem

04

04

Enfermeiro

02

02

Auxiliar de Saúde Bucal

-

02

Auxiliar de Enfermagem

01

01

Diretor administrativo

01

-

Fisioterapeuta

-

01

Técnico em Patologia Clínica

01

-

Técnico em Radiologia

02

-

Total

13
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Na área de saúde o município conta com 50 profissionais para atender à população,
distribuídos em diversas áreas de atuação, como pode ser observado no quadro, além do
Secretário Municipal da Saúde e do Diretor Administrativo da Secretaria de Saúde,
totalizando 52 profissionais (CNESWEB, 2012).
1.3.2. Educação
No ano de 2012 no Município de Ponte Alta do Tocantins, existiam 12 escolas do
ensino fundamental, uma escola do ensino médio e uma escola do ensino pré-escolar (quadro
5).
Quadro 5: Número de Estabelecimentos por Tipo de Ensino, Localização e Dependência Administrativa.
ESTADUAL
TIPO DE ENSINO
Pré Escolar

MUNICIPAL

TOTAL GERAL
1

URBANA

RURAL

URBANA

RURAL

-

-

1

-
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Fundamental

12

3

-

1

8

Médio

1

1

-

-

-

Profissional

-

-

-

-

-

EJA1

2

1

-

1

-

Especial

1

-

-

1

1

Fonte: SEDUC/SEPLAN-TO/Diretoria de Pesquisa, 2012. (1) EJA - Educação de Jovens e Adultos

De acordo com a figura 7 e 8 uma das unidades de ensino existentes no município de
Ponte Alta do Tocantins é a Escola Estadual Alcides Rufo e a Creche municipal de Ponte Alta
do Tocantins.

Figura 8: Creche Municipal de Ponte Alta do

Figura 7: Escola Estadual Alcides Rufo.

Tocantins.

No ano de 2012 foram realizadas 134 matrículas no ensino pré-escolar, 1.377
matrículas no ensino fundamental e 374 no ensino médio (quadro 6). Quanto aos docentes,
para o ensino pré-escolar haviam 6 docentes, um total de 84 para o ensino fundamental e 16
para o ensino médio (SEPLAN, 2012).
Quadro 6: Número de Matrículas por Tipo de Ensino, Localização e Dependência Administrativa.
ESTADUAL
TIPO DE ENSINO

TOTAL GERAL

Pré Escolar

MUNICIPAL

URBANA

RURAL

URBANA

RURAL

134

-

-

134

-

Fundamental

1.377

901

-

191

285

Médio

374

374

-

-

-

Profissional

-

-

-

-
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EJA1

113

81

-

32

-

Especial

58

-

-

58

-

1.3.3. Segurança
O município implementou nos últimos 12 meses, convênio, cooperação técnica ou
outro tipo de parceria com vistas a desenvolver ações na área de segurança. No município
possui Delegacia de Policia, Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho
Tutelar (figura 9).

Figura 9: Delegacia de Polícia do município de Ponte
Alta do Tocantins.

Referente ao policiamento, o município conta com duas delegacias, de Polícia Civil e
Polícia Militar. A estrutura do policiamento segue descrita no quadro 7.
Quadro 7: Estrutura funcional das delegacias de policia.
POLÍCIA CIVIL

POLÍCIA MILITAR

Viaturas

2

1

Policiais

1 Delegado e 1 Agente

8

1.3.4. Comunicação
Serviços informativos do município e notícias são feitos pelo site da prefeitura que
pode ser acessado no seguinte endereço: http://www.pontealtadotocantins.to.gov.br. O
município possui uma rádio local, a FM 104,9. Referente à telefonia o município possui 31
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telefone de uso público e 266 telefones individuais. A operadora prestadora dos serviços de
telefonia móvel é a Brasil Telecom.
1.4.

Identificação e descrição da infraestrutura social da comunidade (postos de

saúde, igrejas, escolas, associações, cemitérios).
No município existe apenas um posto de saúde denominado Unidade de Saúde da
Família Valmira Pereira Rego e um Hospital de Pequeno Porte de Ponte Alta do Tocantins.
A religiosidade e marcante no município que possui diversas igrejas como por
exemplo Assembleia de Deus Madureira; Assembleia de Deus CIDSETA; Assembleia de
Deus Visão Missionária; Congregação Cristã do Brasil; Igreja Batista; Igreja Metodista; Igreja
Adventista do 7º dia; Igreja Adventista da Promessa; Igreja Católica de Bom Jesus de Ponte
Alta; Igreja Tabernáculo da Fé; Igreja Mundial do Poder de Deus; Igreja Universal do Reino
de Deus; Igreja Videira.
O município conta com escolas estaduais e municipais, sendo que dentre as escolas
estaduais o Colégio Estadual Odolfo Soares possui educação de nível médio. Segue no quadro
8 a relação das escolas do município.
Quadro 8: Relação das escolas municipais e estaduais do município de Ponte Alta Tocantins.
ESCOLAS ESTADUAIS

Localidade

Escola Estadual Girassol de Tempo Integral Alcides Rufo

Urbana

Escola Estadual Joana Medeiros

Urbana

Colégio Estadual Odolfo Soares

Urbana

ESCOLAS MUNICIPAIS

Localidade

Escola Municipal Sabino Ferreira Medeiros

Urbana

Pré-Escolar Recanto do Saber

Urbana

Creche Municipal Maria Adelaide Aires Barros

Urbana

Escola Municipal Raimundo Martins Glória

Rural

Escola Municipal Morro Limpo

Rural

Escola Municipal Santa Tereza

Rural

Escola Municipal Boa Vista

Rural

Escola Municipal Extrema

Rural

Escola Municipal Barreiros

Rural
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No tocante às organizações não governamentais encontradas no município, estão às
associações da parte urbana e rural, dentre elas: Associação Capim Dourado Pontealtense;
Associações de Artesãos de Capim-dourado; Associação de Turismo Regional do Jalapão –
ATUREJA; Associação dos Idosos; Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais –
APAE; Associação dos Moradores do Bairro Boa Esperança; Associação dos Moradores do
Setor Sul; Associação Morro Limpo; Associação Santa Tereza.
Ponte Alta possui o cemitério São Judas Tadeu, que se encontra em perfeito estado de
conservação e de limpeza, como mostra a figura 10.

Figura 10: Cemitério São Judas Tadeu do município de Ponte
Alta do Tocantins.

1.5.

Identificação e descrição da organização social da comunidade, grupos sociais

que a compõem, como se reúnem, formas de expressão social e cultural, tradições, usos e
costumes, relação desses usos e costumes com a percepção de saúde, saneamento básico e
meio ambiente
Ponte Alta do Tocantins considerada portão do Jalapão, apresenta infraestrutura
turística regular. O município apresenta vários pontos turísticos, e formas de lazer, entre eles,
a Praia Tamburi, a Pedra Furada, os morros da Cruz e do Solo, as Cachoeiras do Soninho I e
II, do Brejo da Cama, do Lajeado, da Fumaça, da Sussuapara (cachoeira e fruta), do Pau
D’arco e da talha do Brejo dos Bois; lagoas dos Caldeirões, do Anzolão e corredeiras do Rio
Balsa (UNOESTE, 2008).
A Praia do Tamburi é o principal atrativo da comunidade. Além dos banhos nas águas
cristalinas e de boa profundidade, o local tem a prática da prova de coragem, tradicional, o
mergulho saltado da ponte sobre o Rio Ponte Alta localizado na zona urbana (figura 11).
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Figura 11: Praia Tamburi localizada no Rio Ponte Alta na
zona urbana.

No local foi identificado diversos pontos de intenso processo erosivo. Não foi
encontrado nenhum sanitário publico mas alguns estabelecimentos comerciais das
proximidades oferecem suas instalações aos turistas.
O CRAS - Centros de Referência da Assistência Social é uma unidade pública
estatal responsável pela organização e oferta de serviços de proteção social básica do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Realiza trabalho social, de caráter continuado
com famílias, no sentido de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos
seus vínculos, promover acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua
qualidade de vida.
Não existe relação entre os atuais costumes da população e da comunidade com as
questões associadas à saúde, saneamento e meio ambiente. Contudo, há uma preocupação, por
parte dos moradores e poder público, em se desenvolver ações voltadas para essas áreas
principalmente ao que tange a preservação dos recursos naturais uma vez que o município tem
elevada aptidão para o turismo.
1.5.1. Atividades de Organizações Associativas em Ponte Alta do Tocantins
PARÓQUIA DO SENHOR BOM JESUS
Mitra Diocesana de Porto Nacional, desde 11/01/1999.
Atividades de organização religiosa.
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ADESUSTEJA
Agencia

de

Desenvolvimento

Sustentável

do

Jalapão,

desde

17/01/2007.

Atividades de organização associativas profissionais.

ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS
Associação de Pais e Amigos dos excepcionais de Ponte Alta do Tocantins, desde 8/10/2002.
Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE PONTE ALTA DO TOCANTINS
Desde 19/09/2002.
Atividades de associações de defesa de direitos sociais.
APRT – ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DO TAQUARI
Desde 03/11/2003.
Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

MULHERES UNIDAS
Associação de Mulheres produtoras dos projetos de Assentamento Santo Onofre e Santa
tereza I, desde 26/10/2007.
Atividades de associações não especificadas anteriormente.
A C D P – PONTE ALTA DO TOCANTINS
Associação dos artesãos do Capim Dourado Pontealtente, desde 24/06/2003.
Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

ASSOCIAÇÃO TERRA NOSSA
Desde 15/08/2005.
Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

MORRO LIMPO
Assoc. dos Pequenos Produtores Rurais do Distrito Gato e Morro Limpo, desde 14/03/2005.
Atividades de associações de defesa de direitos sociais.
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ASSOCIAÇÃO DAS FAMÍLIAS DE PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO
Associação das Famílias de Produtores Rurais da Região de Brejo Grande, desde 06/06/2005.
Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

ASSOCIAÇÃO BRAVA GENTE
Desde 15/08/2005
Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

ASSOCIAÇÃO BOM JESUS
Desde 15/08/2005
Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

ASSOCIAÇÃO NOVA VIDA
Desde 15/08/2005.
Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

ASSOCIAÇÃO VITORIA
Associação dos pequenos produtores rurais da região do Barreiro, desde 19/08/2004.
Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

AKPA
Associação de Karate de Ponte Alta do Tocantins,d esde 10/05/2004.
Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

REGIÃO DA SERRINHA
Assoc. dos produtores rurais da região de Serrinha, desde 08/03/2005.
Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS
Associação dos idosos de Ponte Alta do Tocantins. Desde 22/06/2004.
Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO DO PARANA DO
37

Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins

MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS
Desde 18/05/1998.
Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA ESTADUAL RURAL PALMEIRAS
Desde 03/06/1998
Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

ASSOCIAÇÃO BOA ESPERANÇA
Associação dos moradores do bairro Boa Esperança, desde 06/05/1998.
Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS RESIDENTES NA REGIÃO DE ÁGUA
SUJA NO MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS
Desde 07/04/1997.
Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

ASSOC. DE APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DE PONTE ALTA DO
TOCANTINS
Desde 16/05/1997.
Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

ASEAR
Associação de Apoio a Escola Estadual Alcides Rufo, desde 14/05/1996.
Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA ESTADUAL JOANA MEDEIROS
Desde 11/04/1996.
Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

1.5.2. Festejos

Como atrativos culturais, há a Festa do Divino dentre outras datas comemorativas
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conforme o quadro 9, além do artesanato local desenvolvido com o Capim dourado, algodão,
barro, palha e madeira.
Quadro 9: Datas comemorativas do Município de Ponte Alta do Tocantins.
DATA
EVENTO

LOCAL

20 de Janeiro

Festejo de São Sebastião

Ponte Alta do Tocantins

Final de maio e início de Junho

Festejo do Divino Espírito Santo

Zona Rural de Ponte Alta do
Tocantins

03 a 02 de Junho

Festejo do Padroeiro Bom jesus

Ponte Alta do Tocantins

dos Aflitos
28 e 29 de Junho

Festejo do Padroeiro São Pedro

Ponte Alta do Tocantins (Distrito
Gato)

23 a 24 de Julho

Festejo do Padroeiro do Divino

Distrito de Palmeiras

Espírito Santo
28 a 08 de Agosto

Festejo de Bom Jesus de Ponte

Ponte Alta do Tocantins

Alta
14 de Novembro

Aniversário

Ponte Alta do Tocantins

Fonte: Prefeitura Municipal de Ponte Alta, 2013.

1.6.

Descrição de práticas de saúde e saneamento
O município utiliza agente comunitário de saúde como ferramenta para mapear,

identificar e orientar a população com relação aos segmentos da saúde e saneamento. O
município através de Programa Saúde da Família e programas de atividades de prevenção e
promoção do bem estar social atinge grande parte da população no que se refere à saúde.
Algumas residências possuem poço para captação de água, mas a maioria é abastecida
pela rede publica de abastecimento de água, como mostra o quadro 10.
Quadro 10: Domicílios Particulares Permanentes, Forma de Abastecimento de Água no município de Ponte Alta
do Tocantins.
FORMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

DOMICÍLIOS

Rede geral de distribuição

1.272

Poço ou nascente na propriedade

543

Outras

213

2.028
Total1
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010/SEPLAN-TO/Diretoria de Pesquisa. (1) Inclusive os domicílios sem
declaração do tipo do domicílio.
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A população da zona urbana devido à falta de esgotamento sanitário utiliza fossa
séptica como forma de disposição do esgoto sanitário doméstico, alguns possuem fossas
sépticas construídas pela prefeitura alguns não possuem nem o banheiro com vaso sanitário,
utilizando privada.
Quadro 11: Domicílios Particulares Permanentes, por Existência de Banheiro ou Sanitário e Tipo de
Esgotamento Sanitário no município de Ponte Alta do Tocantins.
TIPO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

DOMICÍLIOS

Tinham

1.571

Rede geral de esgoto ou pluvial

46

Fossa séptica

15

Outro

1.510

Não tinham

457

Total1

2.028

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010/SEPLAN-TO. (1) Inclusive os domicílios sem declaração do tipo do
domicílio.

Com relação à destinação do lixo dos domicílios particulares permanentes no
município o quadro 12 mostra os diferentes tipos de destino que a população dá ao seu lixo,
sendo que 1.205 dos domicílios os seus resíduos são coletados. A destinação do lixo é feita no
aterro sanitário próximo ao centro da cidade.
Quadro 12: Domicílios Particulares Permanentes1, por Destino do Lixo no município de Ponte Alta do
Tocantins.
DESTINO DO LIXO

DOMICÍLIOS

Coletado

1.205

Diretamente por serviço de limpeza

1.183

Em caçamba de serviço de limpeza

22

Queimado na propriedade

638

Enterrado na Propriedade

21

Jogado em terreno baldio ou logradouro

159

Jogado em rio, lago ou mar

-

Outro

1

5

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010/SEPLAN-TO/Diretoria de Pesquisa. (1) Inclusive os domicílios sem
declaração do destino do lixo.
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1.7.

Descrição dos indicadores de saúde (longevidade, natalidade, mortalidade e

fecundidade)
A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano) em Ponte Alta
do Tocantins reduziu 51%, passando de 45,2 por mil nascidos vivos em 2000 para 21,7 por
mil nascidos vivos em 2010. Segundo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das
Nações Unidas, a mortalidade infantil para o Brasil deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil
em 2015. Em 2010, as taxas de mortalidade infantil do estado e do país eram 19,6 e 16,7 por
mil nascidos vivos, respectivamente.
Quadro 13: Longevidade, Mortalidade e Fecundidade do município de Ponte Alta do Tocantins.
ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER, MORTALIDADE E
FECUNDIDADE.

1991

2000

2010

Esperança de vida ao nascer (em anos)

61,7

64,6

71,7

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos)

56,3

45,2

21,7

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos)

73,4

58,0

23,4

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher)

6,5

4,1

3,1

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2010.

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão
Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Em Ponte Alta do
Tocantins, a esperança de vida ao nascer aumentou 10,0 anos nas últimas duas décadas,
passando de 61,7 anos em 1991 para 64,6 anos em 2000, e para 71,7 anos em 2010. Em 2010,
a esperança de vida ao nascer média para o estado é de 72,6 anos e, para o país, de 73,9 anos
(Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2010).
1.8.

Levantamento de indicadores e dos fatores causais de morbidade de doenças

relacionadas com a falta de saneamento básico, mais especificamente, as doenças
infecciosas e parasitárias.
Estudos relacionados às doenças infecciosas e parasitárias (aparelho respiratório,
diarreias e altas taxas de internação hospitalar por amebíase, hepatite A, leptospirose, cólera
entre outras) demonstra que altas taxas de mortalidade infantil estão associadas a condições
inadequadas de saneamento básico e deficiência de higiene (BRASIL, 2005).
O quadro 14 apresenta a situação do município quanto às causas de internações
ocorridas em 2010. É possível constatar que 57,7% das internações de crianças de 1 a 4 anos
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foram causadas por doenças infecciosas, parasitárias, aparelho respiratório e digestivo. Sendo
que as doenças infecciosas e parasitárias causaram mais internações em crianças de 5 a 9 anos
com 11,1%, sendo baixo quando comparado a doenças respiratórias 22,2%.

Quadro 14: Distribuição Percentual das Internações por doenças Infecciosas de diversos tipos em Ponte Alta do
Tocantins, TO.
CAPÍTULO CID

Menor 1

1a4

5a9

10 a 14

15 a 19

20 a 49

50 a 64

65 e mais

60 e mais

Total

doenças
e

-

7,7

11,1

6,3

1,8

3,1

4,0

6,3

5,1

3,9

Doenças endócrinas
nutricionais
e
metabólicas
Doenças do aparelho
circulatório
Doenças do aparelho
respiratório
Doenças do aparelho
digestivo
Doenças da pele e do
tecido subcutâneo
Doenças do aparelho
geniturinário
Causas externas de
morbidade
e
mortalidade
Contatos com serviços
de saúde
Gravidez parto e
puerpério
Total

-

-

-

-

-

0.4

4.0

7.8

7.7

1.6

-

-

-

-

-

1,3

12,0

42,2

35,9

7,3

70,0

38,5

22,2

18,8

3,6

5,4

22,0

23,4

24,4

17,2

-

11,5

5,6

12,5

3,6

5,4

24,0

1,6

3,8

6,7

-

-

-

-

-

0,4

4,0

1,6

1,3

0,8

-

3,8

5,6

-

1,8

8,0

8,0

4,7

5,1

5,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,6

-

-

-

1,6

-

-

-

12,5

78,2

40,2

-

-

-

27,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Algumas
infecciosas
parasitárias

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: BRASIL, 2009.

A partir destes dados compreende-se que o município possui baixos índices com
relação às doenças infeciosas e parasitárias, mesmo com a inexistência de saneamento básico
o qual essas estão intimamente relacionadas, podendo ser reduzidas consideravelmente com a
inserção do saneamento básico.
Pode-se observar, ainda, que o grupo gravidez, parto e puerpério motivaram parte das
internações nas faixas etárias de 15 a 19 anos, o que indica um quadro de vulnerabilidade
social.
No quadro 15 apresentam-se os percentuais de internações especificamente para
doenças infecciosas e parasitárias de Ponte Alta do Tocantins, do Estado do Tocantins e do
Brasil no ano de 2009.
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Quadro 15: Internações por doenças infecciosas e parasitárias.
>1
1a4
5a9
10 a 14
15 a 19
Localidade/
Idade

20 a 49

50 a 64

65 e
mais

60 e
mais

Total

Ponte Alta do
Tocantins

-

7,7%

11,1%

6,3%

1,8%

3,1%

4,0%

6,3%

5,1%

3,9%

Tocantins

14,8%

26,7%

19,3%

14,8%

4,5%

5,3%

8,2%

7,8%

7,9%

9,0%

Brasil

14,7%

23,3%

18,1%

14,1%

4,4%

5,2%

6,5%

7,3%

7,1%

8,1%

Fonte: BRASIL, 2009.

Ponte Alta do Tocantins apresenta todos seus índices de internação por doenças
infecciosas e parasitárias abaixo dos valores apresentados no estado do Tocantins e no Brasil.
Quanto à mortalidade pela mesma causa, o percentual total de Ponte Alta do Tocantins é
superior ao Estadual e Nacional observado no quadro 15.
Entretanto, a mortalidade está mais associada à eficácia e efetividade do atendimento
médico, enquanto que a morbidade consiste em identificar o risco de uma comunidade esta
exposta a adquirir uma doença ou a soma de agravos a saúde, estando relacionada a
internação, ou seja, associada ao saneamento básico propriamente dito, que pode ser a causa
da veiculação e transmissão das doenças. O quadro 16 demonstra a taxa de mortalidade
devido a doenças infecciosas e parasitárias.
Quadro 16: Mortalidades causadas por doenças infeciosas e parasitárias.
>1
1a4
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 49
Localidade/
Idade
Ponte Alta do
Tocantins

65 e
mais

60 e
mais

Total

-

-

-

-

-

-

20 %

5,6 %

10,0%

6,5%

6,0%

19,5%

12,0%

9,1 %

%
4,2 %

5,9 %

4,6 %

4,0 %

4,0 %

5,0%

15,5%

8,9%

5,8%

8,3%

4,9%

3,3%

3,4%

4,9%

Tocantins
Brasil

50 a 64

7,0%

2,6%

Fonte: BRASIL, 2009.

