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APRESENTAÇÃO 

O presente documento consiste no Diagnóstico Técnico Participativo (Produto C) do Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Mossoró/RN, cuja elaboração é objeto do contrato nº. 

46/2014 firmado entre a Prefeitura Municipal de Mossoró/RN e a START Pesquisa e 

Consultoria Técnica Ltda., vencedora do processo licitatório do tipo concorrência nº. 09/2014. 

O termo de referência prevê a elaboração dos seguintes Produtos: 

A. Cópia do ato público do Poder Executivo (Decreto ou Portaria, por exemplo), 

com definição dos membros dos comitês; 

B. Plano de mobilização social; 

C. Relatório do diagnóstico técnico-participativo; 

D. Relatório da prospectiva e planejamento estratégico; 

E. Relatório dos programas, projetos e ações; 

F. Plano de execução; 

G. Minuta de projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico; 

H. Relatório sobre os indicadores de desempenho do Plano Municipal de 

Saneamento Básico;  

I. Sistema de informações para auxílio à tomada de decisão; 

J. Relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas; e 

K. Relatório final do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

A elaboração do Diagnóstico baseou-se na análise e avaliação dos dados e informações 

levantadas em campo, junto aos prestadores de serviços e órgãos municipais, levantamento 

bibliográfico e na percepção e relatos da população mossoroense registrados nas oficinas 

comunitárias realizadas em julho de 2015 em todos os setores de mobilização social.  

Convém ressaltar que no mês de outubro de 2015 foi entregue uma versão parcial do 

Diagnostico Técnico Participativo, apresentando-se agora a versão completa que compreende: 

1. Introdução 

2. Aspectos socioeconômicos, culturais, ambientais e de infraestrutura; 

3. Políticas do Setor de Saneamento; 

4. Infraestrutura de abastecimento de água; 

5. Infraestrutura de esgotamento sanitário; 

6. Infraestrutura de drenagem urbana e manejo de águas pluviais; 

7. Infraestrutura de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 
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1. INTRODUÇÃO AO PLANO DE SANEAMENTO DE MOSSORÓ/RN 

A qualidade de vida de uma comunidade está diretamente relacionada ao acesso aos serviços 

de saneamento básico. O abastecimento de água potável, a coleta, tratamento e disposição 

dos esgotos, a drenagem e limpeza urbana são imprescindíveis para minimizar danos à saúde 

pública e ao meio ambiente. 

Embora os benefícios da existência de saneamento básico sejam por demais conhecidos e 

disseminados, na maioria dos municípios brasileiros a prestação desses serviços não é 

satisfatória. A população sofre constantemente com a distribuição irregular de água, com a 

disposição de esgoto e lixo em locais públicos e com alagamentos. A situação torna-se ainda 

mais grave devido à inexistência de planejamento, fiscalização e regulação dos serviços. 

A tentativa de se contornar essa situação veio, em 2007, com a promulgação da Lei Federal nº 

11.445, denominada Política Nacional de Saneamento Básico, que estabelece as diretrizes para 

prestação dos serviços de saneamento básico. O objetivo central dessa política é a 

universalização dos serviços, isto é, o acesso gradual e progressivo de todos os domicílios 

brasileiros aos quatro componentes do saneamento básico. De acordo com esse diploma legal, 

os serviços públicos de saneamento básico deverão ser prestados com base nos princípios da 

eficiência e sustentabilidade econômica, controle social, segurança, qualidade e regularidade. 

Outra importante inovação trazida pela referida lei foi a obrigatoriedade do titular dos serviços 

(o município) elaborar a Política e o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). O PMSB 

consiste em um estudo técnico-participativo que estabelecerá as diretrizes para a prestação 

dos serviços de saneamento nos próximos 20 anos, definindo objetivos e metas para 

universalização dos serviços e programas, projetos e ações necessárias para alcançá-las.  

A existência do PMSB será condição para o acesso a recursos orçamentários da União ou a 

recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração 

pública federal quando destinados a serviços de saneamento básico após 31 de dezembro de 

2015. 

Visando atender as recomendações legais e, sobretudo, fomentar a melhoria das condições 

sanitárias prestadas à população, a Prefeitura de Mossoró/RN, assessorada pela START 

Pesquisa e Consultoria Técnica Ltda., elaborará o seu Plano Municipal de Saneamento Básico 

conforme orientações do Termo de Referência (TR) para Elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico do Município de Mossoró/RN, o qual foi adaptado do TR da Fundação 

Nacional de Saúde – FUNASA.  

Sucintamente, o PMSB contemplará inicialmente o diagnóstico das condições atuais de 

prestação dos serviços de saneamento básico. Em seguida, serão estabelecidos objetivos e 

metas para prestação dos serviços nos próximos 20 anos a partir da estimativa das demandas 

desses serviços para esse período. A etapa seguinte consistirá na identificação de programas, 

projetos e ações necessários para alcançar as metas, estabelecendo-se o horizonte temporal 

para implantação dos mesmos (curto, médio e longo prazo). Serão definidos indicadores para 
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que o município possa acompanhar a implantação do PMSB, desenvolvendo-se um sistema de 

informações para auxiliar nesse processo. Por fim, será elaborado um projeto de minuta de lei 

baseada nos estudos desenvolvidos que será discutido em audiência pública. 

Em Mossoró, o processo de elaboração do PMSB está sendo realizado de forma participativa 

por meio dos Comitês de Coordenação e de Execução formalmente instituídos pelo Decreto 

Municipal nº. 4.518 de 23 de julho de 2015 que congrega representantes de instituições 

públicas e da sociedade civil organizada. Além disso, ao longo de todas as fases serão 

realizados eventos de mobilização social como oficinas e audiências públicas, conforme 

previstos no Plano de Mobilização Social, a fim de que a população participe e contribua na 

elaboração do PMSB. 
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2. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, CULTURAIS, AMBIENTAIS E DE INFRAESTRUTURA 

2.1. CONTEXTO HISTÓRICO-CULTURAL 

A história de Mossoró revela aspectos que ilustram a força da cultura local e do 
desenvolvimento econômico da região. Bravura, pioneirismo, exploração dos recursos naturais 
e da atividade pecuária são alguns pontos característicos que a fizeram se tornar a principal 
cidade-polo da região Oeste, e uma das maiores e mais produtivas do Rio Grande do Norte. 

De acordo com o historiador Câmara Cascudo, a origem do nome da cidade remete aos índios 
da tribo Monxorós, primeiros habitantes que permaneceram na região até meados do século 
XVIII, quando foram evacuados em consequência do processo de colonização do território. Já 
outros historiadores defendem que o nome foi originado da palavra “Mororó” (árvore 
resistente e flexível comum na região). 

Segundo Lima (1982), foi o Sargento-Mor Antônio de Souza Machado que, após obter a 
sesmaria das terras, teria iniciado sua ocupação com a construção de uma capela de Santa 
Luzia e da fazenda que também levaria o nome da santa, entre os anos de 1770 a 1780. Com o 
aumento do número de moradores nas proximidades, o povoado tornou-se Freguesia em 
1842. Dez anos mais tarde, a Freguesia de Santa Luzia de Mossoró foi desmembrada de Assú, e 
elevada à categoria de Vila, com a denominação Mossoró, através da Lei Provincial n.º 246, de 
15 de março de 1852.  

Conforme o IBGE (2014), Mossoró tornou-se cidade em 09 de novembro de 1970, por meio da 
Lei Provincial n.º 620. Até alcançar a atual formação territorial, com aproximadamente 3.000 
km², o município passou por diversas mudanças, incorporando e desmembrando áreas que 
hoje pertencem às cidades de Assú, Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna, entre outros. 

A história de Mossoró é marcada pelo desenvolvimento de várias atividades econômicas, que 
contribuíram diretamente para o crescimento da cidade. Escóssia (2009) lembra que Mossoró 
tornou-se grande produtora de sal e um centro da indústria do charque, devido à proximidade 
ao litoral e a criação de gado localizada na chapada do Apodi, respectivamente. A região 
congregava oficinas de carne, que preparavam o alimento para ser exportado para o Ceará e 
para o Sul do país, mas o estabelecimento do monopólio do sal ocasionou a transferência 
dessas oficinas para o Ceará. A produção de sal de cozinha fez com que a cidade atraísse 
investimentos e uma melhor estrutura, posicionando-a como importante centro urbano 
regional. Outra atividade de destaque na região foi a comercialização e o beneficiamento do 
algodão.  

Entre as décadas de 60 e 70 a economia de Mossoró passou por um declínio, ocasionado pela 
concorrência da produção de algodão herbáceo, tendo como consequência o enfraquecimento 
de um dos principais setores da fixação da população rural no sertão; e pela mecanização do 
parque salineiro, que determinou o fechamento de postos de trabalhos, não apenas em sua 
extração, mas também na esfera de comercialização do produto. A partir dos anos 80, duas 
novas atividades foram desenvolvidas na região de Mossoró, produzindo um impacto 
significativo em sua economia: a fruticultura irrigada no Vale do Apodi-Mossoró e a extração 
do petróleo. Essas duas últimas atividades, juntamente à indústria salineira, e o posterior 
desenvolvimento do setor terciário constituem as principais atividades econômicas atuais do 
município. 
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Correlacionado ao desenvolvimento da sua economia e o efeito desta sobre a população, 
alguns feitos marcaram a história e fizeram Mossoró ser reconhecida pelo seu pioneirismo e 
bravura, tais como:  

 Motim das Mulheres em 1875, quando um grupo de, aproximadamente, 300 mulheres 

foi até o Cartório Militar da cidade protestar contra o alistamento obrigatório, e 

rasgaram as fichas de alistamento de seus filhos e maridos, evitando que esses fossem 

levados para a guerra;  

 Movimento Abolicionista em 1883, que resultou na liberação integral dos escravos 

cinco anos antes, da oficial Abolição da Escravatura, com a Lei Áurea, em 1888;  

 Resistência ao Cangaço em 1927, quando a cidade de Mossoró estava em plena 

expansão comercial e industrial, possuía o maior parque salineiro do país, três firmas 

de algodão, casas de compradoras de peles e cera de carnaúba, contando com um 

porto por onde exportava seus produtos, e toda a riqueza que circulava na cidade 

despertou o interesse do mais famoso cangaceiro da época, Virgulino Ferreira 

(Lampião). Este e seu bando resolveram invadir a cidade e foram surpreendidos pelos 

mossoroenses, que preparam um esquema de defesa, com trincheira montada na 

Igreja de São Vicente onde foi vencida a batalha (IDEMA, 2008). 

 Primeiro Voto Feminino em 1928, quando apenas uma pequena parcela da sociedade 

podia escolher seus representantes e as mulheres não tinham esse direito (fruto de 

uma sociedade patriarcal), o primeiro voto feminino, de Celina Guimarães, estimulou 

movimentos em busca do título de eleitor por todos país, e conseguiu ser oficialmente 

regularizado no Brasil em 1934. 

Figura 1. Foto Histórica da Resistência/RN 

 

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Mossoró/RN, 2016. 
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Como se pôde observar, as atividades econômicas desenvolvidas em Mossoró influenciaram 

diretamente sobre a configuração atual da cidade, o uso do seu espaço, o comportamento da 

sociedade, a dimensão do município e a sua relevância histórica, cultural e econômica para o 

estado do Rio Grande do Norte. Mossoró é considerada por muitos a capital cultural do RN, e 

isso decorre não só pelo bairrismo arraigado, mas pela valorização que o mossoroense dá a 

sua história, mantendo sua memória viva através de eventos e representações culturais 

passadas de geração para geração. 

 

2.1.1. Bandeira e Brasão 

A bandeira do município traduz um pouco da história, cultura e economia de Mossoró. Criada 

através do Decreto Municipal n.º 1.376, de 1995, a bandeira constitui-se em um retângulo 

dividido em duas faixas, uma branca e outra azul, representando o firmamento e a paz. Ao 

centro está o brasão municipal. No brasão, o Azul e o Verde representam o céu e a vegetação; 

a data 30 de setembro de 1883 remete à abolição da escravatura em Mossoró, que antecedeu 

a Lei Áurea; o Sol caracteriza o clima; o Avestruz representa a fauna local; as Pirâmides de sal 

simbolizam a indústria salineira; e a Carnaubeira simboliza as árvores da providência, palmeira 

típica da região. Nas faixas verde e amarela, estão as cores nacionais, o topônimo do município 

e o ano de sua criação. 

Figura 2. Bandeira e Brasão do Município de Mossoró/RN 

 
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Mossoró. 
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2.2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO 

Mossoró, situada na Mesorregião do Oeste Potiguar e Microrregião homônima, é o maior 

município do estado do Rio Grande do Norte em extensão territorial, ocupando uma área de 

2.099,333 Km², segundo o IBGE. Encontra-se a 5°11’ de latitude Sul, 37° 20’ de longitude Oeste 

e uma altitude de 18m, estando localizada numa região privilegiada, entre duas capitais 

nordestinas: Natal/RN e Fortaleza/CE. Seus municípios limítrofes são Aracati (CE), Tibau e 

Grossos ao Norte; Governador Dix-Sept Rosado e Upanema ao Sul; Areia Branca, Assú e Serra 

do Mel a leste; e Baraúna a oeste, como pode ser observado nas figuras a seguir: 

Figura 3. Localização de Mossoró/RN 

Fonte: Google, 2016. 

Figura 4. Localização das cidades limítrofes 

Fonte: Google, 2016. 
 

As distâncias entre Mossoró e cidades vizinhas, bem como às capitais Natal (RN) e Fortaleza 

(CE), estão apresentadas no quadro abaixo: 

Quadro 1. Distância da sede de Mossoró para as cidades de maior relação 

MUNICÍPIOS DISTÂNCIAS (KM) * 

Natal 281 

Fortaleza 245 

Aracati (CE) 89 

Tibau 41 

Grossos 51 

Governador Dix-Sept Rosado 38 

Upanema 67 

Areia Branca 42 

Assú 73 

Serra do Mel 37 

Baraúna 36 
* valores aproximados, sugeridos pelas rotas definidas através do Google Maps. 

Fonte: Google Maps, 2016. 
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O acesso ao município pode ocorrer através das seguintes rodovias federais: BR-405, que 

começa em Mossoró e passa por vários municípios da região Oeste Potiguar, estendendo-se 

até o sertão da Paraíba; a BR-304, que interliga Natal e Fortaleza e passa por Mossoró; a BR-

110, que tem início no município limítrofe de Areia Branca, passando pela sede municipal, 

segue em direção ao município de Upanema e se estende até Catu, Bahia. 

Já as rodovias estaduais que atravessam e circulam em território mossoroense são: a RN-013 

(via duplicada), que se estende por mais de 40 quilômetros e liga Mossoró a Tibau, cidade 

litorânea mais próxima do município; a RN-014, que começa na zona rural do município e vai 

até divisa com o Ceará, no município de Baraúna, onde, depois da divisa (sentido leste-oeste), 

torna a rodovia CE-266; a RN-015, responsável por fazer ligação entre Mossoró e o município 

limítrofe de Baraúna; a RN-016, que começa ao se cruzar com a BR-304, zona rural de 

Mossoró, ligando este até o município de Carnaubais, a cerca de 80 quilômetros do município 

e a RN-117, que se estende entre Mossoró e Umarizal.  

 

2.3 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA SIMPLIFICADA DO MUNICÍPIO 

Uma das formas de definir as características capazes de dar suporte à instalação e operação de 

qualquer tipo de empreendimento/atividade é a caracterização físico-ambiental do espaço 

onde se pretende implantar o empreendimento. Logo, a descrição dos sistemas físicos que 

envolvem uma determinada área torna-se imprescindível para aquelas localidades voltadas à 

recepção da infraestrutura necessária ao saneamento ambiental. 

Nesse sentido, os estudos dos aspectos físicos envolvem componentes abióticos e bióticos do 

ecossistema de maior interesse para o estudo ambiental, cujo envolvimento dá-se no 

levantamento dos aspectos: atmosféricos e comportamento climático da região, geológicos, 

geomorfológicos, pedológicos, e todos aqueles envolvidos, que são objeto de análise, em 

escala regional e local. 

 

2.3.1 Aspectos Geológicos  

De acordo com o CPRM – Serviço Geológico do Brasil (2005), o município de Mossoró está 

situado, geologicamente, na Província Borborema. Na região são encontradas as seguintes 

formações geológicas: Formação Jandaíra (K2j), Formação Barreiras (ENb), depósitos Colúvios-

eluviais (NQc), Flúvio-lagunares (Qfl) e depósitos Aluvionares (Q2a), como pode ser observado 

na figura abaixo: 
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Figura 5. Mapa de Geologia do Município de Mossoró  

 

Fonte: CPRM, 2005. 
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Minora, Amaro & Boori (2010), descrevem os referidos sedimentos da seguinte maneira:  

 Formação Jandaíra (Cretáceo Superior): Unidade composta principalmente por 

calcários cinzas e cremes, margas e folhelhos, argilitos, dolomitos, calcarenitos 

bioclásticos e foraminíferos bentônicos. A Formação Jandaíra ocorre, principalmente, 

margeando o Complexo Estuarino Apodi-Mossoró, porém as observações em campo e 

a interpretação dos produtos de sensoriamento remoto mostram que a área 

correspondente foi intensamente ocupada pela indústria salineira, sendo constatada a 

escassez de afloramentos; 

 Formação Barreiras (Terciário Superior): Unidade caracterizada por arenitos grossos 

de coloração avermelhada, por vezes arroxeada, apresentando níveis argilosos e/ou 

conglomeráticos, com cimentação predominantemente ferruginosa;  

 Depósitos Colúvio-Eluviais (Cenozóico): Constituem coberturas não consolidadas, 

caracterizadas pela predominância de areia e areia argilosa com típica cor marrom 

avermelhada;  

 Depósitos Aluvionares (Cenozóico): Depósitos recentes de sedimento não consolidado 

que se forma ao longo das margens dos rios e nas desembocaduras dos cursos d'água. 