O quatro 17 mostra óbitos por causas de doenças ocorridas no município de Ponte Alta
do Tocantins, segundo dados do SIM, 2010. Sendo que no ano de 2010 houve dois óbitos
referentes a doenças infecciosas e parasitárias, que pode estar relacionado à falta de
tratamento de esgoto sanitário uma vez que o município possui apenas o serviço de
abastecimento de água tratada.
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Quadro 17: Óbitos por causa morte no município de Ponte alta do Tocantins.
CAUSA DA MORTE

2009

20101

Algumas doenças infecciosas e parasitárias

1

2

Neoplasias [tumores]

3

8

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas

2

2

Doenças do aparelho circulatório

15

14

Doenças do aparelho respiratório

5

3

Doenças do aparelho digestivo

1

-

Algumas afecções originadas no período perinatal

2

1

Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório não
classificados em outra parte
Causas externas de morbidade e de mortalidade

4

1

4

8

Outras

3

3

Total

40

42

2

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, 2010.
(1) Dados Preliminares do Censo 2010.
(2) Inclui: Doenças do Sangue, Transtornos Mentais e Comportamentais, Doenças do Sistema Nervoso, Doença do Olho,
Doença do ouvido, Doença da pele e do tecido subcutâneo, Doença do sistema osteomuscular, Doença do aparelho
geniturinário, Gravidez, parto e puerpério, Malformação Congênita e deformidades e anomalias cromossômicas.

1.9.

Informações sobre a dinâmica social onde serão identificados e integrados os

elementos básicos que permitirão a compreensão da estrutura de organização da
sociedade e a identificação de atores e segmentos setoriais estratégicos, a serem
envolvidos no processo de mobilização social para a elaboração e a implantação do
plano.
Serão identificados a seguir os atores sociais que serão envolvidos no processo de
mobilização social para a elaboração e a implantação do plano, dente eles, estão a prefeitura e
suas devidas secretarias, que além de ajudar na mobilização, irão auxiliar na obtenção de
dados.
Os atores sociais atuam na promoção dos eventos que conferem a participação social
no processo de elaboração do plano. Essa parceria entre agentes da sociedade civil e equipe
técnica surge como uma ponte que viabiliza uma maior troca de informações. Desse modo, a
sociedade por meio desses representantes têm seus interesses garantidos neste instrumento de
planejamento que é o PMSB.
A representação paritária do Conselho Municipal de Turismo e Meio Ambiente –
COMMATUR é assim constituída: Representantes Governamentais I. Secretaria Municipal de
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Meio Ambiente e Turismo; II. Secretaria Municipal de Educação e Cultura; III. Secretaria
Municipal de Obras e Transportes IV. Secretaria Municipal Administração e Finanças; V.
Secretaria Municipal de Saúde; VI. Câmara Municipal; VII. Órgãos da Administração Pública
Estadual ou Federal que tenham em suas atribuições a proteção ambiental e desenvolvimento
turístico e sustentável. Representantes Não Governamentais I. Associação de Escola Estadual;
II. Organizações que atuam na área de meio ambiente e do desenvolvimento sustentável; III.
Associação de artesãos do Capim Dourado; IV. Segmento de Hotéis, Pousadas, Campings e
Restaurantes, Bares e Lanchonetes; V. Segmento dos Trabalhadores e Produtores Rurais; VI.
Associação de Moradores e de Comunidades; VII. Segmento da Associação de Turismo
Regional do Jalapão.
Fará parte da mobilização o CRAS- Centro de Referência de Assistência Social
como agente social. As escolas municipais e estaduais, seus diretores e professores como
formadores de opinião são de grande importância na mobilização. As associações
identificadas também serão envolvidas no processo de mobilização social como segmentos
setoriais estratégicos.
1.10. Descrição do nível educacional da população, por faixa etária.
Segundo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013 a proporção de crianças
e jovens frequentando ou tendo completado determinados ciclos indica a situação da educação
entre a população em idade escolar do município e compõe o IDHM Educação.
No período de 2000 a 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola cresceu
15,61% e no de período 1991 e 2000, 214,13%. A proporção de crianças de 11 a 13 anos
frequentando os anos finais do ensino fundamental cresceu 109,46% entre 2000 e 2010 e
118,54% entre 1991 e 2000.
A proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental completo cresceu
193,71% no período de 2000 a 2010 e 373,03% no período de 1991 a 2000. E a proporção
de jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio completo cresceu 753,35% entre 2000 e 2010
e 103,54% entre 1991 e 2000.
Quadro 18: Fluxo escolar por faixa etária do município de Ponte Alta do Tocantins.
FLUXO ESCOLAR POR FAIXA ETÁRIA

1991

2000

2010

% de 5 a 6 anos na escola

19.82

62.26

71.98
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% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental ou com fundamental completo

19.2

41.96

87.89

% de 15 a 17 anos com fundamental completo

3.56

16.84

49.46

% de 18 a 20 anos com médio completo

1.98

4.03

34.39

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.

Em 2010, 58,32% dos alunos entre 6 e 14 anos de Ponte Alta do Tocantins estavam
cursando o ensino fundamental regular na série correta para a idade. Em 2000 eram 28,63% e,
em 1991, 11,94%.
Frequência escolar de 6 a 14 anos

Não frequenta

2% 1%
5%

Fundamental sem atraso

15%

Fundamental com um ano de atraso

Fundamental com dois anos de atraso

19%
58%

No ensino médio

Outros

Figura 12: Frequência escolar de 6 a 14 anos do município de Ponte Alta do Tocantins.

Entre os jovens de 15 a 17 anos, 29,32% estavam cursando o ensino médio regular
sem atraso. Em 2000 eram 5,01% e, em 1991, 1,82%.
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Frequência escolar de 15 a 17 anos
Não frequenta

1%
6%
22%

No ensino médio sem atraso

No ensino médio com um ano de atraso

32%
No ensino médio com dois anos de atraso

Frequentando o fundamental

29%
4%

Frequentando o curso superior

6%

Outros

Figura 13: Frequência escolar de 15 a 17 anos do município de Ponte Alta do Tocantins.

Nota-se que, em 2010, 4,98% das crianças de 6 a 14 anos não frequentavam a escola,
percentual que, entre os jovens de 15 a 17 anos atingia 22,08%.
Entre os alunos de 18 a 24 anos, 5,79% estavam cursando o ensino superior em 2010,
2,09% em 2000 e 0,00% em 1991.

Frequência escolar de 18 a 24 anos

2%

8%

Não frequenta

4%

Frequentando o curso superior

6%
Frequentando o fundamental

Frequentando o ensino médio

80%

Outros

Figura 14: Frequência escolar de 18 a 24 anos do município de Ponte Alta do Tocantins.

A escolaridade da população adulta é importante indicador de acesso a conhecimento e
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também compõe o IDHM Educação.
Em 2010, 40,36% da população de 18 anos ou mais de idade tinha completado o
ensino fundamental e 26,51% o ensino médio. Em Tocantins, 52,55% e 37,13%
respectivamente. Esse indicador carrega uma grande inércia, em função do peso das gerações
mais antigas e de menos escolaridade.
A taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou mais diminuiu 17,48% nas
últimas duas décadas.
Os anos esperados de estudo indicam o número de anos que a criança que inicia a vida
escolar no ano de referência tende a completar. Em 2010, Ponte Alta do Tocantins tinha 9,07
anos esperados de estudo, em 2000 tinha 6,31 anos e em 1991 5,15 anos. Enquanto que
Tocantins tinha 9,80 anos esperados de estudo em 2010, 7,94 anos em 2000 e 6,36 anos em
1991.
1.11. Descrição dos indicadores de educação
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado pelo INEP em
2007 e representa a iniciativa pioneira de reunir em um só indicador, dois conceitos
igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias de desempenho
nas avaliações. Ele agrega ao enfoque pedagógico dos resultados das avaliações em larga
escala do Inep a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que
permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. O indicador é calculado a
partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar e médias de desempenho
nas avaliações do Inep, o Saeb – para as unidades da federação e para o país, e a Prova
Brasil – para os municípios (IDEB, 2014). Os resultados marcados em negrito referem-se ao
IDEB que atingiu a meta.
Quadro 19: Resultados e metas dos indicadores de educação do IDEB da rede de ensino estadual do município
de Ponte Alta do Tocantins.
IDEB OBSERVADO
4ª série / 5º
ano
8ª série / 9º
ano

METAS PROJETADAS

2005

2007

2009

2011

2012

2013

2015

2017

2019

2021

4.1

4.2

4.6

4.4

5.2

5.2

5.5

5.7

6.3

5.7

3.7

3.6

3.3

3.7

3.2

4.6

5.0

5.2

5.5

5.7
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Quadro 20: Resultados e metas dos indicadores de educação do IDEB da rede de ensino municipal do município
de Ponte Alta do Tocantins.
IDEB OBSERVADO
2005

2007

2009

METAS PROJETADAS
2011

2012

2013

2015

2017

2019

2021

4ª série / 5º
2.2
***
3.2
3.5
3.8
4.1
4.4
3.0
3.8
3.5
ano
8ª série / 9º
ano
**** Não divulgado por solicitação da Secretaria/Escola devido a situações adversas no momento da aplicação.
Os resultados marcados em negrito referem-se ao IDEB que atingiu a meta.

O quadro 21 mostra o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e indica que o
município de Ponte Alta do Tocantins está abaixo aos índices da capital, do estado e da
federação.
Quadro 21: IDH-M educação do Brasil, Tocantins, da capital Palmas e do
Tocantins.
IDH-M EDUCAÇÃO

município de Ponte Alta do

1991
1
0,279

2000

2010

0,456

0,637

0,155

0,348

0,624

Palmas

0,198

0,508

0,791

Ponte Alta do Tocantins

0,115

0,268

0,531

Local
Brasil
Tocantins

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.

1.12. Identificação e avaliação da capacidade do sistema educacional, formal e
informal, em apoiar a promoção da saúde, qualidade de vida da comunidade e
salubridade do município.
A qualidade da educação básica oferecida aos alunos da rede pública confirmou falhas
e irregularidades que contribuíram para que o município apresentasse o segundo menor Índice
de Desenvolvimento da Educação (IDEB) do Tocantins.
O município deve melhorar a estrutura educacional, aderindo nova práticas de
cuidados básicos com a saúde, através da educação formal e informal, estimular a prática de
atividade física, adoção de hábitos alimentares saudáveis, atividades culturais e de lazer,
educação ambiental, entre outros.
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1.13. Identificação e avaliação do sistema de comunicação local
O município não possui emissora de TV, somente uma rádio local, FM
104,9,denominada a voz do mel. As formas de divulgação disponível no município além da
rádio são feitas por carro de som, internet, cartazes e panfletos, esses meios de comunicação
funcionam de modo eficaz em virtude de o município ser pequeno.
1.14. Descrição dos indicadores de renda, pobreza e desigualdade
A renda per capita média de Ponte Alta do Tocantins cresceu 114,58% nas últimas
duas décadas, passando de R$ 143,72 em 1991 para R$ 249,79 em 2000 e R$ 308,40 em
2010. A taxa média anual de crescimento foi de 73,80% no primeiro período e 23,46% no
segundo. A extrema pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per
capita inferior a R$ 70,00, em reais de agosto de 2010) passou de 56,52% em 1991 para
39,59% em 2000 e para 19,53% em 2010.
Quadro 22: Renda, Pobreza e Desigualdade do município de Ponte Alta do Tocantins.
1991

2000

2010

Renda per capita

143,72

249,79

308,40

% de extremamente pobres

56,52

39,59

19,53

% de pobres

78,87

65,04

38,40

Índice de Gini

0,65

0,71

0,55

Fonte: Atlas do Desenvolvimento humano no Brasil, 2013.

O Índice de Gini é um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda.
Ele aponta a diferença entre os

rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos.

Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade, ou seja,
todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda, ou seja, se
uma só pessoa detém toda a renda do lugar (Atlas do Desenvolvimento humano no Brasil,
2013).
Segundo dados da SEPLAN, 2012 no município 966 famílias recebiam Bolsa Família,
programa do Governo Federal, de transferência direta de renda que beneficia famílias em
situação de pobreza e extrema pobreza em todo país.
O IPEA define a condição de pobreza extrema quando o rendimento médio mensal
per capita for de até um quarto do salário mínimo; pobreza absoluta quando o rendimento
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médio mensal per capita for de até meio salário mínimo e de pobreza absoluta quando o
rendimento médio mensal per capita for até um salário mínimo. O quadro 23 mostra a
situação das famílias em relação ao rendimento familiar, e a porcentagem das condições de
pobreza.
Quadro 23: Famílias com Rendimento Mensal Familiar até 1/4 do Salário Mínimo, até Meio Salário Mínimo
(Pobreza Absoluta) e até 1 Salário Mínimo (Pobreza) do município de Ponte Alta do Tocantins.
SITUAÇÃO DAS FAMÍLIAS

2000

20101

Em condição de pobreza extrema (%)2
Em condição de pobreza absoluta (%)2

1.546

2.028

36,22

33,04

57,57
60,01
Em condição de pobreza (%)2
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e 2010/SEPLAN-TO/Diretoria de Pesquisa.
(1) Resultados Preliminares do Universo do Censo Demográfico 2010. Inclusive os domicílios sem declaração
de rendimento nominal mensal domiciliar per capita e com rendimento mensal domiciliar per capita somente
em benefícios.
(2) As porcentagens apresentadas nas tabelas são acumulativas.

1.15. Porcentagem da Renda Apropriada por Estratos da População
Domicílios particulares permanentes, por Classes de rendimento nominal mensal
domiciliar per capita no município de Ponte Alta do Tocantins, como mostra o quadro 24.
Quadro 24: Classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita no município de Ponte Alta do
Tocantins.
CLASSE DE RENDIMENTOS

Nº DE DOMICÍLIOS

Total

1.715

Até ¼

462

Mais de 1/4 a 1/2

459

Mais de 1/2 a 1

417

Mais de 1 a 2

158

Mais de 2 a 3

62

Mais de 3 a 5

34

Mais de 5
Sem rendimento

7
1

116

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010/SEPLAN-TO. (1) Inclusive os domicílios com rendimento mensal
domiciliar somente em benefícios.

Sobre a distribuição de renda no município, o quadro 25 mostra que no período de
1991 a 2010 houve uma diminuição na faixa dos 20% mais pobres.
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Quadro 25: Porcentagem da renda apropriada por estratos da população no município de Ponte Alta do
Tocantins.
EXTRATOS DA POPULAÇÃO

1991

2000

2010

20% mais pobres

2,86

0,39

1,67

40% mais pobres

7,97

4,34

8,93

60% mais pobres

16,23

12,33

20,94

80% mais pobres

30,83

26,34

42,08

20% mais ricos

69,17

73,66

57,92

Fonte: PNUD/Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013/SEPLAN-TO/Diretoria de Pesquisa.

1.16. Índice de Desenvolvimento Humano – IDH
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Ponte Alta do Tocantins
foi 0,624, em 2010. O município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Médio
(IDHM entre 0,6 e 0,699). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos
absolutos foi a Educação (com crescimento de 0,263), seguida por Longevidade e por Renda.
Entre 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com
crescimento de 0,153), seguida por Renda e por Longevidade (Atlas do Desenvolvimento
humano no Brasil, 2013).
1.17. Índice nutricional da população infantil de 0 a 2 anos
Segundo dados do DATASUS, 2013 o índice de desnutrição do município diminui de
13,5 no ano de 2004 para 4,8 no ano de 2009, isso demonstra que a qualidade de vida da
população vem melhorando nos últimos anos (figura 15).
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Figura 15: Índice nutricional da população infantil de 0 a 2 anos de Ponte Alta do Tocantins.

1.18. Caracterização física simplificada do município
1.18.1. Aspectos geológicos
Segundo Plêiade Ambiental, 2012, nos limites territoriais do município de Ponte Alta
do Tocantins há ocorrência de formações geológicas do Complexo Goiano, Formação
Cabeças, Formação Longá, Formação Piauí, Formação Pimenteiras, Formação Poti, Formação
Serra Grande e a Formação Urucuia (figura 16).
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Figura 16: Estrutura Geológica do Município de Ponte Alta do Tocantins. Fonte: Plêiade Ambiental, 2012.

1.18.2. Aspectos pedológicos
O município de Ponte Alta do Tocantins apresenta as seguintes classes de solos:
 Plintossolos
 Latossolos
 Argissolos
 Neossolos
 Gleissolos
 Cambissolos
A figura 17, apresenta com maiores detalhes a distribuição das classes de solos no
município.

54

Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins

Figura 17: Classes de Solos existentes no Município de Ponte Alta do Tocantins. Fonte: Plêiade Ambiental,
2012.

1.18.3. Aspectos climatológicos
Conforme a Base de Dados disponibilizados pela Seplan (2012), o Município de Ponte
Alta do Tocantins tem seu clima classificado como C2wA´a” (clima úmido), pelo Método de
Thornthwaite, que considera os índices de aridez, umidade e eficiência térmica
(evapotranspiração potencial), derivados diretamente da precipitação, da temperatura e dos
demais elementos resultantes do balanço hídrico de Thornthwaite-Mather em sua
classificação. Está distribuído em grande parte do território do Município e possui como
característica principal que é o clima úmido com moderada deficiência hídrica no inverno,
evapotranspiração média anual de 1.500mm distribuindo-se no verão em torno de 420mm ao
longo dos três meses consecutivos com temperatura mais elevada.
Em pequena porção do sueste do território do Município há ocorrência do clima
C2wA´a” (clima úmido sub-úmido), que se caracteriza por ter uma pequena deficiência
hídrica, evapotranspiração potencial média anual de 1.600, distribuindo-se no verão em torno
de 410mm ao longo dos três meses consecutivos com temperatura mais elevada ( figura 18).
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Figura 18: Regionalização Climática do Município de Ponte Alta do Tocantins. Fonte: Plêiade Ambiental, 2012.

De acordo com Seplan (2012), existem quatro faixas de precipitação média anual no
Município de Ponte Alta do Tocantins, na porção central encontra-se uma precipitação média
de 1.500 a 1.600mm por ano, na porção leste 1.400 a 1.500mm por ano, a outra faixa localizase na porção oeste, cuja precipitação média anual está entre 1.600 a 1.700mm, e por último na
extremidade da porção oeste uma precipitação média de 1.700 a 1.800.
Os dados de precipitação aqui apresentados foram obtidos a partir do banco de dados
do Sistema Hidroweb, mantido pela Agência Nacional das Águas (ANA). Utilizou-se como
base os dados da Estação Pluviométrica Ponte Alta do Tocantins (Código 01047004),
coordenadas geográficas latitude 10°45’3” sul e longitude 47°45’3” W, altitude 300 m, que se
encontra na própria Sede Municipal.
1.18.4. Recursos hídricos
O Município de Ponte Alta do Tocantins está inserido no Sistema Hidrográfico do Rio
Tocantins, que perfaz 63,3% da área total do estado do Tocantins. Apresenta uma bacia
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hidrográfica, a Bacia do Rio das Balsas situada na região central ocupando cerca de 75% da
área total do município, a Sub-Bacia do Rio Ponte Alta ocupando cerca de 30% da área do
município na porção central do mesmo e sofre influência da Bacia do Rio Sono numa pequena
porção ao norte do município com a Sub-bacia do Rio Soninho, Sub-bacia do Córrego
Caracol e a Sub-bacia do Rio Vermelho (SEPLAN, 2012). Na figura 19, é possível observar
com maiores detalhes a distribuição das bacias hidrográficas no Município.

Figura 19: Sistema Hidrográfico do Município de Ponte Alta do Tocantins – TO. Fonte: Plêiade Ambiental,
2012.

1.18.5. Fitosionomias
As principais regiões fitoecológicas que compõem o Município de Ponte Alta do
Tocantins são Savana Arborizada que corresponde ao cerrado sentido restrito, caracterizado
pela presença de árvores baixas, tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas, casca
grossa e folhas rígidas e coriáceas; e Savana Parque, que é uma formação essencialmente
campestre, natural ou antrópica, conforme SEPLAN (2012). Na figura a seguir, é possível
observar com maiores detalhes a distribuição da vegetação no Município.
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Figura 20: Tipos de vegetação que ocorrem no Município de Ponte Alta do Tocantins. Fonte: Plêiade Ambiental,
2012.

1.19. Identificação das principais carências de planejamento físico territorial que
resultaram em problemas evidentes de ocupação territorial desordenada, parâmetros de
uso e ocupação do solo, definição das Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS
Os setores Aeroporto, Água Limpa, Boa Esperança, Jardim Brasília, Jardim Brasília II,
Sul e Zezinho localizados no município de Ponte Alta do Tocantins mostrados nas figuras
abaixo, possuem problemas referentes à falta de infraestruturas básicas.
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Figura 21: Mapa do Setor Boa Esperança localizado no município de Ponte Alta do Tocantins.

Figura 22: Mapa do Setor Jardim Brasília I e II localizado no município de Ponte Alta do Tocantins.
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Figura 23: Mapa do Setor aeroporto localizado no município de Ponte Alta Do Tocantins.

Figura 24: Mapa do Setor Água Limpa localizado no município de Ponte Alta do Tocantins.
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Figura 25: Mapa do Setor Zezinho localizado no município de Ponte alta do Tocantins.

Em todos os setores citados acima, faltam pavimentação asfáltica, e sofrem também
pela falta de água em alguns pontos. Nenhum dos setores possuem sistema coletivo de
esgotamento sanitário, a população utiliza fosse séptica para depósito de esgoto doméstico.
Há coleta de lixo regular em todo o município, mas no Setor Sul a falta de acesso para
os caminhões devido às erosões decorrentes da falta de pavimentação atrapalham a frequência
adequada da coleta (figura 26).

A

B

Figura 26: a) e b) Ruas do Setor Sul com problema de erosão evidente.
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As construções habitacionais em sua maioria são de alvenaria, sendo que em algumas
faltam reboco e pintura. Muitas habitações apresentam precariedades, construídas com
matérias recicláveis, como mostra a figura 27.

Figura 27: Casa construída com matérias recicláveis.

1.20. Identificação da situação fundiária e eixos de desenvolvimento da cidade e seus
projetos de parcelamento e/ou urbanização
O quadro abaixo mostra a divisão da estrutura fundiária do município de Ponte Alta do
Tocantins com relação às áreas dos grupos.
Quadro 26: Estrutura fundiária do município de Ponte alta do Tocantins.
GRUPO DE ÁREA TOTAL
ESTABELECIMENTOS

ÁREA (HA)

Mais de 0 a menos de 5 ha

11

23

De 5 a menos de 10 ha

11

94

De 10 a menos de 20 ha

33

531

De 20 a menos de 50 ha

111

3.852

De 50 a menos de 100 ha

102

7.875

De 100 a menos de 200 ha

167

23.934

De 200 a menos de 500 ha

131

39.018

De 500 a menos de 1.000 ha

42

30.501

De 1.000 a menos de 2.500 ha

44

69.967

De 2.500 ha e mais

14

64.031

Produtor sem área

1

-

667

239.826

Total
Fonte: IBGE/SEPLAN-TO/Diretoria de Pesquisa, 2010.
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A população estimada da zona rural é 2.653 habitantes, divididos nos assentamentos:
Santa Tereza, Santo Onofre, Matinha, Barreiro, Castelo, Progresso e Lagoinha; E nos
distritos: Palmeiras, Gato e Extrema.
O Município de Ponte Alta do Tocantins possui sete Assentamentos, implantados pelo
INCRA e pelo CRÉDITO FUNDIÁRIO. Com relação aos aspectos gerais de infraestrutura
básica dos Assentamentos Santa Tereza e Santo Onofre, pertencentes ao INCRA, ambos tem
em média 95% das casas com energia elétrica; quanto ao destino do lixo, aproximadamente
89% é queimado ou enterrado, o restante é jogado a céu aberto; o destino das fezes e urina é,
em 98% dos casos, a fossa; e o abastecimento da água prevalece a captação via poço ou
nascente.
Com relação aos aspectos gerais de infraestrutura básica dos Assentamentos Matinha,
Barreiro (também conhecido como Caracol), Castelo e Progresso pertencentes ao CRÉDITO
FUNDIÁRIO, todos possuem em média 94% de energia elétrica implantada nas casas; na
destinação do lixo predomina a prática de queimar ou enterrar; na destinação das fezes e urina
predomina o uso da fossa; e no abastecimento da água prevalece a captação via poço ou
nascente.
Ponte Alta do Tocantins ainda possui o assentamento Lagoinha onde há uma baixa
população. Com relação a infraestrutura básica destes assentamento em 70% das residências
não possuem banheiros ou fossas sépticas, tendo a destinação de fezes e urinas a céu aberto na
maioria dos casos, quanto a destinação do lixo é realizada a queima. A taxa de cobertura de
energia elétrica nos assentamentos é inexistente, com previsão para instalação em 2018 e o
abastecimento de água prevalece o uso de cisternas.
O Distrito Palmeiras tem em média 57% dos domicílios com energia elétrica; o
abastecimento de água nos domicílios é através de poço ou nascente; quanto ao destino do
lixo, as práticas mais ocorrentes são as de enterrar, queimar ou depositar a céu aberto; e o
destino das fezes e urina a prática que prevalece é a céu aberto.
No Distrito do Gato em média 58% dos domicílios possuem energia elétrica; o
abastecimento de água nos domicílios é através de poço ou nascente; o destino do lixo a
prática predominante e céu aberto; e o destino das fezes e urina a prática que prevalece a céu
aberto.
No Distrito Extrema em média 46% dos domicílios possuem energia elétrica; o
abastecimento de água nos domicílios é através de poço ou nascente; o destino do lixo a
prática predominante é a queima e a enterrada; e o destino das fezes e urina a prática que
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prevalece é o depósito em fossa.
O município de Ponte Alta do Tocantins não possui projetos volta do para uso e
parcelamento do solo, não sendo identificados eixos de desenvolvimento, não havendo o
controle sobre novos loteamentos.

1.21. Caracterização das áreas de interesse social: localização, perímetros e áreas,
carências relacionadas ao saneamento básico e precariedade habitacional.
O setor sul localizado no município como mostra a figura 28, foi contemplada com o
Programa Minha Casa Minha Vida, com 30 unidades habitacionais PCA-01 e 40 unidades
habitacionais PAC-02, sendo que essas habitações foram entregues às famílias cadastradas
sem instalações elétricas, sem rede de abastecimento de água e sem pavimentação asfáltica.
Muitas casas não possuem banheiros, obrigando os moradores a fazer suas necessidades
básicas em outras moradias que estão em processo de construção.

Figura 28: Bairro setor sul localizado no município de Ponte Alta do Tocantins.
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A figura 29 mostra as casas do projeto minha casa minha vida, que foram construídas
e entregues sem infraestrutura básicas como descrito acima.
A

B

Figura 29: Unidades habitacionais do projeto minha casa minha vida do município de Ponte Alta do Tocantins.

1.22. Infraestrutura
1.22.1. Energia elétrica
O fornecimento de energia elétrica no município é realizado pela Companhia
Energética do Estado do Tocantins (Celtins). O quadro a seguir demonstra o acesso à energia
elétrica referente aos domicílios particulares permanentes em relação à energia elétrica,
segundo IBGE, 2010.
Quadro 27: Domicílios particulares permanentes em relação à energia elétrica no município de Ponte Alta do
Tocantins.
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

DOMICÍLIOS

Possuem

1.592

Possuem de companhia distribuidora

1.563

Possuem de companhia distribuidora - com medidor

1.546

Possuem de companhia distribuidora - com medidor - de uso exclusivo

1.401

Possuem de companhia distribuidora - com medidor - comum a mais de um
domicílio

145

Possuem de companhia distribuidora - sem medidor

17

Possuem de outra fonte

29

Não possuem

436

Com relação à distribuição de energia elétrica no município, segundo os dados do
IBGE, 1.592 domicílios possuem energia elétrica, e 436 domicílios não possuem. O quadro 28
mostra que a maioria dos consumidores de energia elétrica é da classe residencial.
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Quadro 28: Consumidores de energia elétrica por classe do município de Ponte Alta do Tocantins.
CLASSE

QUANTIDADE

Residencial

1.683

Industrial

8

Comercial

136

Rural

456

Outros1

73

Total

2.356

Fonte: Fonte: Celtins/SEPLAN-TO/Diretoria de Pesquisa, 2012. (1) Inclui: Poder Público Municipal, Estadual e
Federal, Iluminação Pública, Serviço Público e Consumo Próprio.

O quadro 29 mostra consumo de energia elétrica divididos por classe. De acordo com
os dados da SEPLAN,2012 o maior consumo é dos consumidores da classe residencial.
Quadro 29: Consumo de energia elétrica por classe (MWh) no município de Ponte Alta Do Tocantins.
CLASSE

MWH

Residencial

1.603

Industrial

26

Comercial

521

Rural

516

Outros1

815

Total

3.481

Fonte: Fonte: Celtins/SEPLAN-TO/Diretoria de Pesquisa, 2012. (1) Inclui: Poder Público Municipal, Estadual e
Federal, Iluminação Pública, Serviço Público e Consumo Próprio.

1.22.2. Pavimentação

De acordo com os dados da Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins, o
município dispõe de infraestrutura como pavimentação asfáltica, calçamento nas ruas e
rodovias, contudo não há sistema de esgotamento sanitário instalado.
O quadro 30 mostra a existência dos domicílios particulares permanentes em áreas
urbanas com ordenamento regular, por forma de abastecimento de água e características do
entorno que possui infraestrutura. Em grande parte do município falta infraestrutura adequada,
sendo que 428 dos domicílios não possui pavimentação.
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Quadro 30: Características de infraestrutura do município de Ponte Alta do Tocantins.
INFRAESTRUTURA

DOMICÍLIOS

Identificação do logradouro – Existe

447

Identificação do logradouro - Não existe

772

Iluminação pública – Existe

1.146

Iluminação pública - Não existe

73

Pavimentação – Existe

791

Pavimentação - Não existe

428

Calçada – Existe

147

Calçada - Não existe

1.072

Meio-fio/guia – Existe

597

Meio-fio/guia - Não existe

622

Bueiro/boca de lobo – Existe

36

Bueiro/boca de lobo - Não existe

1.183

Rampa para cadeirante – Existe

6

Rampa para cadeirante - Não existe

1.213

Fonte: IBGE, 2010.

1.22.3. Transporte
Os moradores utilizam meios próprios para locomoção, como motocicletas, automóvel
e bicicleta. Quanto ao transporte para outras cidades, há linhas de ônibus que oferecem o
serviço.
1.22.4. Habitação
Segue no quadro 31, o quadro demonstrativo acerca das características dos domicílios
de Ponte Alta do Tocantins. Os dados foram coletados do Censo Demográfico 2010. No
quadro 32 está exposta a condição de ocupação desses domicílios.
Quadro 31: Tipos de domicílios particulares permanentes identificados no município de Ponte Alta do Tocantins.
TIPO
DOMICÍLIOS
Casa
2,014
Casa de vila ou em condomínio

-

Apartamento

9

Habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco

5

Oca ou maloca

-

Total

2.028

Fonte: IBGE, 2010.
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Quadro 32: Condição de ocupação dos domicílios particulares permanentes identificados no município.
CONDIÇÃO DE OCUPAÇÃO
Próprio

DOMICÍLIOS
1.800

Próprio já quitado

1.583

Próprio em aquisição

217

Alugado

492

Cedido

351

Cedido por empregador

192

Cedido de outra forma

159

Outra condição

-

Total

2.643

Fonte: IBGE, 2010.

O quadro 33 mostra as características de edificação de casas em Ponte Alta do
Tocantins segundo os dados da SEPLAN (2012).
Quadro 33: Número de domicílios de acordo com o tipo de parede da casa do município.
CONDIÇÃO DE OCUPAÇÃO
DOMICÍLIOS
Tijolo/Adobe

1.955

Taipa revestida

25

Taipa não revestida

18

Parede de Madeira

29

Material Aproveitado

10

Outros
44
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB/SEPLAN-TO/Diretoria de
Pesquisa, 2012.

1.23. Consolidação cartográfica das informações socioeconômicas, físico-territoriais e
ambientais disponíveis sobre o município e região.
Conforme a SEPLAN, 2012, no que se refere às áreas de proteção especial, o
Município de Ponte Alta do Tocantins apresenta a Estação Ecológica da Serra Geral do
Tocantins na porção leste, e apresenta APA Jalapão na extremidade da porção sudeste (figura
30).
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Figura 30: Área Especialmente Protegida no Município de Ponte Alta do Tocantins – TO. Fonte: Plêiade
Ambiental, 2012.

O município de Ponte Alta do Tocantins apresenta de acordo com a SEPLAN a
potencialidades de uso da terra, que estão divididas em cinco categorias: Áreas de uso
intensivo para produção; Áreas de uso de média de intensidade para produção; Áreas de uso
de baixa de intensidade para produção; Áreas especiais de produção e Áreas com limitação de
uso ou com restrição, como mostra a figura a baixo.
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Figura 31: Legenda do mapa de potencialidade de uso da terra.
Fonte: Diretoria de Zoneamento Ecológico-Econômico (DZE).
Figura 32: Mapa da potencialidade de uso da terra do município de Ponte Alta do Tocantins. Fonte: Diretoria de
Zoneamento Ecológico-Econômico (DZE).

Base de Dados Geográficos do Tocantins - atualização 2012.

Base de Dados Geográficos do Tocantins - atualização 2012.

(Atualização de arquivos em escala 1:1.000.000 da Base de Dados Geográficos do Tocantins). Organizado por
Rodrigo Sabino Teixeira Borges e Paulo Augusto Barros de Sousa.
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2.

POLÍTICA DO SETOR DE SANEAMENTO

2.1.

Levantamento da legislação e análise dos instrumentos legais que definem as
políticas nacional, estadual e regional de saneamento básico.

2.1.1. Leis Federais
a) Lei nº 6.050/1974 – Dispõe sobre a fluoretação da água em sistemas de abastecimento;
b) Lei nº 6.528/1978 – Dispõe sobre as tarifas dos serviços públicos de saneamento;
c) Lei nº 6.766/1979 - Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, e dá outras
Providências;
d) Lei nº 6.938/1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências;
e) Lei nº 8.078/1990 – Fixa normas gerais sobre o serviço de atendimento ao consumidor;
f) Lei nº 8.987/1995 – Dispõe sobre o regime de concessões e permissão da prestação de
serviços públicos;
g) Lei nº 9.433/1997 - Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da
Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001 de 13 de março de 1990, que
modificou a Lei nº 7.990 de 28 de dezembro de 1989;
h) Lei nº 9.605/1998 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências;
i) Lei nº 10.257/2001 – Estatuto das Cidades. Regulamenta os Arts. 182 e 183 da
Constituição Federal estabelecem diretrizes gerais da política urbana e dá outras
providências;
j) Portaria nº 518/2004 – Define os procedimentos para o controle de qualidade da água de
sistemas de abastecimento;
k) Lei nº 11.107/2005 – Dispõe sobre normas gerais de formação e contratação de
consórcios públicos e dá outras providências;
l) Lei nº 11.445/2007 – Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, considera
saneamento básico o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:
 Abastecimento de água potável, desde a captação até as ligações prediais e
instrumentos de medição;
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 Esgotamento sanitário, incluindo coleta, transporte, tratamento e disposição final
adequado, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;
 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos abrangendo coleta, transporte,
transbordo, tratamento e destinação final do lixo doméstico e do lixo originário de
varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;
 Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas compreendendo, transporte, detenção
ou retenção para o amortecimento das vazões de cheias, tratamento e disposição final
das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.
m) Lei 12.305/2010 – Estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos;
n) Portaria MS nº2914/2011 - Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
2.1.2. Decretos Federais
a) Decreto 82.587/1978 – Regulamenta a Lei Nº 6.528/1978;
b) Decreto 99.274/1990 – Cria estações ecológicas e áreas de proteção ambiental – Politica
nacional do meio ambiente;
c) Decreto 3.179/1999 – Especifica as sanções administrativas aplicáveis às condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, dispostas, dentre outras normas, na Lei 9.065, de
28/01/98;
d) Decreto 4.613/2003 – Regulamenta o Conselho Nacional de Recursos Hidricos;
e) Decreto 5.440/2005 - Institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação
ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano;
f) Decreto 6.514/2008 - Regulamenta a Lei 9605/1998 e dispõe sobre as infrações e sanções
administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para
apuração destas infrações, e dá outras providências;
g) Decreto 6.686/2008 - Altera e acresce dispositivos ao Decreto no 6.514, de 22 de julho de
2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e
estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações;
h) Decreto 6.695/2008 - Dá nova redação ao art.152-A do Decreto no 6.514, de 22 de julho
de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente,
estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações;
i) Decreto 7.2172010 – Estabelece normas para a execução da Lei nº 11.445/2007.
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2.1.3. Resoluções CONAMA
a) Resolução CONAMA 2, de 22/08/1991 – Estabelece que as cargas deterioradas,
contaminadas, fora de especificação ou abandonadas são tratadas como fonte especial de
risco ao meio ambiente.
b) Resolução CONAMA 6, de 19/09/1991 – Desobriga a incineração ou qualquer outro
tratamento de queima de resíduos sólidos provenientes dos estabelecimentos de saúde,
portos e aeroportos, ressalvados os casos previstos em lei e acordos internacionais.
c) Resolução CONAMA 5, de 05/08/1993 – Dispõe sobre normas mínimas para tratamento
de resíduos sólidos oriundos de saúde, portos e aeroportos, terminais ferroviários e
rodoviários.
d) Resolução CONAMA 237, de 19/12/1997 – Dispõe sobre o processo de Licenciamento
Ambiental, e estabelece a relação mínima das atividades ou empreendimentos sujeitos a
este Licenciamento. Dentre eles consta: tratamento e/ou disposição de resíduos sólidos
urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas.
e) Resolução CONAMA 235, de 07/01/1998 - Altera a Resolução n° 23/96 (altera o anexo
10) em cumprimento ao disposto no artigo 8º da Resolução n° 23/96.
f) Resolução CONAMA nº 283/2001 - Dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos
resíduos dos serviços de saúde;
g) Resolução CONAMA 307, de 05/07/2002 - Estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.
h) Resolução CONAMA 358, de 29/04/2005 - Dispõe sobre o tratamento e a disposição final
dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.
i) Resolução CONAMA 401, de 04/11/2008 - Estabelece os limites máximos de chumbo,
cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os
critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras
providências.
j) Resolução CONAMA n° 404, de 11 de novembro de 2008. Estabelece critérios e
diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte
de resíduos sólidos urbanos;
k) Resolução CONAMA 416, de 30/07/2009 - Dispõe sobre a prevenção à degradação
ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada, e dá
outras providências.
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l) Resolução CONAMA 424, de 22/04/2010 – Revoga o parágrafo único do artigo 16 da
Resolução Conama n° 401 de novembro de 2008.
m)Resolução CONAMA 431, de 24/05/2011 – Altera o artigo 3º da Resolução Conama n°
307, de 5 de julho de 2002, estabelecendo nova classificação para o gesso.
n) Resolução ANVISA RDC 306, de 07/12/2004 - Dispõe sobre o regulamento Técnico para
o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
o) Resolução ANTT 420, de 12/02/2004 - Aprova as Instruções Complementares ao
Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos.
2.1.4. Leis Estaduais
a) Lei nº 033/1999 – Autoriza a criação da Companhia de Saneamento do Tocantins SANEATINS
b) Lei nº 261/91 – Dispõe sobre a Politica ambiental do Estado do Tocantins;
c) Lei nº 1.017/1998 - Dispõe sobre a prestação, regulação, fiscalização e controle dos
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado do Tocantins, e dá
outras providências;
d) Lei nº 1.188/2000 – Cria a Agência Estadual de Saneamento;
e) Lei nº 1.307/2002 – Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos;
f) Lei nº 1.374/2003 – Dispõe sobre a Política Estadual de Educação Ambiental;
g) Lei nº 1.560/2005 – Institui o Sistema Estadual de Unidades de Conservação;
h) Lei nº 1.789/2007 – Dispõe sobre o Conselho Estadual do Meio Ambiente;
i) Lei nº 1.758/2007 - Alterada pela lei 2.126 - Reestrutura a Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados do Estado do Tocantins – ARESTO dá nova denominação a
esta e adota outras providências;
j) Lei nº 2.126/2009 - Altera a Lei 1.758, de 2 de janeiro de 2007, que reestrutura a Agência
Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Tocantins – ARESTO;
k) Lei nº 2.159/2009 - Altera a Lei 1.758 de 2 de janeiro de 2007, que reestrutura a Agência
Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Tocantins - ARESTO, dá nova
denominação a esta e adota outras providências;
2.1.5. Decretos Estaduais
a) Decreto 10.459/1994 – Regulamenta a LE 261/91, que dispõe sobre a Política Ambiental
do Tocantins;
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b) Decreto Nº 9.725/1994 – Regulamenta os serviços prestados pela Companhia de
Saneamento do Tocantins – SANEATINS;
c) Decreto 637/1998 – Cria o Conselho Estadual de Recursos Hídricos;
d) Decreto 871/1999 – Veda a execução de obras sem prévia autorização do NATURATINS;
e) Decreto 2.432/2005 – Outorga do Direito de uso de Recursos Hídricos;
2.1.6. Resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente
a) COEMA 01/2003 – Estabelece as diretrizes e critérios de licenciamento e gestão
ambiental;
b) COEMA 07/2005 – Sistema Integrado de Controle Ambiental do Estado do Tocantins –
SICAM;
c) COEMA 08/2005 – Altera anexos SICAM.
2.1.7. Normas ABNT
a) NBR 10.157, de 30/12/1987 - Aterros de resíduos Perigosos – Critérios para projeto,
construção e operação – Procedimento.
b) NBR 12.235, de 01/04/1992 - Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos.
c) NBR 12.980, de 01/08/1993-Coleta, varrição e acondicionamento de Resíduos Sólidos
Urbanos.
d) NBR 8.419, de 01/04/1992 Errata 1:1996 - Apresentação de Projetos de Aterros
Sanitários de Resíduos Sólidos Urbanos.
e) NBR 12.807, de 30/01/1993 - Resíduos de serviços de saúde - Terminologia.
f) NBR 12.808, de 30/01/1993 - Resíduos de serviços de saúde - Classificação.
g) NBR 12.810, de 30/01/1993 - Coleta de resíduos dos serviços de saúde - Procedimento.
h) NBR 12.809, de 28/02/1993 - Manuseio de resíduos de serviços de saúde.
i) NBR 12.988, de 01/09/1993 - Líquidos Livres - Verificação em amostra de resíduos.
j) NBR 13.463, de 01/09/1995 - Coleta de Resíduos Sólidos.
k) NBR 13.591, de 30/03/1996 - Compostagem – Terminologia.
l) NBR 13.896, de 01/06/1997 - Aterro de Resíduos Não Perigosos – Critérios para projeto,
implantação e operação – Procedimento.
m)NBR 14.879, de 01/08/2002 - Coletor-compactador de resíduos sólidos - Definição do
volume.
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n) NBR 14.064, de 01/02/2003 - Atendimento a emergência no transporte terrestre de
produtos perigosos.
o) NBR 10.004, de 01/05/2004 - Classificação de resíduos sólidos.
p) NBR 10.005, de 01/05/2004 - Processo para obtenção de extrato lixiviado de resíduos
sólidos.
q) NBR 10.006, de 01/05/2004 - Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de
resíduos sólidos.
r) NBR 10.007, de 01/05/2004 - Amostragem.
s) NBR 15.112, de 01/06/2004 - Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - Áreas
de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação.
t) NBR 15.114, de 01/06/2004 - Resíduos sólidos da construção civil – Áreas de reciclagem Diretrizes para projeto, implantação e operação.
u) NBR 15.113, de 01/07/2004 - Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes Aterros - Diretrizes para projeto, implantação e operação.
v) NBR 15.115, de 01/06/2004 - Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil
- Execução de camadas de pavimentação – Procedimentos.
w) NBR 13.463, de 01/09/1995 - Coleta de Resíduos Sólidos.
x) NBR 13.591, de 30/03/1996 - Compostagem – Terminologia.
y) NBR 13.896, de 01/06/1997 - Aterro de Resíduos Não Perigosos – Critérios para projeto,
implantação e operação – Procedimento.
z) NBR 14.879, de 01/08/2002 - Coletor-compactador de resíduos sólidos - Definição do
volume.
aa) NBR 14.064, de 01/02/2003 - Atendimento a emergência no transporte terrestre de
produtos perigosos.
bb) NBR 10.004, de 01/05/2004 - Classificação de resíduos sólidos.
cc) NBR 10.005, de 01/05/2004 - Processo para obtenção de extrato lixiviado de resíduos
sólidos.
dd) NBR 10.006, de 01/05/2004 - Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de
resíduos sólidos.
ee) NBR 10.007, de 01/05/2004 - Amostragem.
ff) NBR 15.112, de 01/06/2004 - Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - Áreas
de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação.
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gg) NBR 15.114, de 01/06/2004 - Resíduos sólidos da construção civil – Áreas de reciclagem
- Diretrizes para projeto, implantação e operação.
hh) NBR 15.113, de 01/07/2004 - Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes Aterros - Diretrizes para projeto, implantação e operação.
ii) NBR 15.115, de 01/06/2004 - Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil
- Execução de camadas de pavimentação – Procedimentos.
jj) NBR 15.116, de 01/08/2004 - Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil
- Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural – Requisitos.
kk) NBR 7.503, de 01/06/2005 - Ficha de emergência e envelope para o transporte terrestre de
produtos perigosos – Características, dimensões e preenchimento.
ll) NBR 7.501, de 01/11/2005 - Transporte Terrestre de Produtos Perigosos – Terminologia.
mm)