São constituídas, geralmente de intercalações de camadas e lentes de diversas 

granulometrias, indo da fração argilosa à fração conglomerática;  

Segundo Rocha et al (2009), a geologia da região pertence em parte ao escudo cristalino 

brasileiro representado por rochas do Pré-cambriano; Complexo Presidente Juscelino; 

Complexo Caicó, Jucurutu e Ceará. As litologias predominantes são os guinaisses, quatizolitos, 

xistos, calcários cristalinos metamórficos e graníticos. Além dessas formações rochosas, indo 

para o litoral em ambas as bacias hidrográficas, existem as formações sedimentares do Grupo 

Apodi, representadas pelas formações Jandaíra e Açu, as deposições do Grupo Barreiras e 

cobertos coluvioeluviais e as aluviões, tabuleiros, paleoduna e dunas. 

A geomorfologia ainda demonstra que no município de Mossoró prevalecem três classes 

geomorfológicas: Superfícies Pediplanadas - formas tabulares, Planície Fluvial e Planície Flúvio-

marinha (RADAM BRASIL, 1981). O relevo do município é caracterizado pelas seguintes formas: 

 Chapada do Apodi: terras planas ligeiramente elevadas, formadas por terrenos 

sedimentares, cortados pelos rios Apodi-Mossoró e Piranhas-Açu; 

 Planícies Fluviais: terrenos baixos e planos situados nas margens dos rios, também 

denominados de Vales; 

 Depressão sublitorânea: terrenos rebaixados, localizados entre duas formas de relevo 

de maior altitude. Ocorre entre os Tabuleiros Costeiros e o Planalto da Borborema;  

 Depressão Sertaneja: terrenos baixos situados entre as partes altas do Planalto da 

Borborema e da Chapada do Apodi. 
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Andrade et al (2013) ainda afirmam que o referido território apresenta aspectos 

geomorfológicos que expressam e caracterizam relevo plano e suave-ondulado, de altitude 

moderada, entre 5,0 m e 43,0 m, composta por tabuleiros sedimentares de origem cretácea, 

cortados pelos vales dos rios Açu, Apodi-Mossoró e Umari, constituintes de largas várzeas e 

lagoas residuárias. 

 

2.3.2. Aspectos pedológicos  

Mossoró possui uma variação significativa na composição dos seus solos que vai desde 

medianamente profundos a rasos, apresentando, em geral, boa porosidade e permeabilidade, 

que fazem com que sejam moderadamente drenados. São solos de textura argilosa ou argilo-

arenosos. Assim, durante o período seco, os solos tornam-se extremamente duros e 

apresentam gretas (rachaduras) com espaçamentos que alcançam até 20 cm de largura.  

Os solos se desenvolvem como uma resposta aos processos morfoclimáticos atuantes sobre 

sedimentos e rochas, com participação maior ou menor da biota, aspectos físicos e/ou 

químicos. Com relação às classes de solos, Rocha et al. (2009) destaca que, tomando como 

referência o mapa de solo Folha do Jaguaribe/Natal Radam (1981) e Embrapa (2006), 

predominam os seguintes tipos de solos na região que compreende a bacia Apodi-Mossoró: 

Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico, Cambissolo Eutrófico, Bruno Não Cálcico, Solos 

Litólicos Eutróficos, Rendzina, Latossolo Vermelho-Amarelo Eutrófico, Latossolo Amarelo 

Distrófico, Vertissolo, Solos Aluviais Eutróficos, dentre outros. Ou seja, os solos da Região são 

de origem sedimentar, com dominação dos cambissolos de fertilidade natural alta. No mapa 

abaixo podem ser identificados os principais tipos de solo existentes no município de Mossoró: 
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Figura 6.Característica Pedológica Municipal 

 

Fonte: Embrapa Solos, UEP Recife 
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Como pode ser visto na imagem anterior, alguns solos têm predominância no município, sendo 

eles, de acordo com o IDEMA (2008): 

 Cambissolo Eutrófico: solo de alta fertilidade, textura argilosa, bem a moderadamente 

drenado e de relevo plano;  

 Rendzina: fertilidade alta, textura argilosa, moderado e imperfeitamente drenado, 

relevo plano; 

 Latossolo Vermelho Amarelo Eutrófico: fertilidade média a alta, textura média, bem a 

extremamente drenado, relevo plano. De acordo com a Start Consultoria (2011), esses 

solos são profundos com boa agregação entre as partículas com estrutura 

normalmente granular; porosos e permeáveis, de textura que varia de média a 

argilosa. Além disso, contém baixos teores de matéria orgânica. Normalmente nesse 

tipo de solo predominam pH’s com teor ácido com valores entre 4,5 e 5,5. No 

município, esses solos têm origem da base geológica sedimentar da Formação 

Barreiras e apresentam reduzida suscetibilidade a erosão, devido à boa 

permeabilidade, porosidade e pouca diferenciação de teor de argila dos volumes ou 

horizontes A para os horizontes B. 

Percebe-se, com essas informações, o quão rico é o solo de Mossoró. Por isso, vale ressaltar o 

quanto essa informação influencia no desenvolvimento do município. Mossoró é possuidor de 

vários recursos naturais, sendo o petróleo o mais importante para o seu desenvolvimento 

econômico nos últimos anos. A presença de petróleo na região fez com que o RN se tornasse o 

maior estado produtor de petróleo em terra do Brasil, tendo Mossoró como principal cidade 

produtora. Além disso, outros recursos também podem ser encontrados em seu território, 

como minerais originários do calcário, a exemplo do magnésio e do cálcio, favorecendo a 

produção da cerâmica e do cimento na região. Suas condições de solo ainda contribuem para a 

exploração agrícola, fortalecendo a atividade da fruticultura. 

Frisa-se que para a composição dessa análise pedológica, utilizou-se como base o diagnóstico 

in loco, procedido para o presente trabalho e com base de visualização realizada em 2010 pela 

empresa Start Consultoria (2011), indo essas informações ao encontro das terminologias 

adotadas EMBRAPA (1999). Além dessa técnica de coleta, o presente trabalho ainda foi 

pautado no uso de revisão bibliográfica secundária, condizente a referencial de instituições 

governamentais e acadêmicas, sobre a localidade. 

Segundo as análises, foi possível verificar que as tipologias pedológicas municipais 

preponderantemente apresentam-se sob a característica granulométrica arenosa. A origem de 

tais tipos decorre tanto da desagregação e deposição sobre as rochas sedimentares 

constituintes da Formação Barreiras, como de origem sedimentar marinha.  

 

2.3.3. Aspectos climatológicos  

O estudo das condições climáticas em qualquer espaço geográfico apresenta-se complexo, 

visto o quantitativo de elementos e interações que devem ser levados em conta na análise do 
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sistema climatológico. Sendo assim, para a compreensão da dinâmica do clima de um 

determinado espaço geográfico torna-se preponderante buscar compreender a dinâmica dos 

sistemas de amplas escalas geográficas, conhecidos como sinópticos, assim como, aqueles que 

compõem escalas geográficas menores.  

Devido à sua latitude, 5° ao Sul do equador, mas principalmente pela proximidade comum 

deserto salino, Mossoró se apresenta como uma das mais quentes cidades do país. Além disso, 

segundo Velloso et al (2002), o município encontra-se inserido na ecorregião da caatinga, 

chamada Depressão Sertaneja Setentrional, contribuindo ainda mais para as características do 

clima. 

O clima de Mossoró é seco e muito quente, segundo a classificação Köppen, que se baseia no 

regime térmico e pluviométrico (CARMO FILHO; ESPÍNOLA SOBRINHO; MAIA NETO, 1991 apud 

OLIVEIRA DA SILVA; et. al., 2011.). Pedrini (2006) complementa ao identificar em seu estudo 

que, utilizando da classificação climática de W.C. Thornthwaite (série de índices térmicos 

baseados no Balanço Hídrico de uma região), o clima de Mossoró é do tipo DdA’a’, ou seja, 

semiárido, com pequeno ou nenhum excesso de água durante o ano, e megatérmico1. 

O tempo médio de insolação é de aproximadamente 2.830 horas anuais, com umidade relativa 

do ar em torno de 68%, podendo ficar abaixo dos 30%, especialmente no período seco, 

durante a tarde, bem abaixo do ideal estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

de 60%. O menor índice de umidade relativa do ar registrado em Mossoró foi de 21%, em 5 de 

setembro de 1996. 

Ao lado de Caicó e Pau dos Ferros, Mossoró está entre os municípios mais quentes do Rio 

Grande do Norte. Entre outras curiosidades, segundo dados do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET), referentes ao período de 1970, 1973 a 1985 e 1993 a 2008, a menor 

temperatura registrada em Mossoró foi de 16 °C, registrada em 07 de junho de 1996, e a maior 

atingiu 39,6 °C em 14 de outubro de 1979. 

Devido à baixa latitude e ausência de fatores geográficos influenciadores, a temperatura do 

município tem pouca variação anual. O potencial de evaporação é bastante elevado e durante 

quase o ano inteiro as temperaturas permanecem altas, sendo que a média anual fica em 

torno de 28°C, que chegam a variar entre mínimas de 22°C e máximas de 33°C – ver tabela 

abaixo – (AMARO, 2003; PEDRINI, 2006; LIMA et al, 2006). 

                                                           
1 Climas com altas temperaturas todos os meses do ano 
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Tabela 1. Médias Anuais (1990 a 2014) por Meses da Temperatura Média, Máxima e Mínima 

MESES 
TEMPERATURA 

MÁXIMA MÉDIA MÍNIMA 

Janeiro 31.9 28.3 24.6 

Fevereiro 32.4 28.4 24.9 

Março 32.1 28.3 24.9 

Abril 32.4 28.2 24.7 

Maio 32.6 28.0 24.3 

Junho 32.1 27.4 23.5 

Julho 32.1 27.2 22.7 

Agosto 33.1 27.4 22.7 

Setembro 33.3 27.6 22.9 

Outubro 32.8 27.9 23.5 

Novembro 32.4 28.0 23.8 

Dezembro 32.2 28.3 24.4 

Fonte: INMET, 2015. 

 

A tabela apresenta a média de temperatura por meses e anos, comprovando a variação 

apresentada, e a característica do município reconhecido pelas temperaturas megatérmicas. A 

estiagem perdura de sete a oito meses, e a estação chuvosa, muito raramente, ultrapassa 

cinco meses, o que demonstra irregularidade. As isoietas chegam a variar 400 a 700 mm 

anualmente, identificando o período chuvoso entre os meses de fevereiro a maio. A 

velocidade média anual dos ventos é de 4,1 m/s, sendo o Sudeste e o Nordestes as direções 

predominantes dos ventos (AMARO, 2003; PEDRINI, 2006; LIMA et al, 2006).  

Relacionando as temperaturas aos períodos de precipitação chuvosa, podem ser observados 

os dados do INPE, com base nas Normais Climatológicas de 1961 a 1990 (INMET, 1990), 

registrados na figura abaixo. 

Gráfico 1. Climograma de Mossoró 

Fonte: INMET, 2015. 
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De acordo com a imagem, pode ser observado que a temperatura média do município 

apresenta uma tendência decrescente de janeiro a julho e esse comportamento se inverte de 

agosto a dezembro. Mossoró apresenta um climograma caracterizado por precipitações 

ocorrendo durante todo o ano, porém, de dezembro a abril há uma tendência de aumento, e 

depois, de abril a novembro, ocorre um decréscimo gradual da precipitação. As precipitações 

chuvosas em Mossoró sempre foram muito baixas. Os maiores acumulados estão dispostos na tabela 

abaixo, conforme dados do INMET: 

Tabela 2. Maiores acumulados de precipitação em 24 horas registrados em Mossoró 

MÊS  ACUMULADO DATA MÊS ACUMULADO DATA 

Janeiro 163 mm 28/01/2004 Julho 50 mm 10/07/2004 

Fevereiro 73 mm 28/02/2007 Agosto 49,5 mm 04/08/1973 

Março 127,2 mm 29/03/1997 Setembro 16,9 mm 06/09/1979 

Abril 118,4 mm 30/04/1985 Outubro 16,2 mm 11/10/1984 

Maio 125,8 mm 14/05/1974 Novembro 21,8 mm 28/11/1982 

Junho 42 mm 05/06/2003 Dezembro 28,6 mm 06/12/1974 

Fonte: INMET, 2015. 

 

Segundo a tabela, o maior acumulado de precipitação em Mossoró, em 24 horas, foi de 163 

mm, na data de 28 de janeiro de 2004. Outros grandes acumulados foram 127,2 mm em 29 de 

março de 1997, 125,8 mm em 14 de maio de 1974, 118,4 mm em 30 de abril de 1985, 114,9 

mm em 21 de março de 2006, 109,7 mm em 26 de maio de 1995, 107 mm em 27 de maio de 

2008 e 100,1 mm em 15 de abril de 1985.  

 

2.3.4. Aspectos Fitofisionômicos 

As formações vegetais estão diretamente relacionadas aos fatores climáticos, ao tipo de solo e 

ao relevo. Na região semiárida do Rio Grande do Norte, ocorre, predominantemente, a 

vegetação tipo caatinga. Mossoró encontra-se com seu território dentro deste bioma, no qual 

podem ser encontrados três tipos de vegetação distintos, sendo eles: caatinga hiperxerófila, 

carnaubal e a vegetação halófita.  

A Caatinga Hiperxerófila é um tipo de vegetação de caráter mais seco, com abundância de 

cactáceas e plantas de porte mais baixas e espalhadas, a exemplo da jurema, mufumbo, 

facheiro, faveleiro, xique-xique e marmeleiro. O Carnaubal tem como espécie predominante a 

palmeira de carnaúba (carnaubeira – Copernicia prunifera), que tornou Mossoró um dos 

grandes produtores de cera de carnaúba (incluindo palha, pó e óleo) do Brasil, influenciando 

diretamente na economia do município. Os carnaubais são espaçados e iluminados, a Floresta 

Ciliar com Carnaúba está presente nas baixadas mais úmidas e várzeas do Rio Apodi-Mossoró. 

Porém, em virtude do crescimento urbano de forma desordenada, hoje resta pouco da 

vegetação nativa na área da bacia (CPRM, 2005).   



 

38 

Figura 7. Carnaúbas 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 8. Marmeleiros 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

A Vegetação Halófila apresenta espécies adaptadas ao alto grau de salinidade (como o bredo e 

o pirrixiu) em decorrência da penetração da água do mar nas regiões baixas marginais dos 

cursos d’ água – característico da região salineira a qual Mossoró está inserida. Os espécimes 

vegetais provenientes de outras localidades, não endêmicas, também são encontradas no 

município principalmente na sede e seu entorno imediato, dentre os quais, pode-se verificar: 

Neem (Azadirachta indica); Cássia (Cassia Siamea); Algaroba (Prosopis juliflora); Ciumeira ou 

Saco Velho (Calotropis procera) (CPRM, 2005; IDEMA, 2008). 

Vale ressaltar que, num intervalo de aproximadamente 26 anos, o mangue arbóreo nativo da 

bacia Apodi/Mossoró foi sendo substituído pela algaroba, espécie bioinvasora oriunda do 

Peru, responsável pelo deslocamento das espécies nativas além de produzir camada de 

serapilheira que não permite a germinação de sementes de outras plantas. De acordo com 

Petta et al (2010), a vegetação de algaroba possui 49% de extensão e cobre as regiões Norte, 

Noroeste e Central do município de Mossoró; a mata de carnaúba concentra-se na região Sul 

(22%) e a área de cultura e extrato herbáceo contorna as demais vegetações, compondo 29% 

de toda a área.  

Figura 9. Algaroba 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 10. Neem 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 
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Mossoró encontra-se entre os 20 municípios que mais sofreram desmatamento, dentro dos 

limites do bioma Caatinga, entre o período de 2002 a 2008. O município possui uma área de 

Caatinga de 2110,64km², onde 1105,27km² foram antropizados até 2002, 95,18km² foram 

antropizados entre 2002 e 2008, atingindo um percentual de 4,51% de área de caatinga no 

município. Dentre os municípios, dentro dos limites do bioma Caatinga, que sofreram mais 

desmatamento, Mossoró está na 16ª posição (MMA – Ministério do Meio Ambiente, 2010). 

 

2.3.5. Recursos Hídricos 

Os recursos hídricos possuem seus regimes influenciados em função da pluviometria, da 

geologia, da geomorfologia, da pedologia, e da vegetação, aliadas às interferências humanas. 

Souza, Silva & Dias (2012) descrevem os recursos hídricos como águas superficiais ou 

subterrâneas disponíveis para qualquer tipo de uso em uma determinada região ou bacia 

hidrográfica. 

Conforme o IDEMA, o Estado do Rio Grande do Norte possui 14 (quatorze) bacias 

hidrográficas, sendo as principais em curso de drenagem as bacias do: Apodi-Mossoró (14.276 

km²) e a do Piranhas/Açu (17.498,5 km²) que juntas cobrem cerca de 80% da área estadual, 

onde ambas deságuam no litoral norte do Estado. 

Os recursos hídricos do município de Mossoró se caracterizam por dois tipos bastante 

diferenciados: recursos hídricos de superfície constituídos pela grande bacia hidrográfica do 

Rio Apodi/Mossoró e seus afluentes, sendo o principal, dentre estes, o Rio do Carmo, e os 

recursos hídricos subterrâneos, que constituem os mananciais de água dos aquíferos do 

calcário Jandaíra, do arenito Açu, e da cobertura arenosa do Grupo Barreiras, além das águas 

dos corpos de aluvião (JALES, 2009).  