NBR 15.515-1, de 01/12/2007 -

Passivo ambiental em solo e água subterrânea -

Parte 1: Avaliação preliminar.
nn) NBR 13.332, de 26/11/2010 - Coletor-compactador de resíduos sólidos e seus principais
componentes – Terminologia.

2.1.8. Leis Municipais
a) Lei Orgânica de 2005 do Município de Ponte Alta do Tocantins.
b) Lei Complementar Nº 35/2006 - Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do
Município de Ponte Alta do Tocantins.
c) Lei Municipal nº 36/2006 - De Uso e Ocupação do Solo na Macrozona Urbana do
Município de Ponte Alta do Tocantins.
d) Lei Municipal Nº 37/2006 - De Parcelamento do Solo Urbano do Município de Ponte Alta
do Tocantins.
2.2.

Normas de regulação e ente responsável pela regulação e fiscalização, bem como

os meios e procedimentos para sua atuação
Compete a ATR (Agencia Tocantinense de Regulação) a regulação, controle e
fiscalização dos serviços públicos nas seguintes áreas: geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica; terminais aeroportuários, hidroviários e rodoviários; comunicações,
Saneamento, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, coleta e a disposição
de resíduos sólidos, entre outros. Trata-se, portanto de uma Agência multi-setorial de
regulação, controle e fiscalização de serviços públicos delegados do Estado do Tocantins e/ou
objeto de convênio com a União e Municípios (Agência Tocantinense de Regulação, 2014).
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A ATR possui as seguintes competências específicas: fiscalizar o cumprimento de
normas e regulamento, universalização, a qualidade e a eficiência dos serviços públicos;
analisar e homologar os reajustes e a revisão de tarifas; elaborar regulamentos e normas;
manter atualizados os sistemas de informações e registros de serviços regulados; promover,
organizar e homologar licitações para outorga de concessão e permissão de serviços públicos;
prestar assessoria técnica a entidades públicas e privadas, em matéria de regulação; elaborar e
divulgar pesquisas de satisfação junto aos usuários para aferir um grau de satisfação em
relação, aos serviços prestados; mediar e dirimir conflitos de interesses entre concessionárias,
e usuários; garantir serviços públicos adequados às necessidades dos usuários; assegurar os
direitos dos usuários e a qualidade dos serviços públicos a preços justos; acompanhar o
desenvolvimento econômico e financeiro das concessionárias.
A Agência Tocantinense de Saneamento – ATS, entidade de direito público,
constituída sob a forma de autarquia, criada pela Lei Estadual n° 2.301, de 12 de março de
2010, e denominação dada pela Lei 2.425, de 11 de Janeiro de 2011, com sede em Palmas,
Capital do Tocantins e atuação em todo o território do Estado administra serviços relativos ao
abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.
Visando a universalização dos serviços a ATS tem sob sua responsabilidade o sistema
de 77 municípios, dentre esses esta Ponte Alta do Tocantins, e ainda 300 mil pessoas
estabelecidas na zona rural, distribuídas nos 139 municípios do Estado. Como prestadora de
serviços públicos de saneamento básico no estado do Tocantins a ATS é fiscalizada e
regulamentada pela ATR tendo todas as medidas de melhoramentos, ampliação e modificação
previamente aprovadas pelo ente regulador (ATR) como disposto no Regulamento Geral da
Agência Tocantinense de Saneamento.
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De acordo com o regulamento geral da empresa, ATS, quanto à prestação aos serviços
públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário é exposto abaixo algumas
competências:
 Estudar, projetar e executar as obras relativas à construção, ampliação ou
requalificação.
 Operar, manter, conservar e explorar, diretamente, por subsidiária ou por pessoa
jurídica de direito público ou privado, mediante contrato.
 Registrar o consumo e promover a arrecadação e cobrança dos valores
correspondentes à prestação dos serviços de saneamento.
 Articulação com outros órgãos para garantir a preservação de recursos hídricos e o
desenvolvimento sustentável.
 Exercer quaisquer outras atividades relacionadas com o saneamento urbano e rural,
desde que assegurados os recursos financeiros necessários.
 Medir o consumo de água e a utilização de esgoto.
 Fixar, rever e arrecadar as tarifas inerentes aos serviços.
De acordo com o regulamento geral da empresa, ATS, quanto à prestação aos serviços
públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário é exposto abaixo algumas
atribuições:
 Da Operação e Manutenção do SAA e do SES
Art. 12. Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário serão projetados e
construídos de modo a minimizar as consequências de acidentes, calamidades, situações de
emergência e danos ao meio ambiente devendo a ATS manter:
I – Previsão para fontes opcionais de abastecimento de água e energia;
II – materiais e equipamentos sobressalentes para os pontos mais vulneráveis do sistema;
III – esquema para atuação em caso de emergência;
IV – materiais que, em contato direto com a água, sejam resistentes à corrosão, sem
apresentar toxidade nem favorecer ou permitir o crescimento de organismos que afetem a
qualidade da água, interfiram no seu tratamento ou representem riscos para a saúde;
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V – instalações de água e de esgoto projetadas e construídas de forma a serem protegidas
contra enxurradas e enchentes
Art. 13. Visando garantir a qualidade da água fornecida aos usuários, a ATS realizará a
limpeza e desinfecção dos reservatórios de distribuição e acumulação, sob sua
responsabilidade.
§ 1º. A realização da limpeza dos reservatórios será registrada em documento específico.
§ 2º. Os resíduos e a água resultantes da limpeza dos reservatórios serão dispostos em
local adequado, autorizado pelo órgão competente.
Art. 14. A manutenção e operação dos serviços de abastecimento de água na ATS serão
executados por pessoal devidamente qualificado e de acordo com os manuais, instruções e
regulamentos técnicos do serviço.
Art. 17. A ATS manterá organizadas e atualizadas todas as informações referentes aos
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, que serão guardadas pelo prazo
de 05(cinco) anos, sendo necessário registro obrigatório das seguintes informações:
I - aferições, quando solicitadas pelo usuário e/ou sugerida pela ATS, nos medidores de
consumo, atentando-se 21 para os prazos de validade dos mesmos e substituindo os que
apresentarem esses prazos vencidos;
II - cadastro por economia;
III - cadastro dos sistemas públicos de abastecimento de água e/ ou de esgotamento
sanitário, com informações que permitam a identificação do quantitativo de água tratada
produzida e de esgoto coletado e/ou tratado, suas localizações, seus equipamentos, suas
modificações, suas paralisações e desativações;
IV - registro atualizado das condições de operação das instalações do sistema de
abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário; e
V - registro das ocorrências operacionais nos sistemas públicos de abastecimento de água
e/ou de esgotamento sanitário, contendo o motivo e as providências adotadas para
solução do problema.
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Art. 18. Nos casos de ampliação de redes de abastecimento de água e/ou redes de
esgotamento sanitário, quando for prevista a fiscalização da implementação de obras pela
ATR, a ATS comunicará para que atualize suas informações e proceda à fiscalização.
 Da Instalação das Unidades Usuárias de Água e Esgoto
Art. 19. As instalações das unidades usuárias de água e de esgoto serão definidas e
projetadas conforme normas internas da ATS, do INMETRO e da ABNT, sem prejuízo do
que dispõem as posturas municipais vigentes.
Parágrafo único - Os despejos a serem lançados na rede coletora de esgoto deverão
atender aos requisitos das normas legais, regulamentares ou pactuadas pertinentes.
 Do Volume de Água e Esgoto
Art. 83. O volume que determina o consumo mínimo por economia e por categoria de
ocupação do imóvel deve ser o fixado na Tabela de Tarifas da ATS, aprovada e homologada
pelo Órgão Regulador.
Parágrafo Único – Os consumos mínimos por economia das diversas categorias de
ocupação podem ser diferenciados entre si.
Art. 84. O volume consumido deve ser obtido pela diferença entre a leitura realizada
numa determinada data e a leitura imediatamente anterior, registrada no hidrômetro
respectivo.
Como órgão regulador a ATR dispõe das seguintes regulamentações:
 Resolução da ATR nº 027/2009 – Disciplina os procedimentos gerais a serem adotados
nas ações de fiscalização das instalações e serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário decorrentes do convênio entre municípios e o Estado do Tocantins;
 Resolução da ATR nº 028/2009 – Disciplina a aplicação de penalidades por
irregularidades na prestação do serviço público de abastecimento de água e esgotamento
sanitário;
 Resolução da ATR nº 029/2009 – Estabelece as condições gerais na prestação e
utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário;
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 Resolução da ATR nº 055/2010 – Aprova os Termos de Contrato de Demanda para
Clientes Especiais com Negociação Personalizada;


Resolução da ATR nº 057/2010 – Altera a redação dos artigos 3º, 4º, 5º, 14, 25, 64, 77,
80, 86, 95, 103, 110, 111, 118, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 135, 138 3 147 da resolução
nº 029/2010;

 Resolução da ATR nº 056/2010 – Aprova os Termos de Compromisso, bem como os
Termos de Contrato de Adesão para ligação de água/esgoto individualizada em edifícios e
conjuntos habitacionais já existentes e em construção;
 Resolução da ATR nº 061/2011 - Estabelece os critérios para implantação do padrão de
ligação com caixa de proteção;
 Resolução da ATR nº 059/2011 – Estabelece o valor da tarifa social e os requisitos para
o enquadramento dos usuários dos serviços públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário.
 Resolução da ATR nº 071/2012 – Revoga a Resolução nº 027/2009 – Disciplina os
procedimentos gerais a serem adotados nas ações de fiscalização aos serviços de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Estado do Tocantins.
 Resolução da ATR nº 072/2012 – Revoga a Resolução n º028/2009 – Disciplina a
aplicação de penalidades por irregularidades na prestação do serviço público de
abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado do Tocantins.
 Resolução da ATR nº 068/2012 – Altera a Resolução nº 029/2009, que estabelece as
condições gerais na prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água
e de esgotamento sanitário.

2.3.

Programas locais existentes de interesse do saneamento básico nas áreas de
desenvolvimento urbano, rural, industrial, turístico, habitacional, etc.
Não foi verificada a existência de programas locais relacionado ao saneamento básico

no município.
2.4.

Procedimentos para a avaliação sistemática de eficácia, eficiência e efetividade,

dos serviços prestados.
O município de Ponte Alta do Tocantins não possui índices e procedimentos que
avaliem os serviços prestados de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto,
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manejo de aguas pluviais e resíduos sólidos. Dessa forma a verificação dos resultados práticos
das ações, planos e programas será feita através do acompanhamento de indicadores
apropriados para cada situação que se queria aferir, proposto pelo PMSB, especificamente no
produto H.
Por meio deles poderá ser monitorada a evolução do município na busca da
universalização dos serviços de saneamento com a devida qualidade.
2.5.

Política de recursos humanos, em especial para o saneamento.
A Lei Nº 082 de 1998 institui o Código de Postura de Ponte Alta do Tocantins, que

tem por finalidade disciplinar a higiene pública, o bem estar público, a localização e
funcionamento de estabelecimentos, bem como correspondentes relações jurídicas entre o
poder público e o município. Quanto ao saneamento e higiene pública o Código dispõe sobre
a instalação limpeza de fossas, prevenção contra poluição do ar e das águas, limpeza de
terrenos entre outros.

2.6.

Política tarifária dos serviços de saneamento básico

Regulamento dispõe sobre os serviços de água e esgoto prestados pela Agência
Tocantinense de Saneamento - ATS e a relação entre ela e seus usuários para a prestação
desses serviços no município de Ponte Alta do Tocantins do Tocantins.
São expostos abaixo os pontos principais do regulamento quanto às competências e
atribuições da ATS e do consumidor sobre a política tarifária da empresa:
 Tipos de Consumidores e Tarifas
Baixa Renda: são considerados os consumidores conforme definidos pelo Órgão
Regulador.
Grande consumidor: são aqueles que consomem acima de 100(cem) metros cúbicos
mensais
Tarifa – Valor estabelecido pela ATS e aprovado pela ATR, referente aos serviços de
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água, de esgoto e serviços complementares.
Tarifa de Esgoto – Valor estabelecido pela ATS e aprovado pela ATR referente à
prestação dos serviços de esgotamento sanitário, a ser cobrado em percentual entre 80%
(oitenta por cento) a 100% (cem por cento) da tarifa de água ou, caso o imóvel seja dotado de
fonte alternativa de abastecimento de água, a tarifa de esgoto será cobrada pelo volume
estimado ou medido do consumo de água ou através da medição direta dos efluentes
originários da unidade consumidora.
Tarifa Especial – Valor especial, fixado pela ATS, decorrente da celebração de contrato
de demanda para prestação de serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento
sanitário.
Tarifa Mínima de Água – Valor fixado para efeito de cobrança da cota mínima colocada à
disposição de cada categoria de consumo/economia, decorrente dos serviços de abastecimento
de água.
Tarifa Reduzida: O valor estabelecido pela ATS para o usuário de pequeno comércio que
consume até 10m³.
 Da Classificação
Art. 119. Para efeito deste Regulamento, considera-se uma economia a unidade
econômica caracterizada, conforme os seguintes critérios:
I - cada prédio ou edificação com numeração própria e instalação individualizada;
II - cada casa, ainda que sem numeração, que conte com instalação individual;
III - cada apartamento residencial;
IV - cada loja, ainda que sem numeração própria, que conte com instalação individual;
V - as áreas de uso comum de prédios ou conjunto de edificações, as quais são de
responsabilidade do condomínio, da administração ou do proprietário;
VI - cada loja e residência com a mesma numeração e instalação de água em comum;
84

Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins

VII - cada grupo de 3 (três) quartos/cômodos ou fração de 3 (três) em prédios comerciais,
com instalação comum;
VIII - cada loja e/ou residência com a mesma numeração e instalação de água em
comum;
IX - cada grupo de duas lojas ou sobrelojas ou fração de duas com instalações em
comum;
X - cada grupo de quatro salas ou fração de quatro, em prédio comercial com instalações
em comum;
XI - cada grupo de dois apartamentos de hotel ou de casa de saúde com instalações em
comum.
Parágrafo único - A unidade econômica não caracterizada nos incisos acima, para efeito
da determinação do numero de economias, adotará os critérios consoantes àquela que
exercer atividade similar.
 Tarifação
Para fins de tarifação, as economias classificam-se, conforme a categoria de uso, em:
I - social ou baixa renda: economia que, devido à insuficiência total ou parcial de
recursos para o pagamento das tarifas dos serviços prestados, é beneficiada por subsídios
diretos, com critérios definidos em resolução específica do Órgão Regulador.
II - residencial: economia com fim residencial, diversa do inciso anterior, devendo ser
incluídos nesta categoria o abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário para
instalações de uso comum de prédio ou conjunto de edificações, com predominância de
unidades usuárias residenciais;
III - comercial, serviços e outras atividades: economia em que seja exercida atividade
comercial ou de prestação de serviços, ou outra atividade não prevista nas demais
categorias;
IV - industrial: economia em que a água seja utilizada como elemento essencial à
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natureza da indústria;
V - pública: economia cujos serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento
sanitário são utilizados por órgãos da administração pública federal, estadual ou
municipal, independentemente da atividade desenvolvida na economia;
VI - consumo próprio: economia cujos serviços de abastecimento de água e/ou de
esgotamento sanitário são utilizados pela própria ATS.
§ 1º. Todos os imóveis com ligações de caráter temporário serão classificados na
categoria comercial, exceto os descritos no § 2º deste artigo;
§ 2º. Ficam incluídas na categoria industrial as embarcações de qualquer calado e as
obras em construção, nos seguintes casos:
a) edificações que tenham área construída igual ou superior a 100 (cem) metros
quadrados; e
b) conjuntos habitacionais, loteamentos e condomínios.
§ 3º. Após concluídas as obras, o imóvel deverá ser recadastrado conforme a categoria de
uso da economia.
§ 4º. Ficam incluídas na categoria comercial, serviços e outras atividades, as associações
esportivas, recreativas, sociais, estabelecimentos hospitalares, de educação, órgãos de
comunicação, templos, sindicatos e congêneres, bem como qualquer outra economia que
não se enquadre nas demais categorias, inclusive indústrias que não utilizem,
predominantemente, a água em seu processo produtivo.
§ 5º. Quando for exercida mais de uma atividade na mesma economia, para efeito de
classificação a ATS poderá enquadrá-la como economia mista, sendo o consumo de água,
o volume de esgoto e a categoria de faturamento, devidamente ponderados
proporcionalmente à participação de cada uma.
 Das Faturas e do Pagamento
Art. 149. As tarifas relativas ao abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros
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serviços realizados serão cobrados por meio de fatura emitida por ciclo de venda que será
entregue, prioritariamente no endereço da unidade usuária, antes do seu vencimento, sendo
admitidas as seguintes alternativas:
I - Por solicitação do usuário, a entrega da fatura poderá ser remanejada para endereço
diverso da ligação, sendo permitida a cobrança das despesas de processamento e remessa; e
II - Por outro meio ajustado entre o usuário e a ATS.
III – Através do site da ATS.
Art. 150. As faturas devem discriminar as seguintes informações: (REVOGADO)
I – Obrigatoriamente:
a) nome do usuário;
b) número ou código de referência e classificação da unidade usuária;
c) endereço da unidade usuária;
d) número do hidrômetro;
e) leituras anterior e atual do hidrômetro;
f) data da leitura anterior, atual e data da próxima leitura;
g) data de apresentação e de vencimento da fatura;
h) consumo de água do mês correspondente à fatura;
i) histórico do volume consumido nos últimos 6 (seis) meses e média atualizada;
j) valor total a pagar e data do vencimento da fatura;
l) discriminação dos serviços prestados, com os respectivos valores;
m) descrição dos tributos incidentes sobre o faturamento;
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n) multa e mora por atraso de pagamento;
o) os números dos telefones das Ouvidorias/Call Center e os endereços eletrônicos da
ATS e da ATR;
p) indicação da existência de parcelamento pactuado com a prestadora; e
q) parâmetros de potabilidade do Ministério da Saúde.
Art. 166. A fatura mínima por economia será equivalente ao valor fixado para o volume
de 10m³ (dez metros cúbicos) mensais por categoria residencial e comercial, e 15m³
(quinze metros cúbicos) mensais para as demais categorias.
Quanto ao Manejo de Aguas Pluviais e Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
não existe cobrança de taxas referentes a prestação de serviço.
2.7.