De acordo com o CPRM (2005), o município de Mossoró encontra-se totalmente inserido nos 

domínios da bacia hidrográfica Apodi-Mossoró, sendo banhado pelo rio Mossoró, corta a 

cidade de Mossoró no sentido sudoeste-nordeste, tendo como principais tributários o córrego 

Gangorra ao Norte; o Rio do Carmo, os riachos Bonsucesso, Nogueira, Grande, Inferno, Fundo 

e Olho d’ Água, e o córrego do Bastião ao Sul; os riachos Suçuarana, Poço dos Bois, Xique-

xique, Passagem Velha, São Raimundo, Pai Antônio e o Córrego Jerimum ao Leste; e, os riachos 

Campo do Junco, Grande, Cabelo Negro e córrego do Virgílio ao Oeste. Sob o domínio 

hidrogeológico, o município está inserido no Domínio Hidrogeológico Intersticial e no Domínio 

Hidrogeológico Karstico-fissural. 

Ainda segundo o órgão, os principais corpos de acumulação no município são os açudes 

públicos: Barragem Passagem de Pedras, Barragem de Baixo (250.000m3), Barragem do Saco, 

Barragem Lagoa de Paus, Barragem Mossoró (100.000m3); e os açudes comunitários: 

Barragem Santana (100.000m3), Dos Pintos (100.000m3) e Favela (500.000m3). O padrão de 

drenagem é do tipo dendrítico e os cursos d’ água tem regime intermitente.  

A bacia hidrográfica Apodi/Mossoró encontra-se localizada na microrregião do Oeste Potiguar, 

ocupando uma área de 14.276 km2, o que corresponde a 26,8% do território do Rio Grande do 
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Norte. Representa a maior bacia hidrográfica genuinamente potiguar, na qual são cadastrados 

618 açudes, totalizando um volume de 469.714.600 km3 de água, equivalentes a 27,4% do 

total de açudes e 10,7% dos volumes de água acumulados no Estado, segundo dados da 

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN, 2010 apud SOUZA, SILVA & 

DIAS, 2012).  

Essa bacia é a segunda maior do estado e drena uma área de aproximadamente 15.500 km². 

Apresenta uma grande importância econômica liderada pelas atividades de extração de 

petróleo, produção de sal marinho, utilização dos solos para agricultura e fruticultura irrigada, 

pecuária extensiva, mineração de calcário, entre outras atividades socioeconômicas. As bacias 

hidrográficas sob o domínio da caatinga apresentam características peculiares, como o regime 

intermitente e sazonal de seus rios, reflexo direto das precipitações escassas e irregulares, 

associadas à alta taxa de evaporação hídrica. Em razão do clima semiárido da região, que 

favorece os altos índices de evaporação e à escassez de água, a vazão do Apodi/Mossoró é de, 

aproximadamente, 360 milhões de m³/ano, com o escoamento iniciando no mês de fevereiro e 

diminuindo, drasticamente, a partir do mês de junho, tornando-se praticamente nulo nos 

meses de novembro e dezembro (OLIVEIRA et al., 2009; CARVALHO et al., 2011; LEAL, 

TABARELLI & SILVA, 2005). 

Na região Nordeste é comum um mesmo rio receber denominações diferentes, dependendo 

do lugar que percorre. A bacia hidrográfica Apodi/Mossoró é considerada exorréica, e por 

onde passa recebe o nome da respectiva cidade, como é o caso do rio Mossoró. O rio tem sua 

nascente localizada na Serra de Luiz Gomes, passa pelos municípios localizados na chapada do 

Apodi e, depois de banhar a cidade de Mossoró, deságua no Oceano Atlântico, tendo a sua foz 

nos tabuleiros costeiros do município de Areia Branca. Ele corta a cidade de Mossoró no 

sentido sudoeste-nordeste, apresentando-se sinuoso nessa região e com vários açudes e lagos 

nas proximidades de suas margens. Sua várzea apresenta larguras apreciáveis, da ordem de 

500 a 1000 m, estreitando-se junto ao Centro, onde existem três pontes que fazem a ligação 

entre a parte mais antiga da cidade, na margem esquerda, e o Bairro Alto de São Manuel, que 

se desenvolveu mais recentemente na margem direita do rio. (SOUZA, SILVA & DIAS, 2012; 

ARAÚJO, SANTOS & ARAÚJO, 2007). 

As agressões ao Rio Mossoró vêm aumentando nos últimos anos, seja pelo despejo de 

efluentes sanitários brutos, seja pelo descarte inadequado de resíduos sólidos urbanos em 

suas águas. As pressões antrópicas sobre esse curso hídrico resultam da supressão da mata 

ciliar para exploração mineral e a forte dinâmica do mercado imobiliário em razão da 

tendência de expansão urbana vivenciada pelo município. 

 

2.3.5.1. Abastecimento de água  

O abastecimento de água à população de Mossoró é realizado através da exploração de poços 

tubulares e também do manancial da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, através da 

Adutora Jerônimo Rosado, pertencente à bacia hidrográfica Rio Piranhas-Assú. A produção e 
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manutenção contínua do sistema é de responsabilidade da CAERN, por meio do escritório 

Regional de Mossoró. 

A região de Mossoró possui dois aquíferos subterrâneos: o Açu, confinado no arenito de 

mesmo nome, a 900-1200m de profundidade, e o Jandaíra, em extratos calcários situados a 

profundidades menores, de 20 a 150m. Ambos possuem grande significado econômico e 

social, por permitirem a agricultura irrigada e o abastecimento d'água. O aquífero Açu é 

responsável por, aproximadamente, 60% do abastecimento de água para consumo humano no 

Município de Mossoró. (JALES, 2009; MOSSORÓ, 2010). 

Tais aquíferos permitem a exploração através de poços rasos e profundos. Os poços tubulares 

profundos estão distribuídos em pontos estratégicos da cidade, e podem mandar água 

diretamente na rede de distribuição de água ou nos reservatórios. A profundidade dos poços 

(aproximadamente 1000 metros) deixa a água bem mais quente do que a temperatura 

ambiente. Dos 27 poços profundos perfurados em Mossoró, ao menos 15 estão em 

funcionamento. Muitos foram desativados devido à perda da qualidade da água, por causa da 

migração de óleo para o interior do poço, e problemas com o revestimento, que tornava a 

água salobra (SOUZA, ROCHA e ARAÚJO, 2011) 

A região de Mossoró caracteriza-se pela presença de petróleo em seu subsolo, constituindo-se 

na principal reserva continental do País. Este fato causa uma situação adversa em relação à 

exploração de poços destinados ao abastecimento humano, ou seja, pode haver 

comprometimento da qualidade da água em função da presença do petróleo (MOSSORÓ, 

2010). 

Ainda compõem o sistema de abastecimento de água em Mossoró, as estações elevatórias de 

água tratada e reservatórios. 
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2.4. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS, INFRAESTRUTURA BÁSICA E SOCIAL DA 

COMUNIDADE 

2.4.1. Centros de Assistência Social e Atenção 

Mossoró conta com alguns espaços voltados a assistência social que, em sua maioria, 

desenvolvem ações voltadas para crianças e jovens. Os principais são os Centros de Referência 

de Assistência Social – CRAS, e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI. 

O CRAS é responsável pelo gerenciamento de programas de promoção social, como aqueles 

referentes ao Programa Brasil Sem Miséria do qual fazem parte o Programa Bolsa Família. As 

demais instituições ligam-se ao auxílio social das crianças e jovens do município, em risco de 

vulnerabilidade social. 

O posto do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) articula um conjunto de ações 

visando retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos da prática do trabalho 

precoce, exceto quando na condição de aprendiz, a partir de 14 anos (MDS, 2015). O programa 

compreende transferência de renda, prioritariamente por meio do Programa Bolsa Família, 

onde há um acompanhamento da família e a oferta de serviços socioassistenciais, atuando de 

forma articulada com estados e municípios e com a participação da sociedade civil. 

Além desses centros, há no município a presença de conselhos, casas e programas de apoio 

que prestam assistência a crianças, jovens, idosos e pessoas com deficiência, tais como o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA, a Casa da Nossa 

Gente Bom Jesus, o Conselho Municipal de Assistência Social do Município – CMAS, o Cadastro 

Único, etc. 

 

2.4.2. Comunicação 

Mossoró é bem assistido no quesito comunicação, dispondo de emissoras de TV, Rádios, 

jornais impressos e virtuais, Correios, Agências Bancárias públicas e privadas, entre outros, 

dispostos a seguir: 

Emissoras de TV: De acordo com a Anatel (2016), são três emissoras de TV, sendo dois canais 

abertos (TV Mossoró e InterTV Costa Branca), operados pela Fundação Vingt Rosado e 

Televisão Costa Branca Ltda., respectivamente; e um por assinatura (TCM – Cana 10). No 

município ainda existem sucursais de outras emissoras. 

Correios: De acordo com os Correios2 (2016), são seis postos da Empresa Brasileira de Correios 

e Telégrafos, sendo 03 Agências de Correios Franqueadas (AGF), que exercem apenas serviços 

auxiliares; e 03 Agências de Correios próprias (AC), que realizam todos os serviços autorizados 

pelo órgão; 

                                                           
2 http://m.correios.com.br/movel/agencias.do 
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Agências Bancárias: De acordo com o Banco Central3 (2016), são 16 agências bancárias, 

pertencentes a três bancos públicos – Banco do Brasil (6), Caixa Econômica Federal (3), e 

Banco do Nordeste (1); e quatro bancos privados – HSBC (1), Santander (1), Bradesco (2), e Itaú 

(2). Além dos postos de atendimento bancário e postos eletrônicos espalhados no município; 

Rádio: são oito emissoras de rádio, sendo quatro com modulação em amplitude (AM) – Rádio 

Difusora AM 1170; Rádio Tapuyo AM 1060; Rádio Rural AM 990KHZ; e Rádio Libertadora AM 

1430KHZ – e quatro com modulação em frequência (FM) – Rádio Cidadania 98FM; Rádio TCM 

95FM; Rádio 105FM; Rádio Resistência, 93FM; 

Periódicos: o município dispunha de quatro jornais impressos, sendo eles: Correio da Tarde, O 

Mossoroense, Gazeta do Oeste, e o De Fato. Porém, os três primeiros encerraram suas 

atividades. O Correio da Tarde foi o primeiro, em 2013, e entre o final do ano de 2015 e início 

de 2016, foi a vez do Gazeta do Oeste e do O Mossoroense, sendo que este último anunciou 

que manteria o jornal online. O Jornal De Fato é o único que continua com as duas versões, 

online e impressa. Entre as revistas, destacam-se a Revista Acontece e a Revista Partage. 

Muitos portais de notícias e blogs também surgiram nos últimos anos, devido ao acesso 

facilitado à internet.  

Além disso, o município dispõe de serviços de internet  3G, via rádio, e a cabo, telefonia fixa e 

móvel, sendo esta última prestada por quatro operadoras (TIM, Vivo, Oi e Claro).  

 

2.4.3. Educação 

A educação é fundamental para a estrutura socioeconômica, contribuindo diretamente para o 

desenvolvimento de um território, visto que, por meio dela, um país tem os fundamentos 

morais, éticos e conhecimento, elementos necessários à inserção no mercado tão exigente nos 

dias atuais. Igualmente, permite que a população obtenha a consciência da convivência em 

harmonia entre os diferentes grupamentos humanos. Nesse contexto, buscou-se demonstrar 

como o município de Mossoró vem desenvolvendo sua educação básica. 

De acordo com o IBGE (2012), Mossoró possui o seguinte número de escolas que atendem aos 

níveis pré-escolar, fundamental e médio, na rede pública e privada: 

Tabela 3. Número de escolas por nível da rede pública e privada 

NÍVEL 

TIPO 

PÚBLICA 
MUNICIPAL 

PÚBLICA 
ESTADUAL 

PÚBLICA 
FEDERAL 

PARTICULAR TOTAL 

Pré-escolar 73 0 0 54 127 

Fundamental 61 56 0 57 174 

Médio 0 20 1 18 39 

Fonte: IBGE, 2012. 

 

                                                           
3 http://www.bcb.gov.br/?RELAGPAB 
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Pela tabela é possível identificar que as escolas particulares contribuem com uma grande 

parcela para a educação do município, em todos os níveis de aprendizagem, apresentando 

maior destaque no nível médio, quando representa 46% do total de escolas da cidade, ficando 

atrás da rede estadual, que detém 51%. Já a rede pública municipal possui o maior número de 

escolas para os níveis de sua competência, pré-escolar e fundamental. 

O estudo ainda aponta que existem 2.801 docentes trabalhando na rede pública e privada de 

ensino. A figura abaixo mostra a quantidade professores que atuam nas escolas do município: 

 

Gráfico 2. Gráfico com quantidade de docentes nas escolas de Mossoró/RN 

 

Fonte: Start Consultoria, 2016; adaptado de IBGE 2012. 

 

Analisando o gráfico, percebe-se que a quantidade de professores que atendem à rede privada 

(1.064 docentes) de ensino é maior que a da rede pública, ao comparar por instâncias, 

supondo que o ensino público de Mossoró, possivelmente, necessite ampliar seu o quadro de 

docentes. O número de professores da rede estadual é o que mais se aproxima, sendo um 

total de 980 professores. Também é possível perceber no gráfico que há mais professores 

lecionando no nível fundamental (1.810 docentes), condizente com os dados da tabela 

anterior, que demonstraram haver uma maior oferta de escolas para o nível fundamental (174 

escolas) na cidade.  

Com relação ao número de matrículas, o número apontado pelo IBGE (2012) mostra que 30% 

dos alunos estão inseridos na rede privada; 40% na rede pública estadual; 29% na rede pública 

municipal, aproximadamente; e 1% na rede pública federal. O estudo também aponta que há 

mais matriculados no Ensino Fundamental, representando 65% do corpo discente da rede de 

ensino mossoroense.  

O Censo Escolar, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – INEP, também aponta dados a respeito do número de matrículas de alunos 

realizadas em Mossoró, porém, somente na área pública, em instâncias municipal e estadual. 

O quadro abaixo traz o número de matrículas efetivadas em 2015 na rede pública de Mossoró, 

segundo o INEP: 
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Tabela 4. Matrículas na rede pública municipal e estadual de Mossoró em 2015 

UNIDADES DA 
FEDERAÇÃO, 
MUNICÍPIOS, 
DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

MATRÍCULAS 

EDUCAÇÃO REGULAR E ESPECIAL EJA 

EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL 

MÉDIO 

EJA PRESENCIAL 

CRECHE PRÉ-ESCOLA ANOS INICIAIS ANOS FINAIS FUNDAMENTAL MÉDIO 

Estadual Urbana 0 0 5.077 7.250 7.225 1.339 650 

Estadual Rural 0 0 463 304 294 183 0 

Municipal Rural 226 605 1.628 1.139 0 416 0 

Municipal Urbana 2822 3.958 6.586 3.210 0 753 0 

Fonte: INEP4, 2015. 

 

A tabela acima comprova os dados do IBGE (2012), demonstrando que há um maior número 

de estudantes cursando o nível fundamental de ensino, sendo 13.754 alunos nos anos iniciais e 

11.903 nos anos finais. Do total de 44.128 matrículas efetuadas em ensino regular e especial 

na rede pública de Mossoró, 51,6% estão matriculados na rede estadual e 48,4% na rede 

municipal, sendo 88,1% estudantes da zona urbana do município. 

Com relação ao desempenho dos estudantes, mensurado pelo Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica – IDEB, Mossoró tem superado as metas, e o ensino de rede pública municipal 

tem se destacado. Em 2013, por exemplo, a meta projetada era que a rede municipal 

alcançasse o índice de 4,3, mas ultrapassou, atingindo 5,1. Enquanto a rede estadual, no 

mesmo ano, tinha a meta de 4,2, e alcançou 4,3. As escolas de Mossoró ficaram entre as mais 

bem classificadas, à frente até da capital Natal. Os estudantes da rede privada não participam 

dessa mensuração. 

Além da educação básica, Mossoró também conta com ensino superior de qualidade, tendo 

instaladas em seu território instituições de ensino superior, como o Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte (IFRN), a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 

a Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), a Faculdade de Enfermagem Nova 

Esperança (FACENE), a Faculdade Mather Christi, a Universidade Potiguar (UNP), entre outras. 

O município ainda é beneficiado com muitos programas governamentais, que auxiliam na 

melhoria da educação oferecida à população. São diversos os programas que permitem a 

transferência de verbas federais para o município de Mossoró, como os Programas 

Universidade para Todos e Brasil Alfabetizado, entre outros 

 

2.4.4. Energia Elétrica 

A concessionária de serviço público responsável pela distribuição de energia em Mossoró é a 

Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, atualmente controlada pelo Grupo 

Neoenergia. A distribuição é feita para clientes residenciais, industriais, comerciais, e da zona 

                                                           
4 http://portal.inep.gov.br/basica-censo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Institui%C3%A7%C3%A3o_de_ensino_superior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Federal_do_Rio_Grande_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Federal_do_Rio_Grande_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_do_Estado_do_Rio_Grande_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_Rural_do_Semi-%C3%81rido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Enfermagem_Nova_Esperan%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Enfermagem_Nova_Esperan%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Faculdade_Mather_Christi&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Potiguar
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rural, entre outros. Em 2013, a Cosern registrou uma média 103.335 clientes. A tabela abaixo 

mostra o comportamento do consumo das diferentes classes de clientes da companhia em 

Mossoró: 

Tabela 5. Comportamento de Consumo dos Clientes Cosern em Mossoró 

Classe 

Mossoró RN 

Consumo (Mwh) 
2012 

Consumo (Mwh) 
2013 

Variação 
2013 x 2012 

Variação 
2012 x 2013 

Residencial 85.638 95.589 11,6% 10,7% 

Industrial 140.604 160.115 13,9% 3,9% 

Comercial 55.687 60.539 8,7% 8,2% 

Rural 17.069 21.011 23,1% 12,6% 

Outras 30.712 33.021 7,5% 4,35% 

TOTAL 329.710 370.276 12,3% 7,8% 

Fonte: COSERN5 2013. 

Pelos dados é possível observar que os maiores consumidores de energia no município são a 

classe Residencial e Industrial. Segundo a Cosern, o consumo médio residencial em Mossoró é 

de 176 kWh/mês. O consumo de energia na cidade acaba aumentando no verão, devido as 

temperaturas da região ficarem ainda mais altas, e estimularem o uso de ventiladores, 

climatizadores e ar-condicionado.  

 

2.4.5. Instituições Religiosas e Cemitérios  

De acordo com a divisão oficial da Igreja Católica, o município está situado na Diocese de 

Mossoró, do qual é sede. A diocese possui uma área de 18.332 km², é formada por 56 

municípios, 32 paróquias e foi erigida canonicamente pelo Papa Pio X em 28 de julho de 1934, 

desmembrada da diocese de Natal (hoje arquidiocese). Seu primeiro bispo foi Dom Jaime de 

Barros Câmara, e o atual é Dom Mariano Manzana, ordenado em 5 de setembro de 2004.  

A sede é a Catedral de Santa Luzia, construída no século XVIII, entre 1772 e 1773 e 

reconstruída no século XIX, sendo inaugurada em 1830 e elevada à categoria de matriz no ano 

de 1842. Somente em 1934, quando da criação da Diocese de Mossoró, a igreja foi elevada à 

categoria de catedral diocesana. No censo de 2010, o catolicismo romano era a religião da 

maioria da população, com 183.672 adeptos, ou 70,69% dos habitantes. 

Mossoró também possui os mais diversos credos protestantes ou reformados. Em 2010, 

segundo o IBGE, 47.964 mossoroenses se declararam evangélicos (18,46%), 627 mórmons 

(0,24%), 1.618 espíritas (0,62%), 71 messiânicos (0,03%); 35 umbandistas (0,01%); 25 judaístas 

(0,01%); 24 católicos ortodoxos (0,01%); 16 candomblecistas(0,01%) e 6 budistas (0,00%). 

Além do catolicismo romano e do protestantismo, também existiam 22.356 pessoas sem 

religião (8,6%), dos quais 504 ateus (0,19%) e 59 agnósticos (0,02%); 94 esotéricos, Outros 305 

                                                           
5 http://www.cosern.com.br/Noticias/Pages/CONSUMO-M%C3%89DIO-DE-ENERGIA-EL%C3%89TRICA-EM-MOSSOR%C3%93-

CRESCE-12,3-NO-PRIMEIRO-SEMESTRE-DE-20130809-5827.aspx 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Circunscri%C3%A7%C3%B5es_eclesi%C3%A1sticas_cat%C3%B3licas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diocese_de_Mossor%C3%B3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diocese_de_Mossor%C3%B3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ere%C3%A7%C3%A3o_can%C3%B3nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_XI
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquidiocese_de_Natal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquidiocese
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jaime_de_Barros_C%C3%A2mara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jaime_de_Barros_C%C3%A2mara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mariano_Manzana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Santa_Luzia_de_Mossor%C3%B3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica_Apost%C3%B3lica_Romana
https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Igreja_de_Jesus_Cristo_dos_Santos_dos_%C3%9Altimos_Dias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espiritismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Messi%C3%A2nica_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Umbanda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica_Ortodoxa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Candombl%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Budismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Irreligi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Irreligi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ate%C3%ADsmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agnosticismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esoterismo
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Religiões Professadas em Mossoró/RN

Católicos Evangélicos Mormons Espíritas

Messiânicos Umbandistas Judaístas C. Ortodoxos

Candoblecistas Indeterminada

possuíam religião indeterminada ou múltiplo pertencimento (0,12%), 62 não souberam 

(0,02%). 

Gráfico 3. Gráfico com Religiões professadas na Cidade de Mossoró/RN 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Start Consultoria, 2016; adaptado de IBGE 2012. 

 

Com relação aos cemitérios, o município possui dois cemitérios públicos municipais, o São 

Sebastião e o Novo Tempo (mais conhecido como Cemitério Novo). O cemitério São 

Sebastião está localizado no centro da cidade e já não possui locais disponíveis para novas 

sepulturas. Dentro do Cemitério São Sebastião, há também a capela de São João Batista, 

inaugurada no dia 2 de novembro de 1930. O Cemitério Novo Tempo está localizado às 

margens da BR-304, e sua capacidade também já está próxima do limite. Há projetos para 

construção de um novo cemitério público e outro privado, sendo este último pertencente 

ao Grupo Vila. 

 

2.4.6. Patrimônio 

Mossoró ainda não dispõe de um patrimônio histórico catalogado, como edifícios, 

monumentos ou outros elementos de caráter material, visto não dispor de uma lei específica 

que possa garantir o tombamento das estruturas arquitetônicas antigas presentes em vários 

locais da cidade, especialmente na região central. 

Mesmo assim, é possível elencar elementos e equipamentos históricos bem preservados e de 

valor relevante para a sociedade local: a Catedral de Santa Luzia (Sede da Diocese), o Prédio da 

Reitoria da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN,  Estação das Artes Elizeu 

Ventania (antiga Estação de Trens desativada), o Palácio da Resistência (Sede do Governo 

Municipal), Museu (Antiga Cadeia Pública). A seguir, algumas das edificações históricas de 

Mossoró. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_do_Estado_do_Rio_Grande_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_das_Artes_Elizeu_Ventania
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_das_Artes_Elizeu_Ventania
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Seu patrimônio imaterial é representado pelos eventos típicos, que representam a história e a 

cultura mossoroense, como a Festa da Padroeira Santa Luzia, o Mossoró Cidade Junina e a 

encenação do Chuva de Bala no País de Mossoró. 

 

2.4.7. Organizações Sem Fins Lucrativos 

De acordo com a pesquisa sobre Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos no 

Brasil, realizada em 2010, pelo IBGE, Mossoró possui 469 entidades sem fins lucrativos 

instaladas no município, sendo a maioria ligada à Educação e Pesquisa (34,5%), seguido das 

áreas de Religião (14,3%) e Partidos políticos, sindicatos, associações patronais e profissionais 

(10,4%), que juntos somam quase 60% das entidades. Dessas entidades, 225 unidades 

correspondem a fundações privadas e associações sem fins lucrativos.  

A figura a seguir apresenta o percentual por grupos de classificação das entidades: 

 

Gráfico 4. Unidades locais das entidades sem fins lucrativos, por grupos da classificação  

 

Fonte: Start Consultoria, 2016; adaptado de IBGE 2012. 

Ainda de acordo com o IBGE (2010), essas entidades empregam 2.445 pessoas, sendo a 

maioria alocada em entidades das áreas de Educação e Pesquisa (23,5%), Saúde (16,3%) e 

Assistência Social (14,5%). O salário médio mensal pago a esses empregados é de 1,67 Salários 

Mínimos (SM), e as áreas que mais bem remuneram são as de Educação e Pesquisa (2,06 SM), 

Cultura e Recreação (1,96 SM), e Partidos políticos, sindicatos, associações patronais e 

profissionais (1,84 SM). 

 

2.4.8. Saúde 

Os serviços de saúde em Mossoró são prestados através da rede pública, sob as esferas 

municipal e estadual, e também pela rede privada. O sistema de saúde do município possui o 
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benefício da atuação total do Sistema Único de Saúde - SUS - e do Programa de Saúde da 

Família - PSF - com atendimento tanto nas áreas urbana e como na área rural. 

Segundo Sousa (2013), na esfera municipal os serviços são administrados pela Gerência 

Executiva de Saúde, órgão subordinado à Secretaria Municipal da Cidadania, que engloba além 

da saúde, a educação, a assistência social, a cultura, juventude, esporte e lazer. Na Saúde, o 

município exerce a Gestão Plena do Sistema Municipal, estando responsável pelas Unidades de 

Atenção Básica de Saúde, Unidades de Atendimento Especializado e de Pronto Atendimento.  

Sob gestão do estado, por meio da Unidade Regional de Saúde Pública (URSAP), estão os três 

hospitais públicos: Hospital Regional Tarcísio Maia, Hospital Rafael Fernandes, Hospital da 

Polícia Militar (HRTM, 205 HRF, HRPM); o Laboratório Regional de Análises Clínicas de 

Mossoró; o Laboratório de Citopatologia, o Banco de Leite Materno, o Hemocentro, a Unidade 

Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) e o Centro Estadual de Referência em Saúde do 

Trabalhador (CEREST). (SOUSA, 2013). 

A autora (2013) também lista os serviços de saúde oferecidos pela rede privada, que variam 

entre unidades particulares e filantrópicas, formada por hospitais, clínicas, planos e seguros de 

saúde, como UNIMED, HAPVIDA, AMIL, GEAP, CASSI, Petrobrás, etc. Além das Cooperativas 

organizadas pelas especialidades médicas: anestesiologistas, pediatras, ginecologistas e 

outros.  

De acordo com o último levantamento realizado pelo IBGE (2009), sobre os serviços de saúde 

do município, verificou-se que Mossoró possuía no período 115 estabelecimentos de saúde, 

sendo 47 públicos, dos quais 04 estavam sob a gestão estadual e 43 sob a municipal; 68 

privados, dos quais 33 tinham convênio com o SUS, sendo 63 com fins lucrativos e 05 sem fins 

lucrativos. A pesquisa também aponta que o município possuía um total de 664 leitos 

hospitalares para internação, sendo 318 na rede pública e 346 na rede privada. Também foi 

identificado que os serviços de maior complexidade são oferecidos pelo setor privado. 

Os dados mais recentes, fornecidos pelo CNES6 (2016), informam que Mossoró possui 339 

estabelecimentos de saúde cadastrados no município, entre pessoas física (profissionais de 

odontologia, nutrição, fisioterapia, etc.) e jurídicas (clínicas, hospitais, laboratórios, etc.). Entre 

os estabelecimentos de maior atendimento, tem-se 42 Unidades de Saúde Básica – UBS e 07 

hospitais. O quadro a seguir mostra a classificação dos hospitais, de acordo com CNES: 

                                                           
6 Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – Ministério da Saúde. 
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Quadro 2. Descrição dos hospitais de Mossoró, segundo o CNES 

HOSPITAL GESTÃO TIPO SUBTIPO ENDEREÇO 

Hospital da Mulher 
Parteira Maria Correia 

Estadual Especializado Maternidade 
Rua Francisco Bessa, 168. 
Bairro Nova Betânia.  

Hospital Municipal São 
Camilo de Lellis 

Municipal Especializado Psiquiatria 
Rua Manoel Cristino De 
Moraes, 123. Bairro Nova 
Betânia.  

Hospital Rafael 
Fernandes 

Municipal 
Hospital/Dia 
Isolado 

- 
Rua Prudente de Moraes, 01. 
Bairro Santo Antônio. 

Hospital Regional da 
Policia Militar 

Municipal 
Hospital 
Geral 

- 
Av. Aldemir Fernandes, S/N. 
Bairro Aeroporto. 

Hospital Regional Dr. 
Tarcísio de 
Vasconcelos Maia 

Dupla 
Hospital 
Geral 

- 
Rua Projetada, S/N. Bairro 
Aeroporto 

Hospital Unimed Municipal 
Hospital 
Geral 

- 
Rua Francisco Bessa, 168. 
Bairro Nova Betânia. 

Hospital Wilson 
Rosado 

Dupla 
Hospital 
Geral 

- 
Rua Dr. João Marcelino 429, 
Bairro Centro. 

Fonte: Start Consultoria, 2016; adaptado de CNES, 2016. 

 

Percebe-se que, aos poucos, os serviços de saúde estão sendo ampliados em Mossoró, 

correspondendo ao crescimento da população e seu desenvolvimento econômico. Cabe aos 

gestores das municipais, estaduais e dos próprios estabelecimentos de saúde, manterem a 

qualidade do setor, fornecendo os recursos necessários para atender a população dos 

diferentes níveis sociais. 

Mossoró é sede da II Regional de Saúde do estado do Rio Grande do Norte, formada por 

quinze municípios, reunindo, além de Mossoró, os municípios de Areia Branca, Apodi, 

Baraúna, Campo Grande, Caraúbas, Felipe Guerra, Governador Dix-Sept Rosado, Grossos, 

Janduís, Messias Targino, Serra do Mel, Tibau, Triunfo Potiguar e Upanema. 

Figura 11. Unidade de Pronto Atendimento do Belo Horizonte 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 
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Sobre ações e programas existentes na área podem ser citados: Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família; Brasil Sorridente - Ações de Saúde Bucal; Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 

Qualidade; Programa Saúde na Escola; Política Nacional de Acompanhamento das 

Condicionalidades do Programa Bolsa Família com perfil saúde. 

 

2.4.9. Segurança 

Como na maioria dos municípios brasileiros, a criminalidade ainda é um problema em 

Mossoró. Segundo o portal de notícias Mossoró Hoje7 (2016), a partir de dados obtidos com a 

Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais do Rio Grande do Norte 

(COINE/RN), 2015 apresentou o menor número de homicídios dos últimos três anos. Em 2013 

foram contabilizados 188 crimes violentos intencionais, em 2014 foram 194 e em 2015 foram 

164. Comparado a 2014, obteve-se uma redução de 17%. Mesmo com a redução, o número de 

homicídios ainda continua alto, demonstrando que a cidade ainda reflete insegurança.  

A segurança do município compreende os batalhões militares, bombeiros, polícia civil, polícia 

rodoviária federal, delegacias, penitenciárias, entre outros.  

O 2º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte foi criado no dia 04 de 

outubro de 1949, através da Lei nº 155, denominado inicialmente de 2º Batalhão de Infantaria, 

com sede em Mossoró. Em 14 de abril de 1983, através do Decreto nº 8.632, o 2º BPM, já 

instalado na atual sede, passa a se chamar "Batalhão '30 de setembro'", em homenagem à 

data maior da campanha abolicionista da cidade de Mossoró. Atualmente, o 2º BPM é 

responsável pelo policiamento ostensivo na Área Norte de Mossoró, além de atuar nos 

municípios de Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado, Felipe Guerra, Apodi, Severiano Melo, 

Rodolfo Fernandes e Itaú.  

Já o 12º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte foi criado no dia 25 de 

julho de 2011, através do Decerto nº 22.307, denominado "Batalhão Coronel PM Revoredo", 

em homenagem a um dos Comandantes do 2º BPM. Com sede em Mossoró, o 12º BPM é 

órgão de execução da PMRN, atuando ainda nos municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, 

Serra do Mel, Porto do Mangue, Upanema e Caraúbas. Compete ao 12º BPM a atuação de 

maneira preventiva e repressiva, como força de dissuasão em locais de possível perturbação 

da ordem, além de cooperar com as atividades das demais Unidades Operacionais da Polícia 

Militar. 

A unidade de bombeiros de Mossoró é comandada pelo capitão BM Antônio Eduardo do 

Nascimento. O 2º SGB/2ºGB tem por missão atender as ocorrências de Mossoró, e também as 

da região oeste e litoral setentrional. 

A Polícia Rodoviária Federal tem instalada no município a 4ª Delegacia da 15ª 

Superintendência de Polícia Rodoviária Federal e dois postos rodoviários, um no Alto Sumaré 

(Km 48 da BR 304), e outro na Fazenda Santa Júlia (Km 25 da BR 304). 

                                                           
7 http://mossorohoje.com.br/noticias/5275/07-01-2016/-Mossor%C3%B3-registra-em-2015-menor-n%C3%BAmero-de-

homic%C3%ADdios-dos-%C3%BAltimos-tr%C3%AAs-anos 
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Também estão presentes no município a 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil; a Delegacia 

Especial de Furtos e Roubos; a Delegacia Especial da Mulher; a Delegacia de Serviço Militar do 

Exército; a Delegacia Especial de Atendimento ao Adolescente Infrator; a Delegacia da Receita 

Federal; o 3º Pelotão de Proteção Ambiental; o 2º Distrito de Polícia Rodoviária Estadual; e a 

Delegacia da Polícia Federal. 

Em seu sistema prisional, Mossoró conta com a Cadeia Pública – Des. Manoel Onofre de 

Souza e Complexo Penal Estadual Agrícola Mário Negócio (Nível Estadual), e a Penitenciária de 

Segurança Máxima de Mossoró (Nível Federal), esta última é uma das cinco penitenciárias 

Federais do Brasil e a única no Nordeste, tem capacidade para abrigar 208 homens e a área 

coberta é de 13 mil metros quadrados.  

 

2.4.10. Transportes 

De acordo com o Detran/RN, a frota de veículos registrada em Mossoró até fevereiro de 2016 

possui um total de 134.964 unidades, distribuídos conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 3. Número de Transportes na Cidade de Mossoró/RN 

TIPO DE VEICULO QUANTIDADE 

Automóvel 52.275 

Caminhões 3.885 

Caminhão Trator 783 

Caminhonetes 7.471 

Camioneta 2.744 

Ciclomotor 1.654 

Micro-ônibus 302 

Ônibus 313 

Motocicleta 46.153 

Motoneta 14.389 

Utilitário 1.285 

Outros 3.710 

TOTAL 134.964 

Fonte: Setor de Estatística/DETRAN-RN8 (Atualização em tempo real), 2016. 