Instrumentos e mecanismos de participação e controle social na gestão política de
saneamento básico.
A política pública de saneamento básico nos municípios (tanto no controle social,

quanto no planejamento) não resulta apenas da participação do Poder Público na sua
construção, sendo imprescindível a participação da sociedade civil, visando melhorar a
qualidade estatal na prestação dos serviços públicos de saneamento básico e a transparência
das ações.
No município de Ponte Alta do Tocantins não foi identificado nenhum instrumento e
mecanismo de participação e controle social especifico. Há apenas um espaço de interação no
site da prefeitura onde os internautas fazem criticas e sugestões a seu critério.
2.8.

Sistema de informação sobre os serviços
Atualmente o único sistema de informação utilizado no município é o Sistema

Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, criado pelo Governo Federal em 1996.
Esse sistema coleta e processa as informações referentes aos serviços de água, esgotos e de
manejo de resíduos sólidos.
A coleta de dados é feita exclusivamente via web por meio do sistema denominado
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Snisweb. Ao acessar o Sistema, cada prestador de serviços cadastra uma pessoa responsável
pelas informações, com login e senha, utilizados até o final do processo de coleta de dados.
Em Ponte Alta do Tocantins a responsabilidade de disponibilizar essas informações fica a
cargo da Secretaria do Meio Ambiente.
A adimplência é condição obrigatória para o acesso a recursos financeiros do Governo
Federal e essa adimplência é estendida ao município.
2.9.

Mecanismos de cooperação com outros entes federados para a implantação dos
serviços de saneamento básico.
No município não se verifica a existência de política e ações sistemáticas de

planejamento integrado envolvendo outros entes federados.
3.

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.1.

Análise crítica dos planos diretores de abastecimento de água da área de
planejamento
No município existe a Lei Complementar nº 035/2006, que institui o Plano Diretor,

dispõe sobre o desenvolvimento sustentável de Ponte Alta do Tocantins e dá outras
providências. Somente existe a lei, mas não foi implantado o Plano diretor com relação à
infraestrutura para o sistema de abastecimento de água no município.
3.2.

Descrição dos sistemas de abastecimento de água atuais

3.2.1. Perímetro Urbano
O sistema de abastecimento público de água em Ponte Alta do Tocantins é
composto por:


Captação de Água Subterrânea



Adutoras



Estação elevatória



Reservatório Semi Enterrado - RSE



Tratamento de Água



Redes de distribuição
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O abastecimento na Zona Urbana de Ponte Alta é feito por captação de água
subterrânea com uso de dois Poços Tubular Profundo - PTP, sendo PTP 001 localizado na
Avenida Boiadeiro, atrás do Fórum e PTP 002 na Avenida Dr Albeni Ferraz Machado.
Para a desinfecção, processo utilizado como tratamento da água, é realizado no reservatório
Semi Enterrado. Segundo dados do SNIS (2013) o Sistema de Abastecimento de Água teve
os seguintes levantamentos mostrados no quadro abaixo.

Quadro 34: Volumes de referencia do Sistema de Abastecimento
Tocantins.
POPULAÇÃO
VOLUME DE
ATENDIDA
ÁGUA
SNIS REF.
COM ÁGUA
PRODUZIDO
TRATADA (Hab)
(1.000 m³/ano)
2013

4.140

417,16

de Água no município de Ponte Alta do
VOLUME DE
ÁGUA
CONSUMIDO
(1.000 Mm/ano)

VOLUME DE
ÁGUA
TRATADA (1.000
m³/ano)

208,77

417,16

Fonte: SNIS (2013)

A Agencia Tocantinense de Saneamento – ATS, que é a responsável pelos sistemas de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário de Ponte Alta do Tocantins, possui em seu
regulamento todas as suas atribuições e obrigações junto aos seus usuários. Na figura 33 é
apresentado o Sistema de Abastecimento de Água.

90

Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins

Figura 33: Sistema de Abastecimento de Água no Município de Ponte Alta do Tocantins – TO. Fonte: Agência Nacional de Águas, 2010.
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3.2.2. Perímetro Rural
O abastecimento na zona rural feito essencialmente por cisternas individuais. As
cisternas são de responsabilidade do proprietário tanto na instalação quanto a operação.
Em virtude da extensão da área com elevado numero de residências não há como definir a
vazão desses poços sem um levantamento prévio em cada unidade. A desinfecção é
realizada nas residências pelos Agentes de Saúde com a adição de cloro nos poços.
Segundo levantamento in loco aproximadamente 30% das residências sofre com a interrupção
do abastecimento no período da estiagem.
3.3.

Panorama da situação atual dos sistemas existentes
O município de Ponte Alta do Tocantins possui um sistema que abastece 99% da

população urbana com água tratada, sendo bastante eficiente. A água captada em mananciais
subterrâneos possui vazão suficiente para suprir a demanda atual e futura. Além das fontes
subterrâneas o município pode captar água para o abastecimento no rio Ponte Alta que possuí
vazão e qualidade suficiente.
3.3.1. Zona Urbana
3.3.1.1. Captação
Atualmente, existem dois mananciais de captação de água subterrânea para o
abastecimento do município, com vazão média total de 28,5 m³/h. A captação é realizada
por meio de dois poços tubulares profundo que totalizam uma produção de 56,00 m³/h
segundo ATS (2015). As figuras a seguir mostram os dois poços de captação de água e o
quadro 35 apresenta suas vazões.

92

Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins

Figura 35: Poço de Captação de água
subterrânea do município de Ponte Alta do
Tocantins. Fonte: Agencia Tocantinense de
Saneamento – ATS.

Figura 34: Poço de Captação de água
subterrânea do município de Ponte Alta do
Tocantins.

Quadro 35: Vazão dos poços de captação de água subterrânea do Município de Ponte Alta do Tocantins.
CAPTAÇÃO
VAZÃO (m³/h)
PTP - 001
40
PTP - 002
16

3.3.1.2. Reservatório e Tratamento
O tratamento da água realizado pela ATS é simplificado e automatizado que
disponibiliza a população qualidade na água fornecida, que de acordo com SNIS em 2013 era
de 4.140. Ocorre é pelo processo de desinfecção. Nesse sistema o cloreto de sódio é
aplicado por bomba dosadora, que tem uma maior precisão e assegura contato mínimo de
30 minutos do cloro com a água para que se tenha 0,5 mg/l, sendo o teor mínimo exigido
pela PORTARIA Nº 2.914/2011, do Ministério da Saúde.
A cloração é realizada no Reservatório Semi Enterrado – SER de aço e capacidade
de 150 m³, após a desinfecção a água tratada segue para as redes de distribuição. O produto
químico utilizado no tratamento é armazenado em uma casa ao lado do reservatório, de
forma adequada. A figura 36 mostra o reservatório e a casa de armazenamento.
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Figura 36: Reservatório Semi Enterrado - RSE de
distribuição de água e a Casa de Armazenamento do
produto químico.

3.3.1.3. Adutora
O transporte da água é realizado por duas adutoras de água bruta de PVC que possui
as dimensões apresentadas no quadro 36. Instaladas para superar o desnível topográfico do
terreno.
Quadro 36: Características das adutoras de abastecimento de água.
DESTINO
DESCRIÇÃO
PTP -001
RSE
PVC – 150 mm
PTP – 002
RSE
PVC – 150 mm

COMPRIMENTO
644m
87m

3.3.1.4. Estação Elevatória
O sistema de abastecimento de água possui duas estações elevatórias, uma de água
bruta que realiza o bombeamento da água dos poços de captação para o Reservatório Semi
Enterrado, onde ocorre a desinfecção, e a outra de água tratada que se destina a rede de
distribuição para a população de Ponte Alta do Tocantins.
3.3.1.5. Rede de distribuição
O sistema de abastecimento de água é formado por tubulações e acessórios que são
unidades que fazem a distribuição da água tratada para os pontos de consumo, mantendo sua
qualidade, quantidade e pressão. O custo operacional desta rede é em torno de 50 a 75% do
custo total do sistema de Abastecimento de Água.
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A distribuição da água é feita por sistema de tubulação de PVC, concreto, cerâmica e
ferro fundido, em diferentes diâmetros, com seus complementos e conexões. No quadro37
segue a descrição das redes com os respectivos diâmetros e comprimento.
Quadro 37: Redes de distribuição existentes em Ponte Alta do Tocantins
DIÂMETRO (mm)
50
75
100
150
150
TOTAL

EXTENSÃO (m)
17.120,21
1.156,85
355,98
1.076,98
1.239,98
20.950,00

3.3.1.6. Ligações prediais
A ATS prestadora de serviço de Abastecimento de Água do município possui 1.780
ligações prediais.
3.3.1.7. Medições
Existem cerca de 1.640 dos imóveis com micromedição. De acordo com o
levantamento feito no SNIS, no ano de 2013, o índice de hidrometação chegou a 99,81%.
O sistema de macromedição do município de Ponte Alta do Tocantins em 2013
obteve o volume anual de 417.160 m³.
3.3.1.8. Controle do Sistema
A operadora do sistema não dispõe de um centro de controle operacional que faça em
tempo real a supervisão das variáveis hidráulica e elétricas. O sistema operacional é manual
realizado pelo operador, que também acompanha diariamente o processo de cloração no
reservatório que ocorre por meio de uma bomba dosadora.
3.3.1.9. Capacidade instalada
O Sistema de Abastecimento de Água de Ponte Alta do Tocantins tem capacidade de
produzir 1.232 m3 de água tratada por dia com uma rotina de 22h diárias de trabalho dos
equipamentos.
3.3.1.10. Eficiência do Tratamento
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O cloro é dos desinfetantes mais difundidos atualmente. Associando uma ação
detergente à ação bactericida, o uso do cloro tornou-se obrigatório em todos os tratamentos de
água para o consumo humano.
O hipoclorito em solução na água origina o ácido hipocloroso que por sua vez forma o
ácido clorídrico, libertando ozônio. Este é o principio ativo, tendo ação fortemente oxidante,
capaz de destruir células bacterianas e, desprendendo-se em meio líquido, pode deixá-lo
praticamente isento de microrganismos.
A eficiência do tratamento é comprovada pelo controle de parâmetros como
coliformes totais, cloro residual e turbidez, que são apresentadas no quadro abaixo.

ANO

Quadro 38: Parâmetros da Qualidade da Água observados no Sistema de Abastecimento de Ponte Alta do
Tocantins.
CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA

2013

Quantidade
(obrigatórias
mín de
amostras p/
coliformes
totais)
(Amostras/ano)

Quantidade de
amostras p/
coliformes
totais
(analisadas)
(Amostras/ano)

Quantidade de
amostras p/
coliformes
totais
(analisadas)
(Amostras/ano)

Quantidade de
amostras p/
cloro residual
com resultados
fora do padrão
(Amostras/ano)

Quantidade de
amostras p/
turbidez
(analisadas)
(Amostras/ano)

Quantidade
mín de
amostras p/
turbidez
(obrigatórias)
(Amostras/ano)

Quantidade
mín de
amostras p/
cloro residual
(obrigatórias)
(Amostras/ano)

225

144

298

1

55

420

576

3.3.1.11. Custo operacional
As informações sobre receitas operacionais e despesas de custeio, atualizadas no ano
de 2013, se encontram disponíveis no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento e
são informadas nas tabelas seguintes.
Quadro 39: Custo operacional do Sistema de Abastecimento de Ponte Alta do Tocantins.

R$/ano
RECEITAS OPERACIONAIS
Receitas Operacionais Diretas
756.803,52
Receitas Operacionais Indiretas
22.595,03
Arrecadação Total
17.415
DESPESAS COM TARIFAS E SERVIÇOS
Pessoal próprio
125.834,92
Produtos químicos
904,34
Energia elétrica
65.812,42
Serviços de terceiros
20.103,93
Outras despesa de exploração
215.884,5
INVESTIMENTOS
Abastecimento de Água
0,00
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3.3.2. Zona Rural
Na zona rural o abastecimento de água é individualizado, feito por meio de cisternas,
utilizada tanto para o consumo humano, quanto para os animais. A desinfecção é feita
periodicamente por agentes de saúde que adicionam o hipoclorito de sódio nos poços, mas
esse tratamento não ocorre em todos os domicílios.
Em alguns poucos domicílios a captação é feita em nascentes, que apresentam água
com qualidade. Há, ainda, casos onde as pessoas usam como alternativa de abastecimento a
reservação de água da chuva. A figura 37 exemplifica uma forma de abastecimento.

Figura 37: Nascente onde é realizada a captação de água
para o consumo da população da zona rural.

3.4.

As principais deficiências referentes ao abastecimento de água, como frequência
de intermitência e perdas nos sistemas.
Na Zona Rural do município de Ponte Alta do Tocantins foi identificadas deficiências

no armazenamento da agua para o consumo. A reservação deve ocorrer em recipientes
adequados e com tampas. No entanto foram identificados três casos onde o armazenamento é
feito sem nenhum tipo de proteção. Como ilustra a figura 38, uma cacimba construída com
restos de materiais de construção que permite a entrada de animais favorecendo o contato da
agua com a urina e fezes desses animais.
Esse tipo de armazenamento também coloca os grupos familiares próximos em risco
de adquirir doenças, uma vez o acumulo de agua parada favorece a reprodução de vetores,
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como o Aedes aegypti que provoca Dengue, Febre Amarela, Chikungunya e Zika vírus.

Figura 38: Armazenamento Inadequado de Água.

Figura 39: Cisterna construída de forma inadequada,
sem proteção.

Figura 40: Armazenamento de água inadequada realizado
no loteamento da zona rural.

Com relação ao sistema de distribuição, segundo informações levantadas no SNIS, no
ano de 2012 não houve intermitência e perdas nos sistemas nos serviços prestados, como
mostra no quadro 40.
Quadro 40: Frequência de intermitência e perdas no sistema de abastecimento do município de Ponte Alta do
Tocantins.
Economias
Economias
Duração
Duração
Duração
Duração
Extravasament
atingidas
atingidas
média dos
média dos
média das
média das
os de esgotos
por
por
reparos de
serviços
paralisaçõe
intermitênci
por extensão de
paralisaçõe
intermitênci
extravasament
executado
s
as
rede
s
as
os de esgotos
s
horas/interru
hora/serviç
econ./parali horas/parali econ./interru
horas/extrav.
extrav./Km
s.
p.
p.
o
s.
0,3
Fonte: SNIS, 2012.

3.5.

Levantamento da rede hidrográfica do município, possibilitando a identificação
de mananciais para abastecimento futuro
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O abastecimento de água é feito por captação subterrânea que possui capacidade de
suficiente para atender a população atual e a demanda futura se mantido a taxa de crescimento
anual estimada pelo IBGE.
No entanto o município dispõe ainda de outros mananciais para captação de água caso
necessário, como o Rio Ponte Alta. Localizado porção central do município, figura 41, ele se
destaca pelo seu grande volume de água e qualidade. Encontra-se em aceitável estado de
preservação, devido aos projetos conservacionistas desenvolvidos por Organizações Não
Governamentais.

Figura 41: Localização da Sub - bacia Rio Ponte Alta no município de Ponte Alta
do Tocantins.

3.6.

Consumo per capita e de consumidores especiais
O consumo médio de água per capita em 2013 de acordo com o SNIS foi de

139,6L/hab./dia, estando entre os municípios com maiores consumos médios de água per
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capita do Estado. O sistema de abastecimento possui como consumidores especiais
cadastrados 374.
3.7.

Informações sobre a qualidade da água bruta e do produto final do sistema de

abastecimento
Nos quadros abaixo seguem dados referentes ao monitoramento da qualidade da água
do sistema de abastecimento, de acordo com sistema de informação de vigilância da qualidade
da água para consumo humano (DATSUS/ATS, 2014).
Quadro 41: Monitoramento da qualidade da água no ponto de captação do sistema de abastecimento do
município de Ponte Alta do Tocantins.
Parâmetro
Amostra
Concentração
Escherichia coli
E.coli/100mL
Ausência
Protozoários 1 – Cryptosporidium
Oocistos/L
N/A
spp.
Protozoários 1 - Giardia spp.
Cistos/L
N/A
Vírus entéricos 2
UFP/100mL
N/A
Clorofila-a 3
UFP/100mL
N/A
Cianobactérias 4
Células/mL
N/A
Microcistina (µg/L)
N/A
Saxitoxina (µg/L)
N/A
Cilindroespermopsina
Cianotoxinas 5
N/A
(µg/L)
Anatoxina (µg/L)
N/A
Outra(s) (µg/L)
N/A
(1) Deverá ser monitorado caso a captação seja em manancial superficial e tenha sido identificada média
geométrica anual igual ou superior a 1.000 Escherichia coli/100mL; (2) Recomenda-se monitorar caso a
captação seja em manancial superficial; (3) Recomenda-se monitorar caso a captação seja em manancial
superficial, como indicador de potencial aumento da densidade de cianobactérias; (4) Deverá ser monitorado em
frequência mensal caso a captação seja em manancial superficial. Se a concentração encontrada for superior a
10.000 células/mL, a frequência deve ser alterada para semanal (5) Deve-se realizar análise em frequência
semanal quando a densidade de cianobactérias exceder 20.000 células/mL. N/A= Não se aplica.

A ATS analisou nove amostras para cada parâmetro com relação à qualidade da água
tratada do sistema de abastecimento do município de Ponte Alta do Tocantins, demonstrado
no quadro 42.
Quadro 42: Monitoramento da qualidade da água tratada do sistema de abastecimento do município de Ponte
Alta do Tocantins.
Parâmetro
Amostra
Concentração
Turbidez
Percentil 95
0,45
Percentil 95
1
Cor
Número de dados > 15,0 uH
0
Número de dados B 15,0 uH
9
Percentil 95
6,6
Número de dados > 9,0
0
pH
Número de dados E 6,0 e B 9,0
9
Número de dados < 6,0
0
100
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Média das temperaturas máximas diárias (°C)
Água não Fluoretada
Mínimo recomendado na Portaria GM/MS n°
Calculado automaticamente pelo
635/1975
Sisagua
Fluoreto 1
Máximo recomendado na Portaria GM /MS n°
Calculado automaticamente pelo
635/1975
Sisagua
Valor ótimo recomendado na Portaria GM/MS
Calculado automaticamente pelo
n°635/1975
Sisagua
Percentil
95
1,0
Desinfecção 2
Número de dados >5,0mg/L
0
(Cloro Residual
Número de dados >2,0 e B 5,0mg/L
0
Livre)
Número de dados E 0,2 e B 2,0mg/L
9
Número de dados <0,2mg/L
0
N° de amostras com presença de coliformes totais
0
Coliformes Totais
N° de amostras com ausência de coliformes totais
9
N° de amostras com presença de Escherichia coli
0
Escherichia coli
N° de amostras com ausência de Escherichia coli
9
Microcistina (µg/L)
N/A
Saxitoxina (µg/L)
N/A
(3)
Cianotoxinas
Cilindroespermopsina (µg/L)
N/A
Anatoxina (µg/L)
N/A
Outra(s) (µg/L)
N/A
(1) Os valores recomendados para concentração de fluoreto são calculados segundo a Portaria GM/MS n°
635/1975, que dispõe sobre a adição de flúor (fluoretação) na água de sistemas públicos de abastecimento.
Ressalta-se que o Valor Máximo Permitido (VMP) expresso na Portaria GM/MS nº 2.914/2011 é de 1,5 mg/L.
(2) Caso o agente desinfetante utilizado seja cloramina ou dióxido de cloro, a tabela deve ser adaptada segundo
os valores de referência para cada agente desinfetante. (3) Dispensada a análise na saída do tratamento caso as
concentrações de cianotoxinas no manancial forem menores que seus respectivos VMPs para água tratada. N/A=
Não se aplica.

O quadro 43 apresenta as informações com relação à qualidade da água tratada no
sistema de distribuição de abastecimento do município de Ponte Alta do Tocantins.
Quadro 43: Monitoramento da qualidade da água tratada do sistema de distribuição de abastecimento do
município de Ponte Alta do Tocantins.
Parâmetro
Amostra
Concentração
Número
de
amostras
analisadas
10
Turbidez 1
(5)
Número de dados > 5,0 uT
0
Número de dados B 5,0 uT
10
Número de amostras analisadas
5
Cor 1
Número de dados > 15,0 uH 5(4)
0
Número de dados B 15,0 uH
5
Número de amostras analisadas
10
Número de dados >5,0mg/L (5)
0
Desinfecção (Cloro Residual
1, 3
Livre)
Número de dados >2,0 e B 5,0mg/L (5)
0
Número de dados E 0,2 e B 2,0mg/L
10
Número de dados <0,2mg/L (5)
0
Número de amostras analisadas
10
1
Coliformes Totais
N° de amostras com presença de coliformes totais (5)
0
N° de amostras com ausência de coliformes totais
10
Número de amostras analisadas
10
Escherichia coli 1
N° de amostras com presença de Escherichia coli (5)
0
N° de amostras com ausência de Escherichia coli
10
Bactérias heterotróficas 1
Número de amostras analisadas
2
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Número de dados >500 UFC/100mL (5)
0
Número de dados <500 UFC/100mL
2
Microcistina (µg/L)
N/A
Saxitoxina (µg/L)
N/A
(4)
Cianotoxinas
Cilindroespermopsina (µg/L)
N/A
Anatoxina (µg/L)
N/A
Outra(s) (µg/L)
N/A
(1) Caso existam amostras fora do padrão para o parâmetro, deverão ser informados os dados detalhados das
amostras conforme tabela de amostras fora do padrão; (2) Os valores recomendados para concentração de
fluoreto são calculados segundo a Portaria n° 635/1975, que dispõe sobre a adição de flúor (fluoretação) na água
de sistemas públicos de abastecimento. Ressalta-se que o VMP expresso na Portaria 2.914/2011 é de 1,5 mg/L;
(3) Caso o agente desinfetante utilizado seja cloramina ou dióxido de cloro, a tabela deve ser adaptada segundo
os valores de referência para cada agente desinfetante; (4) Análise não obrigatória. (5) Caso existam resultados
nessa faixa (fora do padrão ou da faixa recomendada), devem ser preenchidas as informações da tabela da
próxima página.