Como pode ser observado, o maior número de veículos no município é do tipo automóvel, 

seguido de motocicleta, juntos eles totalizam 73% da frota de Mossoró. O serviço de 

transporte coletivo, realizado por empresa concessionária, será realizado pela empresa Cidade 

do Sol, que venceu a concorrência em 2016, e assumirá o serviço de transporte público em 

Mossoró pelos próximos 10 anos. A frota da empresa será composta por 36 ônibus, sendo a 

idade média da frota de 2,6 anos, e a proposta do valor da tarifa é de R$ 2,95. 

O setor de transporte intermunicipal é realizado pelas empresas credenciadas que oferecem 

linhas para diversos municípios e capitais, sendo a viação Nordeste a principal empresa a fazer 

a linha Natal – Mossoró. Também há uma forte presença de vans e taxis cadastrados, além de 

transporte clandestino de passageiros. O deslocamento garantido pela administração pública 

                                                           
8 http://www2.detran.rn.gov.br/externo/est_tipo.asp?codcidade=1759 
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está no transporte dos alunos da zona rural, onde estes possuem o suporte dos ônibus 

escolares. O terminal rodoviário passou recentemente por uma mudança, sendo reformado e 

ampliado para se tornar um Centro Administrativo Integrado, onde também funcionará a 

Central do Cidadão e o Detran, e serviços básicos como balcão de informações, lanchonete, 

restaurante, área de convivência, banheiros, caixas eletrônicos, agência dos Correios, agência 

bancária, e estacionamento. 

O município ainda possui o Aeroporto, Governador Dix-Sept Rosado. O terminal tem 

capacidade de operar voos regionais e nacionais viabilizando o recebimento de aviões de 

médio porte como Boeings 737 e Fokkers 100. O aeroporto está em fase de adequação para 

passar a receber voos regulares. A Azul Linhas Aéreas chegou a confirmar um Mossoró-Recife, 

para logo quando o Aeroporto de Mossoró for liberado. 

 

 

2.5. ECONOMIA 

Na condição de cidade média, Mossoró com sua rede urbana assume importante papel, 

centralizando inúmeras funções, no que concerne à sua região de influência e ao seu próprio 

espaço urbano. Mossoró, com a reestruturação econômica, como tantos outros municípios 

brasileiros, vive um novo período histórico de contínua e intensa transformação. É um 

movimento incessante que marca o atual momento histórico, onde convivem formas de 

produção novas e antigas que se articulam e se reproduzem no espaço exigindo processos de 

remodelação do território que são essenciais para que a produção ocorra. 

São mudanças marcadas pela presença da ciência e da técnica, como os investimentos em 

infraestrutura, ampliação da rede de transportes e comunicação, expansão de atividades 

modernas e dinâmicas que modificam o espaço urbano. Para atrair e permitir essas modernas 

dinâmicas econômicas a cidade de Mossoró vem sendo organizada em função, embora não 

exclusivamente, de três importantes atividades econômicas da região: a extração do sal e do 

petróleo e a produção de frutas tropicais para exportação. Estas economias, mesmo com suas 

diferenças, possuem uma marca em comum, a de se apropriar do espaço urbano e organizá-lo 

em função dos seus interesses. 

O município é o maior produtor de sal do país, bem como um dos maiores produtores de 

petróleo em terra. A fruticultura irrigada é voltada, em sua maior parte, para a exportação, 

com destaque para a produção do melão. A modernização e ampliação dessas empresas que 

compõem esses três principais circuitos espaciais de produção (sal, petróleo e fruticultura) na 

cidade de Mossoró, resultaram na instalação de um número expressivo de empresas 

vendedoras de insumos e prestadoras de serviços para atender às demandas das empresas 

petrolíferas, salineiras e frutícolas, à medida que estas se modernizam seu processo produtivo. 

A concentração dessas atividades em Mossoró, mesmo considerando que o processo 

produtivo não se realiza apenas no município, mas também em outros municípios de sua 

região de influência, ocorre em virtude do grau de infraestrutura urbana presente nessa cidade 
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e, quase ausente das demais cidades do Oeste Potiguar, mesorregião onde Mossoró se 

localiza.  

Não é raro ouvir em Mossoró quando se fala da produção do sal, do petróleo e das frutas a 

“marca” do Município nas expressões: sal de Mossoró, melão de Mossoró, petróleo de 

Mossoró, quando se sabe que grande parte da produção procede de outros municípios. 

Mossoró se faz presente em algumas etapas desses circuitos espaciais de produção. 

Geograficamente, Mossoró possui uma localização privilegiada, principalmente por estar 

situada entre duas capitais nordestinas – Natal (RN) e Fortaleza (CE), estando mais próxima de 

Fortaleza (260 km), o que favorece na sua forte relação com o estado cearense. Mossoró 

também é a cidade de convergência de praticamente todas as vias que servem a sua 

microrregião. A BR-304, que passa por Mossoró, ligando Natal à Fortaleza, assume papel, hoje, 

de um corredor de oferta de serviços e comércio, tanto para a atividade da fruticultura, como 

para a salineira e petrolífera. 

Portanto, o desenvolvimento de diferentes atividades econômicas do município influenciou 

diretamente na urbanização, economia urbana, na sua história e na cultura do seu povo. 

A urbanização, sem dúvida dá a dimensão estrutural desses processos, uma vez que as 

transformações na economia rebatem diretamente na cidade, que se estrutura para dar 

suporte a essa dinâmica econômica e, ao mesmo tempo, contribui para a sua manutenção 

pelos investimentos em infraestrutura que tem que realizar.  

Mossoró registra o segundo maior PIB do RN, com participação de 11,36% no total, como pode 

ser visto na tabela a seguir: 

 

Tabela 6. Principais PIB do RN 

Cidade PIB (R$) PIB Per Capita % do PIB do RN 

Natal  13.291.177,00 16.256,53 33,61% 

Mossoró 4.493.958,00 16.846,57 11,36% 

Parnamirim 2.963.518,00 13.835,35 7,49% 

Guamaré 1.365.226,00 104.639,06 3,45% 

São Gonçalo do Amarante 1.291.107,00 14285,95 3,27% 

Fonte: Start Consultoria, 2016; adaptado de IBGE, 2012. 

Analisando a tabela, nota-se que as cidades Natal, Mossoró, Parnamirim, Guamaré e São 

Gonçalo do Amarante representam mais da metade da economia gerada no estado, 59,18% do 

PIB. Os demais municípios somam 40,82% do Produto Interno Bruto do RN. 

Apesar de ser reconhecida pelas atividades da indústria, a principal fonte de economia de 

Mossoró está no setor terciário (serviços), que cresceu a partir da mecanização das salinas, e 

diminuição das atividades agropecuárias. 59,5% do PIB de Mossoró provém da atividade de 

serviços. A figura abaixo mostra como está dividido o PIB por atividade: 
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Gráfico 5. Composição do PIB de Mossoró por setor 

 

Fonte: Start Consultoria, 2016; adaptado de IBGE, 2012. 

 

Conforme Escóssia (2009), a expansão do setor terciário em Mossoró foi inicialmente 

viabilizada com a prestação de serviços básicos – educação e saúde – e o incremento do 

comércio local. Na área de educação, teve importância ímpar a oferta de cursos superiores 

pela Escola Superior de Agricultura de Mossoró (ESAM) e pela Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN). Na área de saúde, novos hospitais, ambulatórios e farmácias 

passaram a oferecer assistência médico-hospitalar à população, e isso somado à maior 

dinamização da cidade, alia-se às instituições prestadoras de serviços. Dessa maneira, Mossoró 

foi forçada a intensificar os serviços oferecidos à população, numa tentativa de atender à 

demanda provocada pelo significativo fluxo migratório que recebeu, decorrente da exploração 

petrolífera que a Petrobrás desencadeou no município. 

Observando o gráfico, o setor secundário (indústria), aparece logo atrás de serviços. De acordo 

com dados da Prefeitura de Mossoró9, o setor secundário mossoroense é o segundo mais 

dinâmico do estado. Em 2011 sua produção chegou a alcançar R$ 1.224.081,00, o que 

representa 15,6% da produção do Estado, ficando logo atrás de Natal com (R$ 1.593.716,00). 

Ao todo, Mossoró abrange cerca de 14% do parque Industrial do RN, sendo a produção de sal, 

construção civil, energia alternativas, petróleo, produção de cimento, extração de calcário e 

cerâmica as principais atividades da sua indústria. 

Considerando a vocação natural do Município para a indústria extrativa mineral e para a 

fruticultura de exportação, um volume considerável de atividades computadas como produção 

do setor serviços é oriundo de atividades industriais e agropecuárias: financiamento, 

comercialização, contratação de mão-de-obra, capacitação de recursos humanos, publicidade, 

consultorias técnicas, entre outras.  

Nesse sentido, está presente, em Mossoró, um grande contingente de empresas prestadoras 

de serviços da estatal Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás, das empresas salineiras e das 

                                                           
9 http://www.prefeiturademossoro.com.br/indicadores/ 
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empresas do setor agroindustrial. Pode-se afirmar, portanto, que o PIB total de Mossoró tem 

sua composição explicada, em grande parte, pela participação do setor industrial, destacando, 

nesse setor, a indústria extrativa mineral com a produção de sal marinho e petróleo e pelo 

setor agroindustrial, em que se destacam a produção de melão e outras frutas tropicais. 

Figura 12. Atividades econômicas do setor primário e secundário de Mossoró 

   

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Mossoró, 2014. 

 

Apesar de o gráfico evidenciar a atividade Agropecuária com pouca expressividade no PIB do 

município, é relevante destacar que Mossoró tem uma relevante contribuição para a atividade 

no estado, com a produção de fruticultura irrigada, reconhecida nacional e 

internacionalmente. De acordo com matéria publicada no Portal No Ar (2014), cerca de 90% 

das frutas produzidas no RN são exportadas para o mercado europeu, como a manga, banana, 

caju, abacaxi, melancia, castanha; sendo o melão a fruta predominante. No entanto, boa parte 

dessa produção de frutas deve-se aos municípios que fazem limite com Mossoró. Nesse 

sentido, Mossoró se beneficia do efeito multiplicador do investimento nesse setor, uma vez 

que a sua infraestrutura urbana propicia melhores condições para a instalação das empresas 

que prestam serviços auxiliares a essas atividades.  

Com respeito ao comportamento do PIB setorial, cabe um destaque ao setor agropecuário, 

tendo em vista o grande apelo comercial da produção municipal de frutas tropicais para o 

mercado interno e para exportação. Esse setor tem uma participação, no PIB total do 

município, bastante oscilante, com tendência crescente a partir do ano 2000, mas sempre 

inferior aos demais setores, indústria e serviços.  

Essa oscilação também é decorrente de inferências de produção de melão e outras frutas 

como sendo de Mossoró, porém, produzidas em outros municípios da região. Isso se deve à 

grande importância de atribuir-se a referência do local de produção de algumas marcas à 

produção da fruta (por exemplo, “melão de Mossoró”), especialmente quando se trata de 

produtos destinados à mercados estrangeiros (regionais, nacionais ou internacionais). No 

entanto, boa parte dessa produção de frutas deve-se aos municípios que fazem limite com 

Mossoró. Nesse sentido, Mossoró se beneficia do efeito multiplicador do investimento nesse 

setor, uma vez que a sua infraestrutura urbana propicia melhores condições para a instalação 

das empresas que prestam serviços auxiliares a essas atividades.  
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A fruticultura irrigada assume a segunda posição em exportações no município, com destaque 

para a comercialização do melão e melancia (SITE DE PREFEITURA DE MOSSORÓ). A figura a 

seguir mostra os principais produtos de Mossoró que foram exportados em 2013. 

Gráfico 6. Principais Produtos Exportados de Mossoró em 2013 

 

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Mossoró, 2014. 

 

 

2.6. EVENTOS  

Mossoró é reconhecido como a capital cultural do RN, e um dos motivos é a realização de 

eventos que retratam sua história, e atraem milhares de visitantes todos os anos. Abaixo estão 

descritos os principais eventos realizados no município: 

 Mossoró Cidade Junina 

Em junho, o município realiza o maior evento do Estado e uma das maiores festas juninas do 

país. O Mossoró Cidade Junina compreende atrações culturais que englobam grandes shows 

com artistas nacionais, festival de quadrilhas juninas e mais de 30 projetos culturais, 

espalhados por todo o Corredor Cultural. 

Figura 13. Mossoró Cidade Junina 

  

Fonte: Prefeitura de Mossoró, 2015. 
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Um dos destaques da festa é o Chuva de Bala no País de Mossoró, musical ao ar livre que 

conta um dos mais célebres feitos dos mossoroenses: a resistência da população a invasão de 

Lampião e seu bando. 

 Festa da Liberdade 

Em setembro, Mossoró celebra a Festa da Liberdade, recordando mais fatos históricos que 

orgulham o povo da cidade: a libertação dos escravos cinco anos antes da Lei Áurea, o 

primeiro voto feminino da América Latina e o Motim das Mulheres. Os festejos englobam a 

realização de um grande espetáculo teatral que narra esses acontecimentos históricos, desfile 

cívico, seminários e grandes shows musicais. 

 Feira Internacional de Fruticultura Tropical Irrigada (Expofruit) 

A mais importante feira do setor frutícola do Estado reúne produtores de frutas irrigadas e 

demais segmentos da cadeia produtiva, como importadores, exportadores, fornecedores, 

distribuidores e delegações de diversos países do mundo.  

 Festa do Bode 

Maior evento especializado em ovino caprinocultura do Rio Grande do Norte, que conta com a 

participação de criadores de todo o Nordeste. A feira promove a comercialização de animais, 

exposições de caprinos, ovinos e bovinos, torneio leiteiro, leilões, feira de investimentos e 

negócios, capacitações profissionais, feira de artesanatos, produtos e serviços, espaço 

gastronômico e apresentações culturais. 

 Feira do Livro de Mossoró 

Evento que visa estimular a leitura e a produção literária. Dezenas de expositores oferecem 

grande variedade de obras didáticas e literárias, que se unem a lançamentos de livros, 

apresentações culturais, seminários, palestras, debates e oficinas. 

 Festa de Santa Luzia 

A maior festa religiosa do Estado homenageia a padroeira da cidade, a santa protetora da 

visão. Missas, novenas, leilões, apresentações musicais e culturais e procissão, formam a 

programação dos festejos, com destaque para o “Oratório de Santa Luzia”, espetáculo teatral 

que conta a história da mártir. 
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2.7. CARACTERIZAÇÃO POPULACIONAL E DOMICILIAR 

O diagnóstico socioeconômico tem como objetivo estabelecer estudos de descrição e análise 

dos aspectos sociais e econômicos, como também verificar as estruturas sociais anteriores à 

implantação de qualquer atividade de infraestrutura. 

A formulação de planos e políticas municipais deve estar embasada no estudo quantitativo e 

qualitativo dos agentes modificadores do território. Conforme os aspectos levantados, é 

possível que se elabore um diagnóstico da realidade, e, por conseguinte, possam ser 

elaboradas estratégias e ações para efetivar a melhoria da qualidade de vida. 

O estudo da população, nesse sentido, é intrínseco à análise das variáveis que dizem respeito 

às mudanças a serem propostas para garantir a prestação de serviços básicos à integralidade 

do município, que neste caso, fazem referência aos componentes do saneamento básico. 

Desse modo, este tópico aborda a configuração territorial do município de Mossoró no ponto 

de vista dos seus aspectos socioeconômicos, mais diretamente ligados à sua dinâmica 

populacional, haja vista que o estudo de seu comportamento implica diretamente na 

formulação de planos, programas ações para atender a universalização do saneamento básico. 

 

2.7.1. População 

Mossoró é o segundo município mais populoso do Rio Grande do Norte, ficando atrás apenas 

da capital Natal. No último Censo, realizado em 2010, Mossoró apresentou uma população de 

259.815 habitantes, correspondente a 8% da população do estado, sendo 91,3% residentes da 

zona urbana e 8,7% da zona rural. Para 2015, a estimativa de acordo com o IBGE é que o 

município tenha uma população de 288.162 habitantes.  

Entre 2000 e 2010, a população de Mossoró cresceu a uma taxa média anual de 1,97%, 

enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. Nesta década, a taxa de urbanização do 

município passou de 93,10% para 91,31% (ATLAS BRASIL, 2013). Ao total, em quase 20 anos a 

população de Mossoró cresceu, aproximadamente, 26%, como pode ser visto na tabela abaixo. 

Tabela 7. Evolução Populacional no Município de Mossoró/RN – 1991 a 2010. 

ANO MOSSORÓ RIO GRANDE DO NORTE BRASIL 

1991 192.267 2.415.567 146.825.475 

1996 205.214 2.548.745 156.032.944 

2000 213.841 2.776.782 169.799.170 

2007 234.390 3.013.740 183.987.291 

2010 259.815 3.168.027 190.755.799 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 1991, Contagem Populacional 1996, Censo Demográfico 2000, 

Contagem Populacional 2007 e Censo Demográfico 2010. 
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A densidade demográfica do município, medida e expressada pela relação entre a população e 

a superfície do território, é de 123,76 hab./km², demonstrando a alta concentração 

populacional na localidade. 

Entre 2000 e 2010, a razão de dependência10 no município passou de 54,23% para 42,87%, e a 

taxa de envelhecimento11 de 5,39% para 6,33% (ATLAS BRASIL, 2013), mesmo assim, de acordo 

com o Censo 2010, a população de Mossoró é jovem. Pouco mais de 75% da população tem 

idade de 0 a 44 anos.  

A população feminina (51,6%) sobressai sobre a masculina (48,4%) e, em ambos os casos, a 

faixa etária com maior concentração situa-se na idade entre 20 a 24 anos, como explicitado na 

imagem abaixo: 

Gráfico 7. Pirâmide etária de Mossoró/RN, segmentada por sexo e idade 

 

Fonte: Atlas do Brasil - PNUD, 2013, a partir de IBGE, 2010. 

Entre os motivos que atraem a população jovem e adulta para Mossoró podem ser destacados 

a presença de instituições de ensino superior e o grau de empregabilidade, possibilitado pelas 

inúmeras atividades econômicas desenvolvidas na região. Um dado relevante a ser 

questionado é sobre a expectativa de vida da população, uma vez que o número de idosos 

(entre 60 a mais de 100 anos) é relativamente baixo quando comparado às demais faixas 

etárias, totalizando apenas 9,3% da população total do município, mas superior a Natal que 

tem em torno de 7,03%. Este fato está diretamente ligado a questões de saúde, o que ratifica a 

importância da implantação do saneamento básico a fim de melhorar as condições sanitárias 

da população e contribuir para o aumento da sua expectativa de vida. 

 

2.7.2. Índice de Desenvolvimento Humano  

Conforme o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – (2013), o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) de Mossoró é 0,720, considerado alto, sendo o terceiro 

melhor índice do RN e o 1.301º do país. O índice considera indicadores de longevidade (saúde), 

                                                           
10 Percentual da população de menos de 15 anos e da população de 65 anos e mais (população dependente) em relação à 
população de 15 a 64 anos (população potencialmente ativa). 
11 Razão entre a população de 65 anos ou mais de idade em relação à população total. 
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renda e educação, sendo calculado com base nos dados do último Censo Demográfico. Das 167 

cidades do estado, apenas quatro possuem IDH considerado alto (entre 0,700 a 0,799), sendo elas: 

Parnamirim, Natal, Mossoró e Caicó. O índice do município está acima da média do RN (0,684), e um 

pouco abaixo da média brasileira, de 0,727. Nenhuma cidade do RN tem o IDH considerado 

muito alto (acima de 0,800). De 1991, quando foi elaborado o primeiro IDH, até 2010, Mossoró 

teve um grande aumento em seu IDH, passando de “muito baixo” para “alto”, em quase 20 anos, 

como pode ser visto na tabela abaixo: 

Tabela 8. Evolução do IDH de Mossoró 

IDHM 1991 0,470 

IDHM 2000 0,596 

IDHM 2010 0,720 

Fonte: Start Consultoria, 2016; adaptado de IBGE e Atlas Brasil, 2013 (PNUD). 

 

Possivelmente, a causa do crescimento do IDH do município está relacionada ao seu 

crescimento econômico, e influenciou diretamente na melhoria da qualidade de vida da 

população, que teve acesso a melhores empregos e serviços de saúde e educação.  

 

2.7.3. Nível Educacional 

O Censo Demográfico, realizado em 2010, também registrou dados a respeito do nível 

educacional da população. 26,5% das pessoas com 10 anos ou mais de idade afirmaram 

frequentar a escola, sendo a maioria mulheres (51,5%). Além disso, identificou-se que 73,2% 

dos que estudavam não possuíam nenhuma outra ocupação, ou seja, apenas 26,8% 

conciliavam estudo e trabalho, sendo que a maioria eram homens (53,6%). Já para a população 

abaixo dos 10 anos de idade, constatou-se que a maioria frequentava creche ou escola 

(70,7%). A figura abaixo traz o fluxo escolar de crianças e jovens, segmentado por idade e nível 

escolar: 

Gráfico 8. Crianças e jovens por faixa etária e nível escolar 

 

Fonte: Start Consultoria, 2016, adaptado de IBGE, 2010. 
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Proporções de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados ciclos 

indica a situação da educação entre a população em idade escolar do estado e compõe o IDHM 

Educação. No município, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola é de 96,60%, em 

2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do 

ensino fundamental é de 87,18%; a proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino 

fundamental completo é de 57,96%; e a proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino 

médio completo é de 45,68%. Entre 1991 e 2010, essas proporções aumentaram, 

respectivamente, em 42,58 pontos percentuais, 53,75 pontos percentuais, 42,13 pontos 

percentuais e 36,22 pontos percentuais. Em 2010, 83,69% da população de 6 a 17 anos do 

município estavam cursando o ensino básico regular com até dois anos de defasagem idade-

série. Dos jovens adultos de 18 a 24 anos, 16,95% estavam cursando o ensino superior em 

2010. Em 2000 eram 5,89% e, em 1991, 4,11% (ATLAS BRASIL, 2013). 

Ainda segundo o levantamento da PNUD (2013), publicado no Atlas Brasil, o indicador 

Expectativa de Anos de Estudo também sintetiza a frequência escolar da população em idade 

escolar. Mais precisamente, indica o número de anos de estudo que uma criança que inicia a 

vida escolar no ano de referência deverá completar ao atingir a idade de 18 anos. Entre 2000 e 

2010, ela passou de 9,41 anos para 9,97 anos, no município, enquanto o RN passou de 8,56 

anos para 9,54 anos.  

Também compõe o levantamento da série o indicador de escolaridade da população adulta: o 

percentual da população de 18 anos ou mais com o ensino fundamental completo. Esse 

indicador carrega uma grande inércia, em função do peso das gerações mais antigas, de menor 

escolaridade. Entre 2000 e 2010, esse percentual passou de 38,14% para 56,48%, no 

município, e de 39,76% para 54,92%, no RN. Em 2010, considerando-se a população municipal 

de 25 anos ou mais de idade, 17,33% eram analfabetos, 51,55% tinham o ensino fundamental 

completo, 37,84% possuíam o ensino médio completo e 9,89%, o superior completo. No Brasil, 

esses percentuais são, respectivamente, 11,82%, 50,75%, 35,83% e 11,27%. 

Sobre a população com nível superior completo, a maioria dos que tinham acesso às 

universidades se consideravam brancos, como pode ser visto a seguir: 

 

Gráfico 9. População que possui ensino superior, segmentado por etnia 

 

Fonte:  
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Observa-se que 60% da população com ensino superior se considera branca, seguido dos que 

se consideram pardos (34%). Esse cenário reflete muito mais que a pouca diversidade étnica, 

quando se lembra que a maior parte da população negra, em nível nacional, está dentro das 

classes mais baixas de renda. Porém, é relevante enfatizar que isso pode ter mudado ao longo 

dos anos, devido a existência de políticas sociais, como a destinação de cotas, que buscaram 

incentivar a população negra a adentrar ao ensino superior, e a abertura de novos cursos e 

mais vagas nas universidades da região. 

Ainda segundo o IBGE (2010), de toda a comunidade estudante, contemplando desde o 

maternal até o doutoramento, 73,3% frequentavam o ensino público, ressaltando a 

importância do serviço para a população. Mesmo com alguns números animadores, 9,3% da 

população residente em Mossoró ainda afirmou nunca ter frequentado creche ou escola. 

Embora não pareça um dado tão alarmante, é importante estar atento, buscando a melhoria 

continua da educação para a comunidade. 

 

2.7.4. Morbidades Hospitalares 

Conhecer os indicadores de morbidade do município é importante para entender a relação da 

sua causa com possíveis problemas ocasionados pela falta de saneamento básico no 

município. A tabela abaixo traz o número de óbitos causados por doenças no município nos 

últimos anos, segundo o Ministério da Saúde: 

Tabela 9. Número de óbitos causados por doenças em Mossoró. 

SEXO ÓBITOS 

2014 

Homens 327 

Mulheres 328 

Total 655 

2013 

Homens 299 

Mulheres 250 

Total 549 

2012 

Homens 539 

Mulheres 479 

Total 1.018 

2011 

Homens 593 

Mulheres 537 

Total 1.130 

2010 

Homens 440 

Mulheres 418 

Total 858 

Fonte: Start Consultoria (2016), a partir de IBGE e Ministério da Saúde (DATASUS, 2010 a 2014). 
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Analisando a tabela, percebe-se que o número de óbitos é instável, embora tenha diminuído 

nos últimos dois anos de registro. De 2010 a 2014, morreram 4.210 pessoas por motivo de 

doença em Mossoró, segundo os registros do DATASUS. Entre 2010 e 2011 há um registro 

muito alto, quando comparado com os demais anos, possivelmente ocasionado por alguma 

endemia. Nota-se que o maior número de óbitos é do sexo masculino (52,2%), dando a 

entender que as mulheres demonstram maior cuidado com a saúde. 

Entre as principais doenças causadoras de morbidade no município, tem-se: 

Tabela 10. Principais doenças causadoras de morbidade no município 

MOTIVO NÚMERO DE ÓBITOS 

2014 

Doenças – aparelho respiratório 146 

Doenças – aparelho circulatório 133 

Neoplasias – tumores 122 

Doenças – infecciosas e parasitárias 59 

Doenças – aparelho digestivo 48 

2013 

Doenças – aparelho respiratório 148 

Neoplasias – tumores 95 

Doenças – aparelho circulatório 90 

Doenças – infecciosas e parasitárias 61 

Doenças – aparelho digestivo 44 

2012 

Doenças – aparelho respiratório 246 

Doenças – aparelho circulatório 212 

Doenças – infecciosas e parasitárias 105 

Lesões, envenenamentos e causas externas 100 

Doenças – aparelho digestivo 89 

2011 

Doenças – aparelho respiratório 303 

Doenças – aparelho circulatório 259 

Doenças – infecciosas e parasitárias 116 

Lesões, envenenamentos e causas externas 92 

Neoplasias – tumores 85 

2010 

Doenças – aparelho respiratório 217 

Doenças – aparelho circulatório 177 

Doenças – infecciosas e parasitárias 83 

Lesões, envenenamentos e causas externas 73 

Doenças – aparelho digestivo 72 

Fonte: Start Consultoria (2016), a partir de IBGE e DATASUS, 2010 a 2014. 

 

Os dados mostram que doenças no aparelho respiratório foram as maiores causadoras de 

morte, nos últimos tempos. Essa tendência não ocorre apenas em Mossoró, as doenças que 

acometem o sistema respiratório ocupam o posto de terceira causa de morte em todo o 

mundo. Os principais fatores de risco são o tabagismo, a poluição, a exposição profissional a 
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poluentes atmosféricos, as condições alérgicas, entre outros. Doenças como pneumonia e 

bronquite acometem facilmente o aparelho respiratório. O envelhecimento da população e o 

défice de prevenção podem ser os principais motivos de alta morbidade, uma vez que o 

envelhecimento traz uma série de doenças associadas, e muitas pessoas ainda temem a 

vacinação contra a gripe ou não tratam corretamente, originando doenças mais graves, por 

exemplo. O número de neoplasias também tem aumentado, em 2012 e 2011 eles nem 

aparecem entre as principais, mas dão um salto nos anos seguintes.  

As doenças infecciosas e parasitárias, que geralmente se agravam pela falta de condições 

sanitárias, aparecem todos os anos entre as cinco principais causadoras de morbidade. Das 

4.210 mortes, ocasionadas por doenças, entre 2010-2014, 10% provém de infecções e/ou 

contágio por vírus e parasitas, uma preocupação para a saúde pública do município. O método 

mais eficaz contra esse tipo de doença é o preventivo, sendo o saneamento básico um dos 

principais para conter as doenças transmitidas, principalmente, por mosquitos, moscas, ratos e 

outras espécies. 

 

2.7.5. Indicadores de Saúde: longevidade, natalidade, mortalidade e fecundidade 

Segundo os dados do DATASUS, por meio do Caderno de Informações de Saúde (2010), 

referentes a Mossoró, o município tem uma Taxa de Natalidade bruta de 16,5. Já a Taxa de 

Mortalidade Geral, indicador que expressa a intensidade da ocorrência anual de mortes em 

determinada população, teve uma média 5,19/ mil habitantes, entre os anos de 2000 a 2009, 

de acordo com o Informe Epidemiológico Oficial da Prefeitura Municipal de Mossoró (2010). 

Esse coeficiente é obtido pelo número de óbitos de determinada localidade e ano, divididos 

pela população desta mesma localidade e ano, sendo expresso por mil habitantes. 

Com relação à mortalidade infantil, o RN conseguiu avanços significativos quanto a sua 

redução, bem como na redução da taxa de crianças desnutridas, segundo relatório dinâmico 

de acompanhamento das ações dos municípios para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio, um conjunto de metas estabelecidas pelas Organizações das Nações Unidas. Nos 

quatro municípios mais populosos do Estado – Natal, Mossoró, Parnamirim e São Gonçalo do 

Amarante – a proporção de crianças com menos de 2 anos de idade com algum grau de 

desnutrição caiu de uma média de 10, 5% em 1999, para 1% em 2012. Programas de saúde e 

assistência social, que começam com o acompanhamento das grávidas, exames pré-natais, 

distribuição de alimentos e suplementos vitamínicos, contribuíram para a redução da 

desnutrição e também da mortalidade materna (TRIBUNA DO NORTE, 2012).  

Em 2015, segundo dados do SIVAN12, 3,16% do número de crianças de 0 a 2 anos, que tem seu 

estado nutricional acompanhado em Mossoró, apresentou peso baixo ou muito baixo para a 

idade. 

                                                           
12 SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL, Ministério da Saúde, 2015. 
http://dabsistemas.saude.gov.br/sistemas/sisvan/relatorios_publicos/relatorio-acomp-nutri.view.php 
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De acordo com o Atlas Brasil (2013), a mortalidade infantil (mortalidade de crianças com 

menos de um ano de idade) em Mossoró passou de 34,6 por mil nascidos vivos, em 2000, para 

17,9 por mil nascidos vivos, em 2010.  

A mortalidade infantil na região é alimentada em partes pelo elevado índice de salitre 

existente, que provoca precárias condições de habitabilidade. É perceptível a presença de 

odores, fungos e umidade excessiva, bem assim a ausência de saneamento, gerando áreas 

alagadiças. Em consequência, as mulheres grávidas de baixa renda se tornam vulneráveis a 

doenças, em razão da precariedade da assistência à mulher gestante (PTDRS Açu-Mossoró, 

2010). A tabela a seguir traz dados a respeito das taxas de longevidade, mortalidade e 

fecundidade do município: 

Tabela 11. Longevidade, Mortalidade e Fecundidade – Mossoró/RN 

DESCRIÇÃO 
% 

1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 63,9 69,3 73,6 

Mortalidade até 01 ano de idade (por mil nascidos vivos) 51,0 34,6 17,9 

Mortalidade até 05 anos de idade (por mil nascidos vivos) 67,5 45,0 19,2 

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) 3,0 2,2 2,0 

Fonte: Atlas do Brasil, 2013; a partir de PNUD, Ipea e FJP, 1991-2010. 

Pela tabela observa-se que no município a esperança de vida ao nascer cresceu 4,3 anos na 

última década, passando de 69,3 anos, em 2000, para 73,6 anos, em 2010. Em 1991, era de 

63,9 anos. No Brasil, a esperança de vida ao nascer é de 73,9 anos, em 2010, de 68,6 anos, em 

2000, e de 64,7 anos em 1991. A expectativa de vida ao nascer representa o número médio de 

anos que um grupo de indivíduos nascidos no mesmo ano pode esperar viver, uma vez 

mantidas, desde o seu nascimento, as taxas de mortalidade observadas no ano de observação. 

É o indicador utilizado para compor a dimensão Longevidade do Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM). Já a taxa de fecundidade, ou seja, o número de filhos por mulher, 

tem diminuído ao longo dos anos, passando de 3,0 para 2,0. 

 

2.7.6. Trabalho e Renda 

Conforme o Atlas Brasil (PNUD, 2013), entre os anos de 2000 e 2010, a taxa de atividade da 

população de 18 anos ou mais (ou seja, o percentual dessa população que era 

economicamente ativa) passou de 60,80% em 2000, para 64,09% em 2010. Ao mesmo tempo, 

sua taxa de desocupação (percentual da população economicamente ativa que estava 

desocupada) passou de 19,86% em 2000, para 10,07% em 2010.  
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Gráfico 10. Composição da população de 18 anos ou mais de idade ativa e inativa 

 

Fonte: Atlas Brasil (PNUD, 2013), a partir de IBGE, 2010. 

Entre as pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 5,67% 

trabalhavam no setor agropecuário, 4,50% na indústria extrativa, 8,52% na indústria de 

transformação, 9,78% no setor de construção, 0,76% nos setores de utilidade pública, 19,72% 

no comércio e 43,71% no setor de serviços. A tabela abaixo apresenta características da 

população ativa do município: 

Tabela 12. Características da população economicamente ativa de 18 anos ou mais 

DESCRIÇÃO 2010 

Grau de formalização dos ocupados – 18 anos ou mais. 62,25% 

% dos ocupados com fundamental completo 64,57% 

% dos ocupados com médio completo 48,61% 

% dos ocupados com rendimento de até 1 s. m. 17,71% 

% dos ocupados com rendimento de até 2 s. m. 73,37% 

% dos ocupados com rendimento de até 5 s. m. 92,29% 

Fonte: Atlas do Brasil (PNUD, 2013), a partir de IBGE, 2010. 

 

Da população economicamente ativa ocupada, com 18 anos ou mais de idade, a maioria 

trabalha de forma legal, porém, o percentual de empregos informais ainda é muito alto 

(37,75%). A maioria dos ocupados tem apenas o fundamental completo e rendimentos de até 

5 salários mínimos. 