3.8.

Análise e avaliação dos consumos por setores: humano, animal, industrial,

turismo e irrigação.
Para o consumo humano o município atende 4.419 habitantes, sendo 1.444
residências. Não consta levantamento do consumo por setores humano, animal, industrial,
turismo e irrigação.
3.9.

Balanço entre consumos e demandas de abastecimento de água na área de

planejamento.
O SNIS coleta informações de balanço contábil somente dos prestadores de serviços
de direito privado regido pela lei das S/A (Lei NR. 6.404/76). Campos em branco
correspondem a valores não fornecidos pelo prestador de serviços. Quando o município não é
atendido com água ou esgoto, os campos referentes ao serviço ficam em branco. O balanço do
consumo e demanda no abastecimento de água serão descrito nos quadros abaixo.
Quadro 44: Informações de balanço 1 de 2 do município de Ponte Alta do Tocantins.
Ativo
circulante

Ativo total

Exigível a
longo prazo

Lucro líquido com
depreciação

Passivo
circulante

Patrimônio líquido

1.000
R$/ano

1.000 R$/ano

1.000 R$/ano

1.000 R$/ano

1.000 R$/ano

1.000 R$/ano

39.365

248.548

56.823

18.108

24.708

167.017

Fonte: SNIS, 2012.
Quadro 45: Informações de balanço 2 de 2 do município de Ponte Alta do Tocantins.
Receita
operacional

Resultado de
exercícios
futuros

Resultado
operacional com
depreciação

Realizável a
longo prazo

Lucro líquido
sem depreciação

Resultado
operacional sem
depreciação

1.000 R$/ano

1.000 R$/ano

1.000 R$/ano

1.000 R$/ano

1.000 R$/ano

1.000 R$/ano
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181.565
Fonte: SNIS, 2012.

0

26.005

397

32.570

40.467

Quadro 46: Indicadores de balanço do município de Ponte Alta do Tocantins.

Liquidez
corrente

Liquidez
geral

1,59
0,49
Fonte: SNIS, 2012.

Margem
operacional
com
depreciação

Margem
operacional
sem
depreciação

Margem
líquida com
depreciação

Margem
líquida sem
depreciação

Retorno
sobre o
patrimônio
líquido

Composição
de
exigibilidades

percentual

percentual

percentual

percentual

percentual

percentual

14,3

22,3

10,0

17,9

12,2

30,3

Grau de
endividamento

0,33

3.10. Estrutura de consumo (número de economias e volume consumido por faixa)
Os quadros abaixo de 47 e 48 apresentam as faixas de consumo em m³ para as
existentes em Ponte Alta do Tocantins, residencial, comercial, industrial, público e tarifa
social no ano de 2015.
Quadro 47:Faixa de consumo em m³ por categoria residencial.
Faixa de Consumo
Numero de
Numero de
m3
ligações
economias
880
880
0 a 10

Volume faturado

Valor faturado

8.800

22.975,83

11 a 15

325

326

4.197

13.020,64

16 a 20

183

201

3.294

12.294,84

21 a 25

46

50

1.129

4.172,85

26 a 30

28

31

770

3.682,94

31 a 35

13

15

428

2.147,13

36 a 40

2

2

72

420,71

41 a 50

6

6

267

1.780,27

>50

1

1

59

488,99

Total

1.484

1.512

59

60.983,20

Volume faturado

Valor faturado

340

2.739,38

Quadro 48: Faixa de consumo em m³ por categoria comercial.
Faixa de Consumo
Numero de
Numero de
m3
ligações
economias
34
34
0 a 10
11 a 15

7

7

86

722,38

16 a 20

0

0

0

0

21 a 25

3

3

69

234,20

26 a 30

0

0

0

0

31 a 35

2

2

75

588,02

36 a 40

1

1

42

405,08

Total

47

47

601

5.088,58
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3.11. Estrutura de tarifação e índice de inadimplência.
A tarifa de água cobrada pela ATS por faixa para as categorias residencial, comercial,
industrial, poder público e tarifa social do ano de 2015, apresentadas no quadro 49. O índice
de inadimplência no município gira em torno de 5%.
Quadro 49: Estrutura Tarifária.
CATEGORIA

Residencial

Comercial

Industrial

Poder Público
Tarifa Social

VOLUME

ALIQUOTA

POR

(PRECO

FAIXA

M3)

0 a 10

10

3,11

11 a 15

5

16 a 20

INTERVALO
POR FAIXA

P/

FATOR DE
DEDUÇÃO

VALORES
Da faixa

Acumulado

0

31,11

31,11

4,27

11,59

21,35

52,46

5

5,46

29,44

27,30

79,76

21 a 25

5

6,55

51,24

32,75

112,51

26 a 30

5

7,59

77,24

37,95

150,46

31 a 35

5

8,18

94,94

40,90

191,36

36 a 40

5

10,10

162,14

50,50

241,86

41 a 50

10

11,09

201,74

110,90

352,76

>50

0

13,23

308,74

0

0

0 a 10

10

7,98

0

79,80

79,80

>10

0

9,58

16,00

0

0

0 a 15

15

8,86

0

132,90

132,90

>15

0

10,71

27,75

0

0

0 a 15

15

5,32

0

79,80

79,80

>15

0

9,58

16,00

0

0

0 a 10

10

0,94

0

9,43

9,43

3.12. Caracterização da infraestrutura das instalações existentes
No ano de 2013, o Município de Ponte Alta do Tocantins possuía 1.581 ligações ativas
na rede de abastecimento de água, com um índice de atendimento em torno de 61,5% - 4.419
pessoas e extensão da rede totalizando 20,95 km.
Quadro 50: Caracterização de infraestruturas do Sistema de Abastecimento de Água.
ESTRTURA
DESCRIÇÃO
PTP – 001
Capacidade – 40 m³/h
Poços
PTP - 002
Capacidade – 17 m³/h
Diâmetro – 150 mm
PPT – 001 ao RSE
Extensão – 644 m
Adutora
Diâmetro – 150 mm
PTP – 002 ao RSE
Extensão – 87 m
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Reservatório

SER 001

Volume – 150 m³

3.13. Organograma do prestador de serviço
O organograma a seguir mostra à estrutura organizacional da ATS, prestadora de
serviços de abastecimento de água no município.

Figura 42: Organograma da estrutura organizacional da ATS.

3.14. Descrição do corpo funcional (números de servidores por cargo)
Existe no município apenas um funcionário que fica responsável pelo atendimento ao
publico e pela parte operacional.
3.15. Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento
Referentes aos dados de receitas operacionais, despesas e investimento do prestador de
serviço e da prefeitura, estão descritos as informações financeiras nos quadros abaixo.
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Quadro 51: Informações financeiras do abastecimento de água 1 de 5 do município de Ponte alta do Tocantins.
RECEITAS OPERACIONAIS
DIRETA

Total (direta +
indireta)
R$/ano
544.579
Fonte: SNIS, 2012.

Água

Esgoto

Água exportada

Esgoto bruto
importado

Indireta

Total

R$/ano

R$/ano

R$/ano

R$/ano

R$/ano

R$/ano

520.107

520.107

0

24.472

Quadro 52: Informações financeiras do abastecimento de água 2 de 5 do município de Ponte alta do Tocantins.
DESPESAS TOTAIS COM OS SERVIÇOS (DTS)
Arrecadação
total

Crédito de contas a
receber

R$/ano
588.714
Fonte: SNIS, 2012.

R$/ano
61.648

DESPESAS DE EXPLORACÃO (DEX)
Total
(DTS)
R$/ano
564.284

Total
(DEX)

Pessoal
próprio

Produtos químicos

R$/ano
368.293

R$/ano
179.700

R$/ano
979

Quadro 53: Informações financeiras do abastecimento de água 3 de 5 do município de Ponte alta do Tocantins.
DESPESAS TOTAIS COM OS SERVIÇOS (DTS) - Continuação
DESPESAS DE EXPLORACÃO (DEX) - Continuação
Energia
elétrica

Serviços de
terceiros

Água importada
(bruta ou tratada)

Esgoto bruto
exportado

Fiscais ou tributárias
computadas na DEX

Outras despesas
de exploração

R$/ano
87.027

R$/ano
55.948

R$/ano
0

R$/ano

R$/ano
36.762

R$/ano
7.877

Fonte: SNIS, 2012.

Quadro 54: Informações financeiras do abastecimento de água 4 de 5 do município de Ponte alta do Tocantins.
DESPESAS TOTAIS COM OS SERVIÇOS (DTS) - Continuação
SERVIÇO DA DÍVIDA Serviço da
Totais
Fiscais ou
PARCELA 1 DE 2
dívida - Parcela
serviço
Depreciação,
tributárias
Outras
2 de 2 da
amortização e
não
despesas
Juros e
Variação
Amortização
dívida
provisão
incidentes na
Total
encargos
cambial
DEX
R$/ano
R$/ano
10.961
10.961
Fonte: SNIS, 2012.

R$/ano
0

R$/ano
15.662

R$/ano
31.692

R$/ano
137.677

R$/ano
7.942

R$/ano
18.902

Quadro 55: Informações financeiras do abastecimento de água 5 de 5 do município de Ponte alta do Tocantins.
INVESTIMENTOS CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS
SEGUNDO O DESTINO
SEGUNDO A ORIGEM
Total
Despesas
capitalizáveis

Abastecimento de
água

Esgotamento
sanitário

Outros

Próprios

Onerosos

Não
onerosos
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R$/ano
30.995

R$/ano
1.154

R$/ano
0

R$/ano
9.404

R$/ano
41.553

R$/ano
0

R$/ano
0

R$/ano
41.553

Fonte: SNIS, 2012.

3.16. Apresentar os indicadores operacionais, econômico-financeiros, administrativos e
de qualidade dos serviços prestados
3.16.1. Indicadores operacionais
Os quadros abaixo mostram as informações e indicadores operacionais do
abastecimento de água do município de Ponte Alta do Tocantins, levantadas no SNIS
referentes ao ano de 2012.
Quadro 56: Informações operacionais do abastecimento de água 1de 3 do município de Ponte Alta do Tocantins.
POPULAÇÃO ATENDIDA

QUANTIDADES DE LIGAÇÕES

População
total

População urbana

Total (ativas +
inativas)

Ativas

Ativas Micro
medidas

Consumo total de energia elétrica

Habitante

habitante

ligação

ligação

ligação

1.000 kWh/ano

4.419

4.419

1.601

1.487

1.487

179,4

Quadro 57: Informações operacionais do abastecimento de água 2 de 3 do município de Ponte Alta do Tocantins.
QUANTIDADES DE ECONOMIAS
VOLUMES DE ÁGUA
ATIVAS
Total
(ativas)

micro
medidas

econo
mia
1.496

economi
a
1.496

Residenciais

Residências
Micro
medidas

economia

economia

1.444

1.444

Tratado
em
ETA(s)

Tratada por
simples
desinfecção

Tratada
Importado

Tratada
Exportado

Fluoretada

1.000
m³/ano
0,0

1.000
m³/ano
445,5

1.000
m³/ano
0,0

1.000
m³/ano
0,0

1.000
m³/ano
0,0

Quadro 58: Informações operacionais do abastecimento de água 3 de 3 do município de Ponte Alta do Tocantins.
VOLUMES DE ÁGUA

Produzido

De
Serviço

Bruta
Exportado

Consumido

Faturado

1.000
m³/ano
445,5

1.000
m³/ano
0,0

1.000
m³/ano
0,0

1.000
m³/ano
190,6

1.000
m³/ano
233,7

Macromedido

Micromedido

Micromedido
nas economias
residenciais
ativas

1.000 m³/ano

1.000 m³/ano

1.000 m³/ano

0,0

190,6

176,4
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Quadro 59: Indicadores operacionais do abastecimento de água 1 de 3 do município de Ponte Alta do Tocantins.

Índice de
atendimento total
de água

Índice de
atendimento
urbano de
água

Densidade
de
economias
de água
por ligação

Participação das
economias
residenciais de água
no total das
economias de água

Índice de
macromedi
ção

Índice de
hidrometra
ção

Índice de
micromedição
relativo ao
volume
disponibilizado

Índice de
micromedição
relativo ao
consumo

Percentual

percentual

econ./lig.

percentual

percentual

percentual

percentual

percentual

61,5

97,6

1,00

96,4

0,0

99,6

42,8

100,0

Quadro 60: Indicadores operacionais do abastecimento de água 2 de 3 do município de Ponte Alta do Tocantins.

Índice de
fluoretaçã
o de água

Índice de
Consumo
de Água

Volume de Água
Disponibilizado
por Economia

Consumo
médio de
água por
economia

Consumo
Micromedido
por economia

Consumo de
Água
Faturado
por
Economia

Consumo
Médio per
Capita de
Água

Índice de
Consumo de
Energia Elétrica
em Sistemas de
Abastecimento
de Água

percentual

percentual

m³/mês/econ

m³/mês/econ

m³/mês/econ

m³/mês/econ

l/hab.dia

kWh/m3

0,0

42,8

25,2

10,7

10,8

13,2

122,3

0,40

Quadro 61: Indicadores operacionais do abastecimento de água 3 de 3 do município de Ponte Alta do Tocantins.

Índice de perdas
na distribuição

Índice bruto
de perdas
lineares

Índice de
perdas por
ligação

Índice de
atendimento total
de esgoto referido
aos municípios
atendidos com
água

percentual

percentual

m³/dia/Km

l/dia/lig.

percentual

47,5

57,2

34,2

476,6

Extensão
da rede de
água por
ligação

Índice de
faturamento de
água

Índice de perdas
faturamento

m/lig.

percentual

12,9

52,5

3.16.2. Indicadores econômico-financeiros e administrativos
Os quadros abaixo mostram os indicadores econômico-financeiros e administrativos
do prestador de serviço de abastecimento de água do município de Ponte Alta do Tocantins.
Quadro 62: Indicadores econômico-financeiros e administrativos do abastecimento de água 1 de 4 do município
de Ponte Alta do Tocantins.
Despesa
total com
os serviços
por m3
faturado

Despesa de
exploração por
m3 faturado

Despesa de
exploração por
economia

Tarifa
média
praticada

Tarifa
média de
água

Tarifa
média de
esgoto

Indicador de
desempenho
financeiro

Índice de
evasão de
receitas

R$/m³

R$/m³

R$/ano/econ.

R$/m³

R$/m³

R$/m³

percentual

percentual

250,02

2,22

2,22

92,2

-8,1

2,41
1,57
Fonte: SNIS, 2012.
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Quadro 63: Indicadores econômico-financeiros e administrativos do abastecimento de água 2 de 4 do município
de Ponte Alta do Tocantins.
Incidência
da desp. de
pessoal e
de serv. de
terc. nas
despesas
totais com
os serviços

Despesa
média anual
por
empregado

Percentual

R$/empreg.

41,8
35.939,92
Fonte: SNIS, 2012.

Margem do
serviço da
divida

Margem das
outras
despesas de
exploração

Participação
da despesa
com pessoal
próprio nas
despesas de
exploração

percentual

percentual

percentual

percentual

45,3

3,6

1,5

48,8

Margem da
despesa de
exploração

Margem da
despesa
com pessoal
próprio

Margem da
despesa com
pessoal próprio
total
(equivalente)

percentual

percentual

70,8

34,6

Quadro 64: Indicadores econômico-financeiros e administrativos do abastecimento de água 3 de 4 do município
de Ponte Alta do Tocantins.
Participação
da despesa
com pessoal
total
(equivalente)
nas despesas
de
exploração

Participação
da despesa
com energia
elétrica nas
despesas de
exploração

Percentual percentual
64,0
23,6
Fonte: SNIS, 2012.

Participação
da despesa
com
produtos
químicos nas
despesas de
exploração

Participação
das outras
despesas na
despesa de
exploração

Participação
da receita
operacional
direta de
água na
receita
operacional
total

Participação
da receita
operacional
direta de
esgoto na
receita
operacional
total

percentual
0,3

percentual
2,1

percentual
95,5

percentual

Participação
da receita
operacional
indireta na
receita
operacional
total

Dias de
faturamento
comprometid
os com
contas a
receber

percentual
4,5

dias
43

Quadro 65: Indicadores econômico-financeiros e administrativos do abastecimento de água 4 de 4 do município
de Ponte Alta do Tocantins.
Quantida
de
equivalent
e de
pessoal
total

Índice de
produtividade:
economias
ativas por
pessoal total
(equivalente)

Índice de
produtividade
de pessoal total
(equivalente)
[percentual

Índice de
produtividade:
empregados
próprios por
1000 ligações
de água +
esgoto

Índice de
produtividade:
economias
ativas por
pessoal
próprio

Índice de
produtividade
: empregados
próprios por
1000 ligações
de água

Índi
ce de
sufic
iênci
a de
caix
a

Índice de
despesas por
consumo de
energia
elétrica nos
sistemas de
água e esgotos

empregado
s

econ./empreg.
eqv.

ligações/empreg.

empreg./mil lig.

econ./empreg.

empreg./mil
lig.

perce
ntual

R$/ kWh

7

225

223

3,4

294,6

3,4

140,
5

0,48

Fonte: SNIS, 2012.

3.16.3. Qualidade dos serviços prestados
Os quadros abaixo mostram as informações e indicadores da qualidade dos serviços
prestados do abastecimento de água do município de Ponte Alta do Tocantins.
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Quadro 66: Informações da qualidade dos serviços prestados do abastecimento de água 1 de 3 do município.
PARALISAÇÕES EM SISTEMAS DE
ÁGUA

INTERMITÊNCIAS EM SISTEMAS DE
ÁGUA

EXTRAVASAMENTOS DE
ESGOTO

Paralisações

Duração

Economias
ativas
atingidas

Interrupções

Duração

Economias
ativas atingidas

Extravasamentos

Duração

paralisação/
ano

hora/ano

economia/an
o

interrupção/ano

hora/Ana

economia/ano

extravasamentos/ano

hora/ano

0

0

0
0
Fonte: SNIS, 2012.

Quadro 67: Informações da qualidade dos serviços prestados do abastecimento de água 2 de 3 do município.
RECLAMAÇÕES E SERVIÇOS
AMOSTRAS PARA ANÁLISE CLORO
EXECUTADOS
RESIDUAL
Tipo de
Tempo
atendimento da
Reclamações
total de
portaria sobre
Serviços
Resultados fora
ou solicitações
execução
Obrigatórias
Analisadas
executados
do padrão
qualidade
da água
de serviços
dos
serviços
reclam./ano

serviço/ ano

hora/ano

2.160

2.042

597

amostra/ano

amostra/ano

amostra/ano

485

902

4

Atende
integralmente

Fonte: SNIS, 2012.
Quadro 68: Informações da qualidade dos serviços prestados do abastecimento de água 3 de 3 do município.
AMOSTRAS PARA ANÁLISE COLIFORMES
AMOSTRAS PARA ANÁLISE TURBIDEZ
TOTAIS
Obrigatórias

Analisadas

Resultados fora do
padrão

Obrigatórias

Analisadas

Resultados
fora do padrão

amostra/ano

amostra/ano

amostra/ano

amostra/ano

amostra/ano

amostra/ano

143

0

216

143

0

485
Fonte: SNIS, 2012.

Quadro 69: Indicadores de qualidade dos serviços prestados do abastecimento de água do município.
Índice de
conformidade
da quantidade
de amostra Cloro Residual

Incidência das
análises de
cloro residual
fora do
padrão

Índice de
conformidade da
quantidade de
amostra - Turbidez

Incidência das
análises de
turbidez fora
do padrão

Índice de
conformidade da
quantidade de
amostra Coliformes Totais

Incidência das
análises de
coliformes
totais fora do
padrão

percentual

percentual

percentual

percentual

percentual

percentual

186,0
Fonte: SNIS, 2012.

0,4

29,5

0,0

66,2

0,0

3.17. Caracterização da prestação dos serviços
Com relação aos dados gerados, denota-se que o prestador de serviço está de acordo
com as normas regulamentadoras de qualidade de água e atendimento ao cliente.
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No ano de 2012 houve 2.160 reclamações ou solicitações de serviços, com 2.042
serviços executados no mesmo ano.

4.

INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

4.1.

Análise crítica dos planos diretores de esgotamento sanitário da área de

planejamento
No município não foi implementado o Plano diretor com relação à infraestrutura para
o sistema de esgotamento sanitário no município.

4.2.

Descrição dos sistemas de esgotamento sanitário atuais
O município de Ponte Alta do Tocantins não possui sistema de esgotamento sanitário

coletivo, sendo esse todo depositado em fossas sépticas individuais em cada residência como
mostra a figura 43. Algumas construções possuem fossas negras que permitem a absorção do
esgoto pelo solo. A absorção dos esgotos pelo solo pode contaminar o lençol freático.

Figura 43: Modelo de fossa séptica utilizada
no município de Ponte Alta do Tocantins.