Com o desenvolvimento de várias atividades econômicas no município, a renda per capita 

média de Mossoró cresceu 132,02% nas últimas duas décadas, passando de R$ 258,72 em 

1991, para R$ 359,78 em 2000, e para R$ 600,28 em 2010. Isso equivale a uma taxa média 

anual de crescimento de 4,53% (ATLAS BRASIL, 2013).  
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Tabela 13. Renda, pobreza e desigualdade – Mossoró/RN 

DESCRIÇÃO 1991 2000 2010 
Renda per capita (em R$) 258,72 359,78 600,28 

% de extremamente pobres 21,13 12,53 3,72 

% de pobres 52,51 34,39 12,81 

Índice de Gini 0,57 0,57 0,52 

Fonte: Atlas do Brasil (PNUD, 2013), a partir de IBGE, 2010. 

 

Como mostra a tabela acima, o número de pessoas pobres e extremamente pobres teve um 

grande decréscimo, apesar disso, o nível de desigualdade ainda é apontado pelo índice de Gini, 

que ainda se encontra acima de 0,5, ou seja, mais próximo de 1, refletindo que uma minoria 

detém grande parte da renda do lugar. Para manter níveis de igualdade social, o ideal é que 

esse índice seja próximo a 0. 

Do total de domicílios particulares permanentes, foi identificado que 3,2% não possuem 

rendimento nominal mensal domiciliar, ou seja, nenhum morador possui renda. Dos que 

possuem, a maioria (36,1%) tem rendimento mensal domiciliar de mais de 2 a 5 salários 

mínimos; seguido de 25,8% de domicílios com classe de rendimento nominal mensal domiciliar 

de mais de 1 a 2 salários mínimos; e 13,2% com rendimento mensal de 5 a 10 salários mínimos 

por domicílio. A proporção de pessoas pobres, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 

140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 52,51%, em 1991, para 34,39%, em 2000, e 

para 12,81%, em 2010, porém, vale enfatizar que nos últimos anos a inflação cresceu bastante, 

e fez com muitas famílias voltasse a situação de pobreza e extrema pobreza. 

 

2.7.7. Habitação: domicílios e seus entornos 

Conforme o Censo Demográfico (2010), Mossoró apresentava um total de 73.350 domicílios, 

sendo 8,3% localizadas na zona rural e 91,7% na zona urbana. A maioria dos domicílios tem 

entre três a quatro moradores.  

O abastecimento de água, em sua maioria (92%), é feito por meio da Rede Geral de 

abastecimento (CAERN), seguido por Poço ou Nascente (5%), como pode ser visto no gráfico 

abaixo. 
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Gráfico 11. Abastecimento de água 

 

Fonte: Start Consultoria (2016), a partir de IBGE, 2010. 

 

99,6% dos domicílios têm abastecimento de energia elétrica. Desses, 99,7% é provindo da 

companhia distribuidora (Cosern).  

Com relação ao destino do lixo, foi identificado que 90% do lixo dos domicílios é coletado por 

serviço de limpeza, os 10% restantes têm outras destinações: 5,1% é queimado, 1,6% é jogado 

em terreno baldio, logradouro ou rio, por exemplo. 

Sobre o esgotamento sanitário, o IBGE revelou que, em 2010, 97,3% dos domicílios tinham 

banheiro de uso exclusivo do domicílio, sendo a realização do esgotamento realizada conforme 

os dados do gráfico a seguir. 

Gráfico 12. Tipo de esgotamento sanitário por domicílio 

 

Fonte: Start Consultora (2016), a partir de IBGE, 2010. 

A rede geral de esgoto ou pluvial (40,6%) lidera a forma de esgotamento sanitário do 

município, seguido de fossa rudimentar e fossa séptica.  

O mais recente levantamento a respeito da população urbana residente dos municípios com 

acesso a esgotamento sanitário e abastecimento de água está apresentada no quadro a seguir: 
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Tabela 14. População urbana residente com abastecimento de água e esgotamento sanitário – 

Mossoró/RN 

Ano 

População urbana residente 
dos municípios com 
abastecimento de água 
(Habitantes) 

População urbana 
residente dos municípios 
com esgotamento 
sanitário (Habitantes) 

População total residente 
dos municípios com 
abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, 
segundo o IBGE (Habitantes) 

2014 259.588 259.588 284.288 

2013 255.959 255.959 280.314 

2012 243.581 243.581 266.758 

Fonte: SNIS13, 2016. 

De acordo com o quadro, em 2014, 91% da população urbana residente de Mossoró tem 

acesso a abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

 

 

2.8. PLANEJAMENTO FÍSICO TERRITORIAL 

O planejamento físico territorial do município constitui elemento importante no 

desenvolvimento da política urbano/rural, permitindo planejar, delimitar e limitar as ações 

antrópicas e controlar o crescimento da cidade. Neste sentido, as leis de parcelamento do 

solo, de perímetro urbano, código de obras, de acessibilidade, código de meio ambiente e 

plano diretor são peças administrativas que permitem o ordenamento do solo, garantindo 

assim segurança jurídica aos empreendedores e à população como um todo.  

 

2.8.1. Áreas Especiais 

Conforme o Plano Diretor do Município – PDM (Lei Complementar nº 012/2006), a cidade de 

Mossoró foi dividida em Áreas Especiais, a saber: 

 AEPCA - Área Especial de Proteção do Cone de Aproximação do Aeroporto 

 AEIS - Área Especial de Interesse Social 

 AEIHC - Área Especial de Interesse Histórico Cultural 

 AEPA - Área Especial de Preservação Ambiental 

 AESAR - Áreas Especial de Segurança Alimentar e de Assentamentos Rurais 

 AEI - Área Especial de Interesse Industrial 

 AEUC - Área Especial Urbana Central 

 AEAU - Área Especial de Recuperação Urbana 

                                                           
13 http://app.cidades.gov.br/serieHistorica/# 
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As Áreas Especiais representam os espaços distribuídos no município para os quais se 

estabelecem as ordenações especiais de uso e ocupação, condicionadas as suas características 

locacionais, funcionais ou de ocupação urbanísticas já existentes ou projetadas, tal como a 

abrangência e localização de áreas susceptíveis aos fenômenos ambientais e socioeconômicos. 

Destacamos que a Área Especial de Preservação Ambiental - AEPA tem uso multifamiliar 

proibido, bem como uso industrial, principalmente industrias de material pesado com 

atividade altamente poluente. 

A Área Especial de Interesse Social - AEIS englobam os espaços do município caracterizados 

pela presença de habitações subnormais, com identificação da falta de infraestrutura básica, 

onde existe grande quantidade de imóveis sem titulação, sendo desse modo áreas de interesse 

social pela administração pública para atuação de políticas públicas estruturantes para 

promover a melhoria da qualidade de vida da população alocada. 
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3. POLÍTICAS DO SETOR DE SANEAMENTO 

3.1. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 

O levantamento e análise da legislação atinente ao setor de saneamento é requisito 

fundamental na elaboração do PMSB, visto que serve de parâmetro para a avaliação dos 

serviços prestados, estabelece padrões e normas para funcionamento dos sistemas, além de 

ser o ponto de partida para na elaboração das minutas de leis da Política e do Plano Municipal 

de Saneamento Básico do município.  

Serão apresentados os principais diplomas legais que regem o setor de saneamento no âmbito 

federal, estadual e municipal, analisando-se as normas existentes na esfera municipal acerca 

do tema e que serviram de base para elaboração dos estudos técnicos e das minutas de leis do 

PMSB de Mossoró. 

Ressalta-se que a legislação específica a cada eixo do saneamento será apresenta nos 

respectivos diagnósticos setoriais. 

 

3.1.1. Legislação Federal 

O marco legal do setor de saneamento no Brasil congrega um conjunto de leis, decretos e 

resoluções, dentre as quais se destacam: 

 Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981: Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 

providências. 

 Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995: Dispõe sobre o regime de concessão e 

permissão da prestação de serviços públicos; 

 Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 

outras providências. 

 Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999: Dispõe sobre a educação ambiental, institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. 

 Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000: Dispõe sobre a prevenção, o controle e a 

fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas 

ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências. 

 Decreto nº 4.136, de 20 de fevereiro de 2002: Dispõe sobre a especificação das 

sanções aplicáveis às infrações, às regras de prevenção, controle e fiscalização da 

poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas 
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em águas sob jurisdição nacional, prevista na Lei no 9.966, de 28 de abril de 2000, e dá 

outras providências. 

 Lei 11.107, de 6 de abril de 2005: Dispõe sobre normas gerais de contratação de 

consórcios públicos; 

 Decreto 6.017, de 17 de janeiro de 2007: Regulamenta a Lei no 11.107, de 6 de abril de 

2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos; 

 Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007: Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico; 

 Decreto 7.217, de 21 de junho de 2010: Regulamenta a Lei no 11.445, de 5 de janeiro 

de 2007; 

 Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010: Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

 Decreto 7.404, de 23 de dezembro de 2010: Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de 

agosto de 2010; 

 Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011: Dispõe sobre os procedimentos de 

controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade. 

 

3.1.1.1. Política Nacional De Saneamento Básico 

A Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, regulamentada pelo Decreto nº 7.217, de 

21/6/2010, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico no País. 

O objetivo central da Política Nacional de Saneamento é a universalização do acesso aos 

serviços de abastecimento de água, drenagem, coleta, tratamento e destinação final adequada 

dos esgotos sanitários e dos resíduos sólidos.  

O acesso universal pressupõe a garantia do fornecimento dos serviços no nível da demanda 

essencial, bem como o cumprimento dos padrões de qualidade compatíveis com a 

manutenção da saúde pública, a preservação do meio ambiente e o atendimento adequado 

aos direitos dos consumidores. 

Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar a organização, a 

regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços. Nesse sentido, a prestação dos serviços 

poderá ser realizada diretamente pelo titular ou, mediante sua autorização, serem delegados a 

um prestador, devendo para tanto definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, 

bem como os procedimentos de sua atuação. 

A Lei 11.445/207 determina aos titulares dos serviços que formulem a respectiva política 

pública de saneamento básico, devendo, para tanto, elaborar o plano de saneamento básico, 

adotar parâmetros para prestação dos serviços e estabelecer mecanismos de controle social. 
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No caso da prestação dos serviços públicos de saneamento básico ser realizada por entidade 

que não integre a administração do titular haverá a necessidade da celebração de contrato, 

sendo vedada a sua disciplina mediante convênios, termos de parceria ou outros instrumentos 

de natureza precária.  

O processo de planejamento do setor de saneamento do município tem caráter contínuo e é 

desenvolvido em diversas etapas. Um dos principais instrumentos de planejamento é, sem 

dúvida, o plano de saneamento que deve contemplar o abastecimento de água; esgotamento 

sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos manejo e águas pluviais – em um 

horizonte de planejamento de 20 (vinte) anos, abrangendo todo o território do município, suas 

áreas urbanas e rurais. 

Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira 

assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços. Poderão 

ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e localidades que não 

tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir o custo integral 

dos serviços. 

 

3.1.1.2. Política Nacional De Resíduos Sólidos 

A PNRS estabelece os princípios, objetivos e instrumentos a serem seguidos na gestão 

integrada e no gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os perigosos. Dentre os princípios 

estabelecidos, destaca-se a visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos, a cooperação entre 

as diferentes esferas (poder público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade) e 

a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. 

Define, dentre os instrumentos, os planos de resíduos, obrigando os titulares de serviços a 

elaborarem os Planos Municipais de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos (PMGIRS) e aos 

geradores a responsabilidade pelo gerenciamento de resíduos, devendo possuir plano de 

gerenciamento de resíduos. 

Tanto na gestão quanto no gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte 

ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos 

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Um importante instrumento instituído pela PNRS é a logística reversa que consiste num 

"conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 

resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada". 

O Decreto 7.404/2010 que regulamenta a PNRS estabelece que o sistema de coleta seletiva 

implantado pelo titular do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 

deverá estabelecer, no mínimo, a separação de resíduos secos e úmidos e, progressivamente, 

ser estendido à separação dos resíduos secos em suas parcelas específicas, segundo metas 

estabelecidas nos respectivos planos.  
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Obriga os consumidores a, sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo PMGIRS ou 

quando instituídos sistemas de logística reversa, a acondicionar adequadamente e de forma 

diferenciada os resíduos sólidos gerados e a disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos 

reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução. 

Conforme visto, são diversas as normas a serem seguidas pelos titulares e prestadores dos 

serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, os quais seguirão as diretrizes 

propostas no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

 

3.1.2. Legislação Estadual 

 Lei Complementar nº 272, de 03 de março de 2004: Regulamenta os artigos 150 e 154 

da Constituição Estadual, revoga as Leis Complementares Estaduais n.º 140, de 26 de 

janeiro de 1996, e n.º 148, de 26 de dezembro de 1996, dispõe sobre a Política e o 

Sistema Estadual do Meio Ambiente, as infrações e sanções administrativas 

ambientais, as unidades estaduais de conservação da natureza, institui medidas 

compensatórias ambientais, e dá outras providências. 

 Lei estadual nº. 8.485 de 20 de fevereiro de 2004: Dispõe sobre a Política Estadual de 

Saneamento Básico, institui o Sistema Integrado de Gestão de Esgotamento Sanitário e 

dá outras providências; 

 Lei nº 8.672, de 8 de julho de 2005: Dispõe sobre o controle da produção, comércio, 

uso, armazenamento, transporte interno e o destino final de embalagens e resíduos de 

agrotóxicos, seus componentes e afins, no Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras 

providências; 

 Lei nº 9.103, de 09 de junho de 2008: Institui a Campanha Permanente Praia Limpa em 

defesa e conservação do litoral Potiguar 

 

3.1.3. Legislação Municipal 

 Lei Orgânica 

 Lei N° 1.267, de 30 de dezembro de 1998: Cria o Conselho Municipal de Defesa do 

Meio Ambiente -CONDEMA, e dá outras providências; 

 Lei Nº. 012, de 11 de dezembro de 2006: Dispõe sobre o Plano Diretor de Mossoró; 

 Lei Nº. 026, de 08 de dezembro de 2008: Institui o Código de meio ambiente, fixa a 

política municipal do meio ambiente e cria o Sistema municipal do meio ambiente do 

Município de Mossoró; 

 Lei Nº. 047, de 16 de dezembro de 2010: Dispõe sobre o Código de Obras Posturas e 

Edificações do município de Mossoró; 
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 Lei Complementar Nº 067, de 9 de Janeiro de 2012: Dispõe sobre normas específicas 

para licitação e contratação de Parceria Público-Privada (PPP), no âmbito do Município 

de Mossoró, institui o Programa Municipal de PPP, na Administração Pública 

Municipal, e dá outras providências. 

 Lei 096/2012 – Dispõe sobre o sistema tributário do Município de Mossoró e dá outras 

providências. 

 Decreto 4.323/2012 - Institui o Plano Municipal de Gerenciamento e Manejo de 

Resíduos Sólidos da Cidade de Mossoró. 

 Lei Nº 3.104, de 08 de Janeiro de 2014: institui o Plano Plurianual – PPA – do município 

de Mossoró para o período 2014 a 2017. 

 Lei Complementar Nº 105, de 4 de Julho de 2014: Dispõe sobre a organização 

administrativa da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Mossoró e 

dá outras providências. 

 Lei Complementar Nº 126, de 29 de Janeiro de 2016: Altera a Lei Complementar nº 

105, de 04 de julho de 2014, dispondo sobre alterações na organização administrativa 

da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Mossoró e dá outras 

providências. 

 

3.1.3.1. Lei Orgânica 

A lei orgânica do município de Mossoró, de 03 abril de 1990, passou recentemente por um 

processo de reformulação e atualização à luz da Constituição Federal de 1988. Neste 

documento, serão analisadas as principais normas referentes ao saneamento básico. 

Dentre as competências privativas do município de Mossoró estabelecidas no art. 14 

destacam-se as seguintes:  

XIV - “instituir, planejar e fiscalizar programas de desenvolvimento urbano nas áreas de 
habitação e saneamento básico, de acordo com as diretrizes estabelecidas na legislação 
federal, sem prejuízo do exercício da competência comum correspondente”. 

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 
habitacionais e de saneamento básico; 

 

No âmbito da política de saúde, tratada do art. 160 ao art. 167, são instituídas importantes 

normas referentes ao saneamento, dentre as quais destacam-se: 

Art. 161. Para atingir os objetivos estabelecidos no artigo anterior, o Município promoverá 
por todos os meios ao seu alcance: 

I - condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, 
transporte e lazer; 

Art. 163. São atribuições do Município, no âmbito do sistema único de saúde: 
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IV - planejar e executar a política do saneamento básico em articulação com o Estado e a 
União; 

 

Na seara da política urbana e de transporte, o parágrafo único do art. 200 estabelece que “a 

ação do Município deverá orientar-se para ampliar progressivamente a responsabilidade local 

pela prestação de serviços de saneamento básico”. 

Art. 200 O Município, em consonância com a sua política urbana e segundo o disposto em 
seu plano diretor, deverá promover programas de saneamento básico destinados a 
melhorar as condições sanitárias e ambientais das áreas urbanas e os níveis de saúde da 
população. 

Parágrafo Único - A ação do Município deverá orientar-se para: 

I - ampliar progressivamente a responsabilidade local pela prestação de serviços de 
saneamento básico; 

II - executar programas de saneamento em áreas pobres atendendo á população de baixa 
renda, com soluções adequadas e de baixo custo para o abastecimento de água e esgoto 
sanitário; 

III - executar programas de educação sanitária e melhorar o nível da participação das 
comunidades na solução de seus problemas de saneamento; 

IV - levar á prática, pelas autoridades competentes, tarifas sociais para os serviços de 
água. 

 

Já no âmbito da política de meio ambiente, o parágrafo 1º do art. 205 prevê que “o município 

estabelecerá plano plurianual de saneamento com a aprovação da Câmara Municipal 

determinando as diretrizes e os programas, atendidas as particularidades da bacia hidrográfica 

da cidade e os respectivos recursos hídricos”. 