A forma de disposição do esgoto sanitário doméstico na zona rural é variada, a maioria
dos moradores não possuem banheiros, utilizam privadas como forma de disposição do
esgoto. As privadas são construídas de forma inadequada estando próximas a plantações
acarretando problemas de saúde pela ingestão desses alimentos, pois os mesmo absorvem
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pela raiz todos os contaminantes presentes no solo como mostra a figura 44.

A

B

Figura 44: a) e b) Privadas construídas perto das plantações.

4.3.

Indicação de áreas de risco de contaminação por esgotos do município
Na área central do município, no cruzamento entre a Rua Getúlio Vargas e a Avenida

Joana Medeiros, foi identificado um ponto de contaminação por um lançamento de esgoto
doméstico, in natura, sendo apenas esta área de risco de contaminação encontrada.
Esse lançamento de esgoto, que deságua no sistema de drenagem pluvial, é
direcionado para o corpo hídrico, Rio Ponte Alta, pelo sistema de macrodrenagem natural.
4.4.

Análise crítica e avaliação da situação atual dos sistemas de esgotamento

sanitário
O município não é servido de rede coleta e tratamento público, dispondo de tratamento
alternativo individualizado com o uso de fossas sépticas e fossa negra, em alguns casos ocorre
à inexistência de tratamento como identificado na zona rural, pelo uso das privadas.
O tratamento utilizado atualmente é primário e um dos problemas identificados é o
controle sobre a efetivação do tratamento, tendo esse que estar de acordo com os padrões
estabelecidos na Resolução CONAMA 430/2011 para a realização da adequada disposição
final.
As fossas sépticas têm sua limpeza realizada por caminhões limpa fossa de empresas
privadas quando chega ao limite máximo de uso.
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O município de Ponte Alta do Tocantins demanda uma maior infraestrutura de
esgotamento sanitário para que haja gestão do esgoto gerado, realizando o adequado controle
e tratamento. O mais indicado é a implantação de uma estação de tratamento de esgoto que
possui uma maior eficiência e segurança.

4.5.

Principais deficiências referentes ao sistema de esgotamento sanitário
As deficiências referentes ao sistema de esgotamento sanitário no município é a falta

de um sistema público e coletivo que realize a coleta e o tratamento adequado do esgoto
gerado pelo município.

4.6.

Levantamento da rede hidrográfica do município, identificando as fontes de

poluição pontuais de esgotamento sanitário e industrial.
Foi identificado apenas um ponto de poluição pontual, localizado na parte central do
município de Ponte Alta do Tocantins, onde há uma ligação clandestina de esgotamento no
sistema de drenagem pluvial direcionado ao rio Ponte Alta, como mostra as figuras abaixo.
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Figura 45: Lançamento de esgoto doméstico
na rede de drenagem.

Figura 46: Localização do lançamento pontual de esgoto, em Ponte Alta do Tocantins.

4.7.

Dados dos corpos receptores existentes
O município de Ponte Alta do Tocantins não dispõe de um sistema publico de

esgotamento sanitário de coleta e tratamento utilizando como alternativa o tratamento
individualizado em fossas negras e sépticas. Esse método não requer o lançamento em corpo
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receptor.
4.8.

Identificação de principais fundos de vale, por onde poderá haver traçado de

interceptores; potenciais corpos d’água receptores do lançamento dos esgotos; atuais
usos da água do futuro corpo receptor dos esgotos; possíveis áreas para locação da ETE
(estação de tratamento de esgoto)
A solução proposta para o adequado tratamento do esgoto produzido em Ponte Alta do
Tocantins é a implantação de um sistema público e coletivo, a Estação de Tratamento de
Esgoto – ETE. Dessa forma a figura 47 identifica os principais fundos de vale na porção
urbana do município por onde deverão passar os interceptores.
O rio Ponte Alta apresenta uma alta vazão nos períodos sazonais conforme verificação
in loco realizada pela equipe técnica, tornando-o o corpo hídrico apto a receber o efluente
tratado pela ETE devido ao seu grande potencial de diluição.
Uma das principais atividades realizadas no rio Ponte Alta são lazer e turismo que por
serem atividades recreativas necessita-se que as instalações de uma possível ETE seja em
áreas a jusante desses usos especiais.
A figura 47 apresenta uma possível área que atende as condições ambientais e
econômicas viáveis para a implantação da ETE.
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Figura 47: Mapa de localização dos principais fundos de vale do município de Ponte Alta do Tocantins.

4.9.

Análise e avaliação das condições atuais de contribuição dos esgotos domésticos e

especiais (produção per capita e de consumidores especiais)
Não se aplica.
4.10. Verificação da existência de ligações clandestinas de águas pluviais ao sistema de
esgotamento sanitário
Não se aplica.
4.11. Balanço entre geração de esgoto e capacidade do sistema de esgotamento
sanitário existente na área de planejamento
Não se aplica.
4.12. Estrutura de produção de esgoto (número de economias e volume produzido por
faixa)
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Não se aplica.
4.13. Caracterização da infraestrutura das instalações existentes
Não se aplica.
4.14. Organograma do prestador de serviço
Não se aplica.
4.15. Descrição do corpo funcional (números de servidores por cargo)
Não se aplica..
4.16. Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento
Não se aplica..
4.17. Apresentar os indicadores operacionais, econômico-financeiros, administrativos e
de qualidade dos serviços prestados.
Não se aplica.
4.18. Caracterização da prestação dos serviços
Não se aplica.
5.

INFRAESTRUTURA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

5.1.

Verificar a existência de Plano Diretor municipal
No município existe a Lei Complementar nº 035/2006, que institui o Plano Diretor,

dispõe sobre o desenvolvimento sustentável de Ponte Alta do Tocantins e dá outras
providências. Somente existe a lei, mas não foi implantado o Plano diretor no município.
5.2.

Legislação existente sobre parcelamento e uso do solo urbano e rural
No município existe a Lei Municipal Nº 37/2006, que dispõe sobre o parcelamento do

solo urbano no município Ponte Alta do Tocantins. Esta Lei, fundamentada na Lei Federal n.º
6.766/79, estabelece normas para o parcelamento do solo para fins urbanos, que poderá ser
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feito mediante loteamento ou desmembramento.
5.3.

Descrição do sistema de macrodrenagem (galeria, canal, etc.) e microdrenagem

(rede, bocas-de-lobo e órgãos acessórios) na área de planejamento
O Município de Ponte Alta do Tocantins não dispõe de um Plano Diretor, sendo assim
não possui sistema estruturado/implantado de manejo e drenagem de águas pluviais. Há
apenas o sistema de guias e sarjetas que direcionam o fluxo de água das vias da cidade.
Entretanto, a prefeitura informou que não há ocorrência de alagamentos no município.
Não existe nenhum cadastro ou informações quanto à rede de drenagem implantada e
tampouco foram seguidos projetos executivos para realização das mesmas.
Do ponto de vista da drenagem urbana o aspecto mais crítico do município encontra-se
nos problemas causados pelas erosões. Por possuir solo bastante arenoso o município possui
vários pontos com graves erosões. Pode ser notada a rede de abastecimento de água das casas
exposta. Esse tipo de erosão se não controlada pode comprometer até as estruturas de
sustentação das casas ao entorno. As figuras que seguem abaixo demonstram parte do cenário
encontrado em quase toda a cidade.

A

B

Figura 48: a) e b) Rua do município de Ponte Alta do Tocantins com problema de erosão grave.

5.4.

Descrição dos sistemas de manutenção da rede de drenagem
A falta da execução dos serviços de: limpeza e desobstrução dos dispositivos de

captação (bocas-de-lobo); limpeza e varrição e limpeza de vias do sistema de drenagem
pluvial causa vários problemas na infraestrutura e equipamentos. Em alguns pontos do
município possui bocas de lobo com problemas de falta de limpeza e falta de manutenção no
sistema de drenagem, como mostra as figuras a seguir.
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Figura 50: Sistema de drenagem destruído por problema

Figura 49: Boca-de-lobo obstruída por falta de

de erosão.

limpeza urbana.

5.5.

Verificar a existência de fiscalização do cumprimento da legislação vigente
No município não existe fiscalização e o cumprimento da legislação com relação ao

manejo de águas pluviais, sendo de controle da Secretária Municipal de Obras.
5.6.

Identificar o nível de atuação da fiscalização em drenagem urbana
Com relação à drenagem urbana como foi descrito no item acima, não existe

fiscalização no município de Ponte Alta do Tocantins.
5.7.

Identificar os órgãos municipais com alguma provável ação em controle de

enchentes e drenagem urbana e identificar suas atribuições
No município não existe problemas com enchentes, mas caso ocorra o órgão
municipal com ação de controle é a Secretária Municipal de Obras.
5.8.

Verificar a obrigatoriedade da microdrenagem para implantação de loteamentos

ou abertura de ruas
A Lei Municipal Nº 37/2006, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano no
município Ponte Alta do Tocantins.
CAPÍTULO I
Art. 1º Esta Lei, fundamentada na Lei Federal n.º 6.766/79, estabelece normas para o
parcelamento do solo para fins urbanos.
§ 1 O parcelamento do solo para fins urbanos poderá ser feito mediante loteamento
ou desmembramento.
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§ 2 Não são considerados para fins urbanos os parcelamentos para a exploração
agropecuária ou extrativista.
Art. 2° Os parcelamentos para fins urbanos só poderão ser aprovados se localizados na
Macrozona Urbana, de acordo com os limites e parâmetros fixados por Lei.

CAPÍTULO V
Art. 32. São de responsabilidade do loteador a execução das obras e os serviços de:
I - demarcação dos lotes, das vias, dos terrenos a serem transferidos ao domínio do
Município e das áreas não edificáveis;
II - abertura das vias de circulação e respectiva terraplenagem;
III - rede de drenagem superficial e profunda de água pluvial e suas conexões com o
sistema existente, inclusive do terreno a parcelar;
IV - rede de distribuição de água potável;
V - rede de distribuição de energia elétrica com iluminação pública;
VI - pavimentação e meio-fio com sarjeta;
VII - passeios.
Art. 33. O loteamento será submetido à fiscalização do Poder Público e dos órgãos
competentes quando da execução das obras e serviços dos equipamentos urbanos.
5.9.

Verificar a separação entre os sistemas de drenagem e de esgotamento sanitário
O município não possui sistemas de drenagem e de esgotamento sanitário, por isso não

há existência da separação das mesmas.
5.10. Existência de ligações clandestinas de esgotos sanitários ao sistema de drenagem
pluvial
No centro do município foi verificado o lançamento clandestino de esgoto sanitário
doméstico no sistema de drenagem pluvial direcionado ao rio Ponte Alta, corpo hídrico
presente na zona urbana, visualizado nas figuras a seguir.
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A

B

Figura 51: a) e b) Lançamento de esgoto doméstico ao sistema de drenagem pluvial.

O esgoto doméstico lançado no corpo hídrico, além de poluir o mesmo, causa mau
cheiro e atrai vetores causadores de doenças, oferecendo potencial risco a saúde da população
já que um dos principais usos deste rio é a recreação. O maior causador de doenças e
mortalidade infantil é a falta de saneamento básico.

5.11. Identificar os principais tipos de problemas (alagamentos, transbordamentos de
córregos, pontos de estrangulamento, capacidade das tubulações insuficientes, etc.).
Não foram identificados problemas referentes a transbordamento de córregos e rios. E
com relação a alagamento, no município não existe esse problema devido ao nível de
declividade, toda água pluvial é direcionada ao rio Ponte Alta, causando erosão devido ao
desmatamento da vegetação em entorno, assoreando o rio, demonstrado na figura 52.
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Figura 52: Ponto de erosão no Rio Ponte Alta.

5.12. Verificar a relação entre a evolução populacional, processo de urbanização e a
quantidade de ocorrência de inundações.
Não existe nada relacionado ao processo de urbanização, pois no município não possui
ocorrências de inundações.
5.13. Verificar se existem manutenção e limpeza da drenagem natural e artificial e a
frequência com que são feitas.
Não é realizada manutenção e limpeza com frequência do sistema de drenagem urbana
do município, como foi mostrado nas imagens acima.
5.14. Identificação e descrição dos principais fundos de vale, por onde é feito o
escoamento das águas de chuva.
O escoamento superficial segue preferencialmente os caminhos apresentados na figura
58 que mostra os principais fundos de vale na zona urbana.
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Figura 53: Os principais fundos de vale presentes na zona urbana de Ponte Alta do
Tocantins.

5.15. Análise da capacidade limite com elaboração de croqui georreferenciado das
bacias contribuintes para micro drenagem.
Não se aplica.

5.16. Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento.
Não se aplica.

5.17. Apresentar os indicadores operacionais, econômico-financeiros, administrativos e
de qualidade dos serviços prestados.
Não se aplica.

5.18. Verificar se o município apresenta registros de mortalidade por malária.
Não se aplica.
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6.

INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS

6.1.

Análise crítica dos planos diretores de limpeza urbana e manejo de resíduos

sólidos ou planos de gerenciamento de resíduos sólidos da área de planejamento
O município de Ponte Alta do Tocantins elaborou o Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS, o diagnóstico levantou-se informações referentes à
logística aplicada ao gerenciamento dos resíduos, aspectos diversos da área utilizada para
destinação final, sendo esse elaborado pela empresa Plêiade Ambiental em 2012.
6.2.

Descrição da situação dos resíduos sólidos gerados
O Município de Ponte Alta do Tocantins possui atualmente, um Aterro para disposição

final de seus resíduos, porém com base na visita técnica observou-se que esta área não atende
os padrões técnicos necessários para se classificado com Aterro Controlado ou Sanitário.
Está localizado a uma distância de aproximadamente 4,6 km da Sede Municipal, sob a
coordenada de 221.861 m E e 8.815.776 m N, Fuso 23, a uma altitude de 364 metros. Um
maior detalhamento quanto ao gerenciamento de resíduos sólidos será apresentado em tópico
específico deste Plano. A figura a seguir ilustra a atual área de disposição dos resíduos sólidos
no Município.

Figura 54: Atual área de disposição final dos resíduos sólidos no Município de Ponte Alta do Tocantins.

Conforme observado nas imagens acima, a área apresenta estruturas bem definidas,
possui cercas que define seus limites, placas indicativas de acesso, portões para controle de
124

Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins

acesso e espaço administrativo que encontra abandonado sem vigilância. O modo como tem
sido operado não permite caracterizá-lo como aterro sanitário, uma vez que os resíduos são
dispostos indistintamente, em toda área, fora das valas e sem cobertura com material inerte,
após o fim das atividades.
Os resíduos gerados pelo Serviço de Saúde do município por dia são em média 1,5 m³
tendo seu recolhimento pela Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins que destina ao
aterro para disposição em uma vala separada.
Os resíduos de construção civil gerados são em média 15 m³ por semana, que são
reutilizados em aterramento e terraplanagem de obras no município devido a sua localização
em terreno irregular, não estando este resíduo destinado ao aterro.
Quanto à disposição dos resíduos sólidos, não há um ordenamento neste
procedimento, sendo dispostos diretamente ao solo, conjuntamente à vegetação remanescente.
Foram observadas carcaças, resíduos de poda, papel/papelão, pneus e resíduos
diversos, como mostram as imagens a seguir.

Figura 56: Resíduos disposto no lixão do Município

Figura 55: Resíduos de papel/papelão dispostos no

de Ponte Alta do Tocantins - TO.

lixão do Município de Ponte Alta do Tocantins - TO.
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Figura 58: Carcaças dispostas diretamente ao solo no
lixão do Município de Ponte Alta do Tocantins - TO.

Figura 57: Resíduos de poda e outros resíduos
dispostos no lixão.

A caracterização qualitativa e quantitativa dos resíduos segregados foi obtida através
do método de quarteamento aplicado pela equipe que elaborou o Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos sólidos. Os percentuais apresentados abaixo representam a participação
de cada classe de resíduos na composição do volume coletado para a caracterização. Esse
procedimento serve para apontar as características gerais da composição dos resíduos em uma
dada localidade, e também para avaliar o potencial econômico do aproveitamento dos
resíduos para reutilização, reciclagem e etc.
Quadro 70: Caracterização quali-quantitativa dos resíduos sólidos urbanos de Ponte Alta do Tocantins.
QUARTEAMENT
PORCENTAGEM
PESO
MATERIAL
O
(%)
(KG)
Matéria Orgânica

1,38

25,46125461

3,06

Papel/Papelão

1,08

19,92619926

2,76

Metais

0,14

2,58302583

1,82

Plástico Filme (Sacolas, Sacos Plásticos, etc.)

1,1

20,29520295

2,78

Plástico Rígido

0,38

7,011070111

2,06

Vidro

0,16

2,95202952

1,84

Têxteis

0,44

8,118081181

2,12

Embalagens Longa Vida (TetraPak)

0

0

1,68

Outros Resíduos

0,48

8,856088561

2,16

Perdas

0,14

2,58302583

-

Fonte: Plêiade Ambiental, 2012.

A figura a seguir mostra com mais detalhes a participação de cada classe de material o
volume total de resíduos:
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Caracterização física dos resíduos sólidos
Matéria Orgânica

2,60%
0%

Papel/Papelão

8,90%

Metais
25,50%

8,10%

Plástico Filme (Sacolas, Sacos
Plásticos, etc.)
Plástico Rígido

3%
7%

Vidro
Têxteis
19,90%
Embalagens Longa Vida
(TetraPak)
Outros Resíduos

20,30%

2,60%

Perdas

Figura 59: Resultado da caracterização física dos resíduos sólidos no Município de Ponte Alta do
Tocantins – TO.

É importante observar que existe uma perda relativa durante o processo, fato esse que
ocorre devido ao manuseio dos resíduos, no processo de transferência da lona para o
recipiente e, também, devido à ação do vento sobre os componentes mais leves dos resíduos.
Os materiais classificados como “outros resíduos” são aqueles restantes do processo
de classificação, ou seja, que não se encaixaram nas classes pré-definidas.
De maneira geral, os resíduos encontrados no quarteamento foram bem diversificados,
sem alta predominância de alguma classe. Percebe-se que a matéria orgânica corresponde a
25,5% de todo o resíduo gerado, quantidade razoável que retrata um costume geral da
sociedade brasileira de descartar sobras e restos alimentares. Em seguida, dentre as classes de
resíduos com maior participação na composição geral tem-se os plástico firme (sacolas), com
aproximadamente 20,3%, e os papel/papelão, com 19,9%, no caso dos papéis e papelões surge
uma oportunidade de aproveitamento destes materiais, o que geraria renda e aumentaria a vida
útil do futuro aterro.
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Considerando que os Resíduos Sólidos Urbanos são compressíveis, é extremamente
importante o cálculo do seu peso específico. Ele é calculado através da divisão entre o peso
líquido dos resíduos sólidos urbanos (kg) e o volume total ocupado por eles (m³). Esse valor
depende principalmente da composição gravimétrica, da distribuição granulométrica e do grau
de compactação. No caso de Ponte Alta do Tocantins, foi encontrado o peso específico de
25,8 kg/m³ (valor apresentado no momento do despejo na célula), valor útil para a
determinação da capacidade volumétrica de caminhões coletores e áreas para disposição final,
possibilitando o dimensionamento e/ou aprimoramento dos meios de coleta, tratamento e
disposição final.
Os coletores-compactadores disponíveis no mercado são capazes de reduzir o volume
da massa de resíduos de um terço a um quinto de seu volume solto. Atingir um elevado grau
de compactação é fundamental para diminuir custos com logística dos resíduos e aumentar a
vida útil do aterro (Plêiade Ambiental, 2012).
6.3.

Identificação dos geradores sujeitos ao plano de gerenciamento específico nos

termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa na forma do art. 33, da Lei
12.305/2010
Não foi identificada no município de Ponte Alta do Tocantins, durante os
levantamentos feitos para a elaboração deste plano, a existência de grandes unidades
geradoras de resíduos sólidos (geradores de volumes ou massas de resíduo acima da média
geral). Ressalta-se que deverão elaborar seus próprios planos não só os grandes geradores,
mas também outros geradores de resíduos perigosos, de acordo com o estabelecido na PNRS,
apresentados no quadro 71. O quadro 72 apresenta os geradores sujeitos a logística reversa.
Quadro 71: Geradores sujeito ao plano de gerenciamento específico.
GERADORES SUJEITO AO PLANO DE
GERENCIAMENTO ESPECÍFICO

TIPO DE RESÍDUO

Hospital de Pequeno Porte de Ponte Alta do Tocantins
Unidade de Saúde da Família Valmira Pereira Rego
Funerária Pax Alves
Farmácia Drogaria Sousa
Farmácia Bio Farma
Farmácia Jalapão

Resíduos infectantes (classe A) como culturas, vacinas
vencidas, sangue e hemoderivados, tecidos,
perfurocortantes, animais contaminados, fluídos
orgânicos; os resíduos especiais (classe B), resíduos
farmacêuticos e resíduos químicos; e os resíduos
comuns (classe C), das áreas administrativas, das
limpezas de jardins, etc.

Farmácia Santa Luzia
Farmácia Santa Terezinha
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Posto de Gasolina Br Visão TO
Auto Posto Jalapão I
Portal Motos
Moto Center
N L Moto Bike

Materiais impregnados com óleo e graxa, lâmpada
fluorescente, embalagens de lubrificantes, papel,
plástico, metal, vidro e lixo comum
Materiais impregnados com óleo e graxa, filtro de ar,
de óleo, de combustível, embalagens plásticas e
metálicas de óleo lubrificante, óleo usado, papel,
plástico, metal, vidro e lixo comum

Quadro 72: Geradores sujeitos a logística reversa em Ponte Alta do Tocantins.
GERADORES SUJEITO A LOGÍSTICA REVERSA
TIPO DE RESÍDUO
Mercatudo Apolo, Supermercado Ramos, Mercearia Mae e
Pilhas
Filho e Supermercado Jalapão
Embalagens de agrotóxicos, resíduos e
Casa do Fazendeiro
embalagens
Posto de Gasolina Br Visão TO, Auto Posto Jalapão I, Portal
Óleos lubrificantes, resíduos, embalagens e
Motos, Moto Center e N L Moto Bike.
pneus

6.4.

Identificação de carência do poder público para o atendimento adequado da

população
Em relação à coleta dos resíduos 100% da população é atendida, sendo esses resíduos
encaminhados ao aterro. Sendo que para disposição correta dos resíduos o município recebeu
R$ 621.875,77 de recurso federal para construção do aterro sanitário e aquisição de
equipamentos.
Existem varias lixeiras públicas na cidade, mas muitas pessoas jogam lixos nas ruas ou
não armazenam corretamente, indicando a necessidade de um programa de educação
ambiental no município.
6.5.

Informações sobre a produção per capita de resíduos inclusive de resíduos de

atividades especiais
Conforme estudo desenvolvido pela Plêiade Ambiental, 2012 os serviços de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos atenderam uma população de 4.527 habitantes, todos na
zona urbana. Essa população gerou aproximadamente 4.074,30 toneladas de resíduos por mês,
que foram coletados e encaminhados ao aterro.
A taxa de geração per capita de resíduos sólidos no município em 2010 foi de 0,03
kg/hab.dia, conforme constatado através dos levantamentos de campo. Esse valor encontra-se
bem abaixo da média nacional diária, que fica em torno de 0,967 kg/hab.dia1, e é bastante
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similar ao que pode ser calculado com os dados do Estado do Tocantins, que é de 0,98
kg/hab.dia1 (IBGE, 2008 e IBGE, 2010).
6.6.

Levantamento das práticas atuais e dos problemas existentes associados à

infraestrutura dos sistemas de limpeza urbana
A frequência de coleta do resíduo sólido no município de Ponte Alta do Tocantins
ocorre diariamente, divida nos seguintes horários e setores, como demonstrado no quadro a
seguir.
Quadro 73: Frequência de coleta realizada no Município de Ponte Alta do Tocantins – TO.
ITINERÁRIO

HORÁRIO

HORÁRIO

Dia da Semana

Manhã

Tarde

Segunda-feira

Centro

Setor Pussá

Terça-feira

Setor Zezinho e Casinhas

Setor Boa Esperança e Auto Fogoso

Quarta-feira

Centro

Centro

Quinta-feira

Setor Zezinho e Casinhas

Setor Boa Esperança e Auto Fogoso

Sexta-feira

Centro

Centro

Fonte: Plêiade Ambiental, 2012.

No município de Ponte Alta do Tocantins não há uma padronização para os coletores
públicos, alguns dispostos diretamente sobre o solo, outros disposto com altura ideal para
evitar a ação de animais, mas a ausência de cobertura favorece a ação de intempéries e
proliferação de vetores. Muitos coletores foram fornecidos pela Prefeitura, implantados em
diversos pontos e mesmo inexistindo coleta seletiva, há coletores para tal fim em escolas e
outros espaços públicos. As imagens a seguir apresentam com maiores detalhes os diversos
coletores existentes.
A

B

Figura 60: a) e b) Coletores de resíduos sólidos dispostos em diversos pontos do Município de Ponte Alta
do Tocantins - TO. Fonte: Plêiade Ambiental, 2012.

Quanto à quantidade de veículos utilizados para a coleta, transporte e transbordo, o
Município dispunha de apenas um caminhão compactador para coleta dos tipos de resíduos
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domiciliares e resíduos de saúde.

Figura 61: Caminhão compactador utilizado na coleta dos
resíduos sólidos no Município de Ponte Alta do Tocantins TO. Fonte: Plêiade Ambiental, 2012.

6.7.

Organograma do prestador de serviço e descrição do corpo funcional (números

de servidores por cargo) e identificação de possíveis necessidades de capacitação,
remanejamento, realocação, redução ou ampliação da mão-de-obra utilizada nos
serviços.
A administração municipal possuía no seu quadro administrativo um total de nove
funcionários distribuídos nos serviços de varrição, capina coleta, lavação de vias e praças, em
2010. No ano de 2016 possui dezessete funcionários distribuídos nos cargos de gari, gari
coletor, tratorista e motorista sendo remunerados de acordo com a ficha cadastral respondida
pelo município.

Secretário
de Obras
Motorista

Gari
Coletores

Gari Varrição

Tratorista

Figura 62: Organograma dos prestadores de serviço do município de Ponte Alta do Tocantins.
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6.8.

Identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou

compartilhadas com outros municípios, considerando, nos critérios de economia de
escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos
ambientais.
Com relação à operação, a princípio não se deve cogitar formação de consórcio com
outros municípios para implantação de aterro sanitário ou outra forma de disposição da coleta
pública, com base nas seguintes constatações: Reduzido volume de resíduos gerados
diariamente, por se tratar de município de pequeno porte, fator que encarece os custos de
transporte.
A atual área de disposição final é denominada pela Prefeitura como Aterro Sanitário,
porém com base na visita técnica observou-se que esta área não atende os padrões técnicos
necessários de um Aterro Sanitário de fato, configurando-se, portanto, um Vazadouro a céu
aberto (Lixão).
Desta forma há necessidade de desativação dessa atividade de disposição e a
consequente implantação e manutenção de um Aterro Sanitário.
O Governo do Estado do Tocantins está incentivando e promovendo a criação de
consórcios municipais, com formação de pessoas jurídicas e de acordo com o Decreto Nº
6.017, de 17 de janeiro de2007, que regulamenta a Lei nº 11.107 de 06 de abril de /2005,
visando uma gama de atividades como, por exemplo, educação, saúde, infraestrutura, entre
outras. Esta figura jurídica, porventura criada, pode ser utilizada também para as ações
citadas acima. Dessa forma, seguem algumas sugestões:
 Contratação de consultoria para elaboração de projetos e implantação de
aterros sanitários, centros de triagem e licenciamento ambiental relacionado.
 Contração de consultoria ou profissional para monitoramento da operação do
sistema de gerenciamento de resíduos, treinamentos e assessoria em programas
de educação ambiental.
 Produção de materiais gráficos, placas e informativos a serem utilizados nos
sistemas.
 Aquisição de veículos, equipamentos e materiais de forma conjunta.
 Instalação do centro de triagem e compostagem.
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 Envio de material para reciclagem e logística reversa, conforme o caso, em
conjunto.
6.9.

Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento
A Prefeitura de Ponte Alta do Tocantins declarou em ficha cadastral que tem gastos

mensais com a gestão dos resíduos sólidos no valor de R$ 3.866,00. A gestão de resíduos
sólidos compreende a operação do aterro, pagamento de funcionários, manutenção dos
veículos envolvidos diretamente na gestão e combustível.
Com relação aos investimentos a prefeitura de Ponte Alta do Tocantins recebeu
recurso federal para aplicação no setor de manejo de resíduos sólidos urbanos, o valor de R$
621.875,77, recurso aplicado na construção do aterro sanitário e aquisição de equipamentos
(SNIS, 2013).
6.10. Apresentação

dos

indicadores

operacionais,

econômico-financeiros,

administrativos e de qualidade dos serviços prestados.
No município 80% da população atendida com frequência de 2 ou 3 vezes por semana
e 20% da população atendida com frequência de 1 vez por semana. Segundo dados do SNIS
de 2013 a prefeitura de Ponte Alta do Tocantins não cobra pelos serviços de coleta regular,
transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos.
6.11. Identificação da existência de programas especiais (reciclagem de resíduos da
civil, coleta seletiva, compostagem, cooperativas de catadores e outros)
Não existe nenhum tipo de serviço de coleta seletiva ou associação de catadores
prestados pela prefeitura ou terceiros. Entretanto há programas de coleta seletiva em escolas
do município, como forma de conscientização dos jovens para que a ideia seja disseminada e
que para um futuro breve a situação dos resíduos sólidos mude para um panorama favorável.
No município há pessoas que sobrevivem da coleta de material reciclável, eles coletam no
aterro os materiais passiveis de reciclagem, como metais, sucata, plásticos PET, latinhas de
alumínio, como pode ser observado nas imagens a seguir.

133

Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins

Figura 64: Recipiente utilizado no programa de coleta

Figura 63: Resíduos recicláveis coletados por catador

seletiva no Município de Ponte Alta do Tocantins – TO. individual, no Município de Ponte Alta do Tocantins –
Fonte: Plêiade Ambiental, 2012.

TO. Fonte: Plêiade Ambiental, 2012.

6.12. Identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo
áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras.
Um passivo ambiental representa um dano causado ao meio ambiente, indicando assim
a obrigação e a responsabilidade com aspectos ambientais (CETEM, 2011). No Município de
Ponte Alta do Tocantins foram encontrados alguns passivos, sendo à disposição de resíduos
sólidos de forma irregular, o passivo ambiental predominante, ocorrendo tanto no perímetro
urbano, quanto no entorno da cidade e principalmente na área destinada ao aterro sanitário.
Observa-se que os resíduos são destinados sem qualquer segregação dos tipos, apesar
de existir as valas para disposição dos resíduos de serviços de saúde, durante a visita,
observou-se que resíduos da construção civil, são dispostos juntos aos resíduos de poda. Outro
fator que chamou atenção, é a queima dos mesmos, o que consiste em uma prática
inadequada, ocasionado uma alteração no microclima da região e proporcionando a emissão
de gases poluentes e particulados (fuligem), como mostra a figura a seguir.
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Figura 65: Queima dos resíduos sólidos no lixão do Município
de Ponte Alta do Tocantins - TO.

Disposição de resíduos sólidos de forma irregular na zona urbana: compreendem
entulhos de construção civil, resíduos domésticos e resíduos de poda, ocorrendo na cidade de
Ponte Alta do Tocantins de forma bastante pulverizada no perímetro urbano, conforme a
figura 66.

Figura 66: Disposição inadequada de resíduos de diversas naturezas, em algumas vias do Município de Ponte
Alta do Tocantins – TO.

Em síntese, percebe-se que a disposição irregular de resíduos sólidos em áreas
urbanizadas (resíduos domésticos, resíduos de poda, resíduos de construção e demolição, etc)
provocam os maiores passivos ambientais associados a eles. A disposição inadequada ocorre
de forma bastante diferenciada, tanto no perímetro urbano quanto rural e é feito pela própria
comunidade.
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O Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos para o Município
de Ponte Alta do Tocantins apresenta propostas cuja maior finalidade é alterar a situação atual
do manejo dos resíduos sólidos, evitando a disposição inadequada de resíduos domiciliares,
de construção civil e ações que visem a segregação, tratamento e disposição adequada dos
resíduos de serviço de saúde, evitando a queima dos mesmos.

7.

DIAGOSTICO PARTIVPATIVO
O envolvimento da comunidade na elaboração de políticas públicas possibilita

desenvolvimento de planos de ação que atendam verdadeiramente às necessidades da
população. A participação e o controle social em Ponte Alta do Tocantins foram garantidos
por meio de Audiências Públicas que ocorreram nos dos setores de mobilização – zona urbana
e rural – englobando todo território do município.
7.1.

Zona Urbana
Buscando elaborar um Plano de Saneamento que verdadeiramente atenda as

necessidade da população de Ponte Alta realizou-se a primeira audiência pública no dia 21 de
fevereiro de 2014 às 17 horas, na Câmara Municipal. Esse evento teve como objetivo
principal discutir com a sociedade o lançamento das ações que envolvam a elaboração do
PMSB e permitir uma interação entre os técnicos e os demais seguimentos de toda sociedade
organiza.
Utilizou-se, para a divulgação do evento, os três meios de publicidade disponíveis e de
maior abrangência no município:
1) Faixas informativas em pontos de muita circulação de pessoas;
2) Um carro de som nas ruas convocando todos a participar; e
3) Ofícios para os representantes comunitários e associações.
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Figura 67: Faixa informativa para divulgar o evento.

O evento contou com a presença de 35 participantes (lista de presença em anexo) entre
eles a presença ilustre do Prefeito José Aparecido de Araújo, da Secretaria de Administração
Ellen Mara Rodrigues Aires Cavalcante, do Secretario de Meio Ambiente e membro do
comitê de coordenação Glauco Rodrigues Messias e dos Vereadores Juraci Antonio Ramos
Reis, Alessandro Gomes de Sousa e Paulo Afonso Pereira Mascarenhas, sendo este ultimo
também membro do comitê de coordenação. Esteve presente ainda a membro do comitê
Claudiane Noleto Guimarães.

Figura 68: Participantes da primeira Audiência Pública do PMSB de Ponte Alta do Tocantins.

Aos participantes foi apresentada a equipe técnica com intuito de aproxima-los do
grupo de elaboração do plano, promovendo desse modo uma maior participação dos cidadãos.
Após as devidas apresentações iniciou-se uma palestra com os seguintes tópicos:


O que é Saneamento Básico?



Qual importância do saneamento básico para saúde?



O que é PMSB e sua relevância para gestão pública?
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A importância da participação e do controle social na elaboração do PMSB.

Ao final da palestra a equipe técnica abriu um espaço para dirimir quaisquer dúvidas e
sugestões. A priori a maior dúvida dos participantes foi com relação à abrangência do plano
nas áreas rurais, que segundo eles, vem sofrendo com a falta de infraestrutura. Outro tema
bastante debatido foi quanto à execução do plano. Necessitando diversas vezes esclarecer que
o PMSB é um instrumento de planejamento e gestão, não englobando projetos de execução.
Aproveitou-se para convidar todos para a próxima audiência que ocorreria no dia 30
de outubro às 19h, neste mesmo local. Nas vésperas da data utilizou-se de outros recursos e
meios de divulgação para promover tal evento.
Foram entregues ofícios a todos os vereadores, presidentes de associações,
representantes da educação, saúde, assistência social e meio ambiente, a instituições de
categoria de classe e representantes de entidades religiosas. A mobilização social realizada
pelo rádio local foi feita somente uma vez devido à falta de locutor (figura 1). Adotando o
carro de som como ferramenta exclusiva de divulgação sonora.
Nos dias que antecederam as audiências foram feitas visitas em todas escolas nos
turnos matutino, vespertino e noturno. Essas visitas visavam não só envolver diretores,
coordenadores e professores por sua capacidade de formar opinião, mas também os alunos
que além de receber a mensagem tem condições de leva-la aos familiares. Nas salas de aula
foram explicado a importância da participação da população para elaboração do PMSB.

Figura 70: Convite sendo entregues nas escolas.

Figura 69: Reunindo os alunos para falar do PMSB e
entregar os convites.
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Conforme definido no Plano de Mobilização Social o segundo evento no setor de
mobilização I teve como objetivo buscar junto à população informações que viessem a
municiar a equipe técnica de dados a fim de caracterizar a prestação de serviço saneamento.
O evento contou com a presença de 75 participantes (lista de presença em anexo) entre
eles a presença ilustre do Secretario de Turismo e de Agricultura Railton Fautino de Sousa, do
Secretario de Meio Ambiente e membro do comitê de coordenação Glauco Rodrigues
Messias, dos vereadores Ozimar Alves Dias, Paulo Afonso Pereira Mascarenhas e Sebastião
Barbosa da Silva, sendo estes dois últimos também membros do comitê de coordenação.
Esteve presente ainda os membros José Carlos de Sena Soares, Claudiane Noleto Guimarães e
Fátima Aparecida Gonçalves Neres.

Figura 71: Participantes da Segunda Audiência
Pública na Câmara Municipal dos Vereadores em
Ponte Alta do Tocantins.
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Foram utilizados equipamentos para melhor explicação, tal como data show, com
exibição de imagens mostrando o dia a dia da população brasileira quanto ao abastecimento
de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos, e foram colocados textos
de forma simples para o entendimento da população em geral.
Nessa audiência abriu-se espaço para que a população falasse abertamente a
dificuldades que elas encontravam no município desses quatros eixos do PMSB que foram
explicados anteriormente, com total sucesso. A população reclamou sobre a problemática
referente ao tema abordado.
Quanto a infraestrutura de abastecimento de água, a população ponte altense, alegam
que o Setor Sul onde se encontra o projeto minha casa minha vida do PAC 1 e PAC 2 falta
instalação desse serviço. Nos Setores Água Limpa, Jardim Brasília, Aeroporto, Boa Esperança
e Zezinho, os moradores desses locais declararam sofrerem pela falta de águas em alguns
períodos e reclamaram da prestação de serviço que realizado pela ATS, onde há apenas um
funcionário para atender toda a população do município.
Com relação ao serviço de esgotamento sanitário o município não tem infraestrutura
de coleta de esgoto, o esgoto gerado no município é coleto e armazenado em fossas sépticas.
A população relatou que no centro da cidade há lançamento de esgoto de um comércio a céu
aberto.
Moradores do Setor Água Limpa e do Setor Sul declararam que os seus lixos não são
coletados nas suas ruas. Falta programa de reciclagem do lixo gerado e legislação municipal
referente à auto de infração que o próprio município possa autuar. O aterro sanitário, segundo
os participantes, não está de acordo com as regulamentações e apresenta características de
lixão, pois os resíduos sólidos estão a céu aberto, as valas não são impermeabilizados e os
resíduos não são colocados em valas e posteriormente coberto por solo. Foi mencionada ainda
a falta de vigilância e controle da entrada, de resíduos e pessoas, no local.
Durante as discussões foram entregue os formulários de caracterização e o material
para o preenchimento. Houve pouca adesão. Contudo a elevada participação forneceu dados
suficientes para elaboração do diagnóstico.
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7.2.

Zona Rural
Sabedores da importância da participação social na elaboração do Plano Municipal de

Saneamento Básico a prefeitura municipal de Ponte Alta juntamente com o ICAP – Instituto
de Capacitação Assessoria e Pesquisa promoveu o primeiro evento na zona rural no dia 01 de
novembro de 2014 às 10hs na sede da Associação do Assentamento Santa Tereza.
O evento teve como objetivo a apresentar a equipe técnica à comunidade, nivelar o
conhecimento da população no que diz respeito a saneamento básico e ao PMSB e aproximar
os moradores da equipe de trabalho para a elaboração de um plano que atenda às necessidades
dos mesmos.
Na zona rural foi necessário um novo método de divulgação já que não existe uma
agrovila com aglomerado de pessoas e não dispõe dos recursos utilizados na zona urbana. Por
esse motivo foram realizadas visitas domiciliares por técnicos, agentes de saúde e presidentes
das associações. As visitas foram realizadas para convida-los para audiência e falar da
importância do saneamento e do PMSB.
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Figura 72: Visita realizada nos assentamentos.

O evento contou com a presença de 59 participantes (lista de presença em anexo) entre
eles a presença ilustre do Secretario de Meio Ambiente e membro do comitê de coordenação
Glauco Rodrigues Messias, do presidente da Associação do Assentamento Santa Tereza
Daniel Antonio e do presidente da Associação do Assentamento Santo Onofre José Barbosa.
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Figura 73: Participantes da primeira audiência publica realizada no assentamento Santa Tereza do Município
de Ponte Alta do Tocantins.

A metodologia utilizada nesse evento foi a mesma do primeiro evento na zona urbana.
Apresentaram-se e discutiram-se os seguintes temas:


O que é Saneamento Básico?



Qual importância do saneamento básico para saúde?



O que é PMSB e sua relevância para gestão pública?



A importância da participação e do controle social na elaboração do PMSB.

Ao final da palestra a equipe técnica abriu um espaço para dirimir quaisquer dúvidas e
sugestões. Do mesmo modo que no primeiro evento urbano a maior duvida dos participantes
da audiência estava relacionada a execução do plano.
Aproveitou-se para convidar todos para a próxima audiência que ocorreria no dia 15
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de maio de 2015 às10h, neste mesmo local. Esse segundo evento na zona rural teve como
objetivo buscar junto aos moradores informações que viessem a municiar a equipe técnica de
dados a fim de diagnosticar as deficiências, porem, respeitando as particularidades
apresentadas em áreas dispersas.
O evento contou com a presença de 58 participantes entre eles a presença ilustre da
representante do Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Funasa Menice Marinho de
Melo, do Secretario de Turismo, Agricultura e Meio Ambiente Railton Fautino de Sousa, da
presidente da Associação do Assentamento Castelo Maria de Jesus Caetano de Araujo, do
presidente da Associação do Assentamento Santa Tereza Adeir e do presidente da Associação
do Assentamento Santo Onofre José Barbosa.

Figura 74: Segunda Audiência Pública na sede do Assentamento Santa Tereza em Ponte Alta do Tocantins.

Dentre as colocações na mais frequente os moradores dos assentamentos declaram
sofrer com a falta de água. Há caso de assentados que buscam água a mais de 1km de
distância. Existem moradores que fazem captação de água em cisternas improvisadas sem
nenhum tratamento, sem nenhuma segurança, outros captam sua água em nascentes.
O esgoto doméstico é lançado a céu aberto, e muitos moradores não possuem
banheiros, realizando suas necessidades em privadas. Há em poucas residências fossas negras.
Com relação ao lixo 100% dos presentes afirmaram que é queimado na frente das residências.
Quanto a drenagem o problema mais está associado às condições precárias em que
ficam as estradas no período chuvoso.
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