 

3.1.3.2. Plano Diretor 

A lei complementar nº. 012 /2006 dispõe sobre o Plano Diretor do município de Mossoró. O 

saneamento ambiental é tratado na Seção III, do Capítulo II (Do Meio Ambiente), conforme 

apresentado a seguir. 

Subseção I  

Do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.  

Art. 29. Para garantir a saúde e o bem-estar da população, o Município deverá prover a 
população urbana e aglomerados rurais de sistemas de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, observando as seguintes diretrizes:  

I – assegurar o abastecimento de água e o esgotamento sanitário para toda a população 
do Município;  

II - controlar a portabilidade das águas distribuídas para abastecimento humano;  

III - reservar áreas para a instalação dos equipamentos necessários ao sistema de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, de acordo com os projetos para 
instalações da rede pública;  
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IV – exigir dos novos loteamentos, condomínios, construções e empreendimentos de 
impacto garantia de sistema adequado de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário;  

V – controlar e orientar a implantação de sistemas alternativos nos locais de população de 
baixa renda;  

VI – priorizar a implantação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário nos aglomerados urbanos de maior densidade atendendo requisitos de ordem 
técnica e de saúde pública que influenciam a necessidade urgente do serviço;  

VII – assegurar a vinculação da remuneração dos serviços de esgoto ao abastecimento 
d’água;  

VIII – estimular a criação de sistemas de reuso de água.  

Art. 30. A prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário é 
competência do Município que poderá exercê-la diretamente ou indiretamente, mediante 
gestão associada ou concessão;  

Art. 31. Para aprovação de projetos de implantação nos novos loteamentos acima de 1 ha, 
condomínios acima de 50 unidades, construções e empreendimentos com áreas de 
construção superior a 2.000,00m² (dois mil metros quadrados), serão exigidos termo de 
compromisso por parte das empresas concessionárias locais garantindo a 
operacionalização dos sistemas; 

Parágrafo Único. No caso do próprio empreendedor querer operacionalizar o sistema de 
tratamento de esgoto sanitário dos empreendimentos citados no Caput deste artigo, com 
sistema de coleta, tratamento e disposição final do mesmo, deverá o projeto de 
aprovação do empreendimento na prefeitura ser acompanhado de ofício da empresa 
concessionária autorizando esta modalidade bem como assegurando a sua fiscalização. 

Subseção II  

Drenagem urbana  

Art. 32. O manejo das águas pluviais deverá, através de sistemas naturais ou construídos, 
possibilitar o escoamento eficaz das águas de chuva, de modo a propiciar segurança e 
conforto aos habitantes e edificações existentes nas áreas urbanas.  

Parágrafo único. Para atendimento do objetivo previsto no caput, deverão ser priorizadas 
medidas não estruturais, tais como:  

I - intensificação da arborização;  

II – construção de pavimentação permeável;  

III – utilização dos canteiros centrais, praças, jardins, canalização e correção de córregos 
como receptores dos escoamentos superficiais;  

IV – adoção de áreas permeáveis para a retenção das águas provenientes de precipitações 
pluviométricas no próprio lote, atendendo no mínimo, o previsto no artigo 35 desta lei.  

Art. 33. São prioritárias para as ações de implantação do sistema de drenagem, locais 
onde:  

I - as margens e cursos d’água ocasionam risco de inundações das edificações;  

II - bacias fechadas onde existe dificuldade de escoamento natural das águas.  

Art. 34. Os projetos novos de loteamentos, conjuntos habitacionais e condomínios só 
serão aprovados pelo Município, mediante apresentação do projeto de drenagem, onde 
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estejam previstas soluções, que não acarretem ônus ou prejuízos ao meio ambiente, a 
terceiros ou ao Poder Público municipal.  

Art. 35. Com finalidade de garantir a drenagem natural das águas pluviais, os imóveis 
situados na área urbana devem resguardar a taxa de permeabilidade de 20% (vinte por 
cento) sobre a área total do terreno.  

§ 1º.As áreas destinadas à drenagem natural das águas pluviais poderão receber 
cobertura vegetal ou usar cobertura permeável. 

§ 2º.Na hipótese de impossibilidade da utilização de qualquer forma de drenagem, o 
órgão ambiental do Município deverá ser ouvido, no sentido de propor medida 
mitigadora. 

Subseção III  

Do gerenciamento de resíduos sólidos  

Art. 36. O Poder Público deve realizar a coleta, a remoção e destino final adequado de 
resíduos sólidos urbanos, obedecendo a critérios e controle da poluição e minimizando os 
custos ambientais e de transporte.  

§1º. O Poder Público Municipal é o gestor do sistema local de limpeza urbana, a ele 
cabendo coordenar e executar, diretamente, ou através de gestão associada ou 
concessão, todos os serviços relativos à limpeza, coleta e destino final adequado dos 
resíduos sólidos nas áreas urbanas, atendendo as seguintes diretrizes, no prazo máximo 
de 1(hum) ano a contar da data de aprovação desta Lei:  

I – dar destinação final dos resíduos sólidos de qualquer natureza sem causar a poluição 
do solo e subsolo;  

II - coletar e remover resíduos sólidos urbanos domiciliares, quando for o caso;  

III – proceder à remoção de resíduos de estabelecimentos não residenciais, em horários 
apropriados e, mediante pagamento de preço público ou tributo para transporte de 
materiais ou substâncias perigosas ou que causem risco à saúde;  

V - fiscalizar as empresas que executam serviços de remoção de resíduos sólidos urbanos;  

V – incentivar a comercialização dos produtos e subprodutos, compostos e reciclados 
provenientes do tratamento dos resíduos sólidos;  

VI – incentivar através de educação junto a população a separação do lixo visando facilitar 
a coleta seletiva.  

§2º. Os resíduos industriais, da construção civil, de grandes comércios e de saúde 
decorrentes de prestadores privados estarão submetidos a normas específicas que 
estabeleçam a obrigação de forma diferenciada, isentando o Município do ônus pela 
prestação deste serviço. 

 

A Seção III do Capítulo V é dedicada ao parcelamento do solo na macrozona urbana, dispondo 

art. 77, parágrafo 3º, que “para a aprovação de parcelamento do solo, o Município, a critério 

do órgão competente, exigirá avaliação de impacto urbano e ambiental, levando em conta a 

disponibilidade e repercussão sobre o transporte público, acesso à escola, saneamento, 

condições físico-ambientais e outros aspectos técnicos relevantes”. 

Já no Capítulo III que trata dos instrumentos de regularização fundiária, tem-se a previsão no 

Art. 119 de que “o Poder Executivo poderá promover plano de urbanização com a participação 
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dos moradores de áreas usucapidas das Áreas Especiais de Interesse Social, para a melhoria 

das condições de habitação e saneamento ambiental nas áreas habitadas por população de 

baixa renda, usucapidas coletivamente por seus possuidores para fim de moradia”. 

Prevê ainda, no parágrafo 3º do art. 140, que o Estudo de Impacto de Vizinhança deve 

contemplar a avaliação da capacidade da infraestrutura de saneamento. 

Por derradeiro, ao tratar do Conselho da Cidade de Mossoró, estabelece, no inciso II do art. 

153, dentre suas competências o acompanhamento da implantação da política municipal de 

Saneamento Ambiental. Já o art. 156 prevê a criação de uma câmara técnica de saneamento 

ambiental no âmbito desse Conselho. 

 

3.1.3.3. Código de Meio Ambiente 

A Lei Complementar nº. 026/2008 institui o código de meio ambiente, fixa a política municipal 

do meio ambiente e cria o Sistema municipal do meio ambiente do Município de Mossoró. 

Além de alguns dispositivos isolados referentes aos outros eixos do saneamento, dentre os 

quais destacam-se:  

Art. 98. Quando não existir rede pública de abastecimento de água ou coletora de esgoto, 
as autoridades urbanísticas, ambientais e sanitárias indicarão as medidas adequadas a 
serem executadas, sendo vedado o lançamento de esgotos "in natura” a céu aberto ou na 
rede de águas pluviais.  

§ 1º. nos casos previstos pelo caput deste Artigo, cabe ao empreendedor apresentar as 
soluções de tratamento de esgotos sanitários, bem como prover toda a infraestrutura 
necessária para a operação e manutenção da rede e das instalações dos sistemas. 

§ 2º. as edificações somente serão licenciadas se comprovada a existência de redes de 
esgoto sanitário e de soluções de tratamento de efluentes capazes de atender as suas 
necessidades de esgotamento sanitário. 

Art. 99. Em qualquer empreendimento ou atividade em área onde não houver redes de 

esgoto disponíveis será permitido o tratamento com sistemas individuais utilizando-se o 
subsolo como corpo receptor, comprovada sua eficiência, através de estudos específicos, 
e obedecidos os critérios estabelecidos pelo CONDEMA. 

Além disso, o Capítulo IV trata especificamente da coleta, transporte e disposição final dos 

resíduos sólidos urbanos, destacando-se os seguintes dispositivos: 

Art. 101. É vedado: 

I – dispor resíduos sólidos urbanos em vias públicas, praças e outros locais inapropriados;  

II – lançar resíduos sólidos urbanos ou resíduos de qualquer natureza em água de 
superfície ou subterrânea, estuários, zonas de proteção ambiental, sistemas de drenagem 
de águas pluviais, poços, cacimbas e áreas erodidas;  

Parágrafo único: É obrigatória a incineração do lixo hospitalar, bem como sua adequada 
coleta e transporte, sempre obedecidas as normas técnicas estabelecidas pelo CONDEMA 
e pelas normas sanitárias. 
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Art. 102. O poder público municipal estimulará e privilegiará a coleta seletiva, a 
reciclagem e reuso de resíduos sólidos urbanos, bem como a implantação de um sistema 
descentralizado de unidades de processamento e tratamento de resíduos urbanos, de 
forma a minimizar os impactos ambientais decorrentes.  

§ 1º. É prioritário o uso de material reciclável, reaproveitável e reutilizável, bem como os 
produtos biodegradáveis pelos órgãos da administração pública municipal.  

§ 2º. A administração pública municipal deve elaborar e executar programa de 
racionalização de utilização de materiais de consumo e permanente que privilegiem a 
minimização da geração de resíduos, bem como a reciclagem, o reaproveitamento e o 
reuso de materiais, devendo inclusive, capacitar os funcionários públicos para que se 
adequem às normas de boas práticas ambientais, internas da gestão pública. 

Art. 107. O Executivo municipal implantará o sistema de coleta seletiva para o lixo 
produzido nos domicílios residenciais e comerciais, objetivando o seu reuso e a sua 
reciclagem, atendidas as normas estabelecidas pelo CONDEMA.  

§1º. O Município poderá adotar soluções tecnológicas de aproveitamento dos resíduos 
sólidos urbanos como a terceirização de serviços ou a administração direta de um centro 
de triagem de resíduos sólidos urbanos.  

§2º. O lixo domiciliar urbano será assim especificado:  

a) Os resíduos secos serão coletados e transportados independentemente para fins de 
reuso e reciclagem;  

b) Os resíduos molhados serão objeto da coleta regular e serão aproveitados para a 
reciclagem, através de compostagem orgânica, a qual poderá ser comercializada para 
empreendimentos agropecuários, ou ser utilizada em adubações das praças e canteiros 
públicos, em face de sua condição de perecíveis. 

 

Art. 108. É obrigatória a separação do lixo nas escolas municipais e nos órgãos da 
administração municipal objetivando a implantação da coleta seletiva, ficando o poder 
Executivo a, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, apresentar plano de trabalho e 
implantar a metodologia estabelecida pelo órgão responsável pela gestão ambiental do 
município em toda a rede pública municipal. 

 

3.1.3.4. Código de Obras 

A lei complementar nº. 47, de 16 de dezembro de 2010, dispõe sobre o código de obras, 

postura e edificações do município de Mossoró. Estrutura-se da seguinte forma: 

 Capítulo I: disposições preliminares 

 Capítulo II: direitos e responsabilidades 

 Capítulo III: do processo administrativo 

 Capítulo IV: da apresentação dos projetos 

 Capítulo V: do parcelamento do solo 

 Capítulo VI: da classificação das edificações 

 Capítulo VII: das condições gerais relativas às edificações 
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 Capítulo VIII: das posturas 

 Capítulo IX: dos cemitérios 

 Capítulo X: da fiscalização 

 Capítulo XI: das infrações e penalidades 

 

Esse código traz diversas normas relativas água, esgoto, drenagem e resíduos que devem ser 

observadas pelos particulares interessados em constituir, reformar ou em implantar 

empreendimentos, atividades e serviços. Tais normas serão tratadas nos diagnósticos setoriais. 

Por ora, destaca-se as seguintes: 

Art. 38. Não será concedida à conclusão de obra enquanto:  

III – não houver sido feita a ligação de esgotos de águas servidas com a rede pública ou, na 
falta desta, a outro sistema comprovadamente eficiente de disposição de efluentes;  

IV – não estiver assegurado o escoamento das águas pluviais no terreno edificado. 

Art. 41. As empresas concessionárias de serviços públicos, responsáveis pelo fornecimento 
de água e energia elétrica, só podem efetuar novas ligações de edificações dentro do 
perímetro urbano ou da área de expansão urbana, definidas em lei específica, mediante 
licença ou certidão emitida pelo poder público municipal. 

Art. 144. A ninguém é licito, sob qualquer pretexto, impedir ou dificultar o livre 
escoamento das águas pluviais pelos canos, valas, sarjetas ou canais das vias públicas, 
danificando ou obstruindo tais servidões. 

Art. 147. Para preservar, de maneira geral, a higiene pública, fica terminantemente 
proibido:  

I – uso das vias e espaços públicos de forma indevida tais como: lavar roupas, animais, 
veículos, objetos em geral ou banhar-se;  

II – consentir o escoamento de águas servidas das residências para a via pública;  

III – conduzir, sem as precauções devidas, quaisquer materiais que possam comprometer 
o asseio das vias públicas;  

IV – queimar, mesmo nos próprios quintais, lixo ou quaisquer corpos que produza fuligem 
e fumaça que traga danos a terceiros;  

V – aterrar vias públicas, com lixo ou quaisquer detritos orgânicos. 

Art. 232. Fazer ligação de esgotos na rede de águas pluviais.  

Penalidade: multa classe 1, restauração e ligação regular.  

§1º. Se o infrator for condomínio, a multa será aplicada multiplicando-se seu valor de 
referência pela quantidade de unidades condominiais.  

§2º. Se o condomínio não for formalmente constituído, cada unidade será multada 
individualmente. 
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3.2. REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A regulação abrange todo e qualquer ato que discipline ou organize determinado serviço 

público, incluindo suas características, padrões de qualidade, impacto socioambiental, direitos 

e obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão 

do valor de tarifas e outros preços públicos. 

A regulação dos serviços de saneamento básico foi regulamentada pela Lei n. 11.445/2007 que 

estabeleceu os seguintes objetivos para a atividade regulatória: 

Art. 27. São objetivos da regulação: 

I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a 
satisfação dos usuários; 

II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos 
órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; e 

IV - definir tarifas e outros preços públicos que assegurem tanto o equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos, quanto a modicidade tarifária e de outros preços 
públicos, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que 
permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. 

 

A regulação de serviços públicos de saneamento básico pode ser delegada pelos titulares a 

qualquer entidade reguladora constituída dentro dos limites do respectivo Estado, 

explicitando, no ato de delegação da regulação, a forma de atuação e a abrangência das 

atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas. 

No Brasil, a regulação dos serviços de saneamento é realizada, preponderantemente, por 

agências reguladoras. Segundo a Associação Brasileira das Agências Reguladoras (ABAR), 

existem 16 (dezesseis) agências reguladoras, dentre estaduais e municipais, que regulam o 

setor de saneamento. No estado do Rio Grande do Norte, somente a capital possui uma 

entidade reguladora dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A 

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento Básico – ARSBAN foi criada pela Lei nº. 

5.346/01 de 28 de dezembro de 2001. 

Além da regulação dos serviços propriamente dita, compete à entidade reguladora a 

verificação do cumprimento do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Em Mossoró, os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário são prestados 

pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), porém não foi verificada 

nenhuma forma de regulação desses serviços por parte do titular dos serviços. A cláusula 

oitava do contrato de concessão estabelece que é dever da Concedente "Fiscalizar, os serviços 

realizados pela Concessionária, zelando pela boa qualidade dos mesmos, inclusive recebendo e 

apurando queixas e reclamações dos usuários". Da mesma forma, os serviços de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana e manejo de águas pluviais também 

não são regulados. 
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Entretanto, o município já se encontra empenhado nesse sentido. No dia 26 de novembro de 

2015, assinou um contrato com a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento 

Tecnológico do Rio Grande do Norte – FUNCERN por meio do processo nº. 373/2015 para 

prestação de serviços técnicos na elaboração de estudo para criação da entidade reguladora 

dos serviços de saneamento básico do município de Mossoró. O prazo previsto para a 

conclusão do referido estudo é de 120 dias e contemplará os seguintes produtos: 

 Produto 1: Diagnóstico da Regulação dos Serviços de Saneamento; 

 Produto 2 - Estudo de Custos para Regulação: Nessa etapa deverão ser previstos os 

custos de implantação e funcionamento da entidade de regulação em conformidade 

com o modelo selecionado pela Administração Municipal a partir dos cenários 

propostos pela consultoria. 

 Produto 3 - Minuta de projeto de lei criando entidade de regulação: Nesta etapa 

deverão ser estabelecidos os critérios e a metodologia de análise para a escolha do 

cenário ideal de regulação dos serviços de saneamento básico no Município de 

Mossoró. 

 Produto 4: Minuta de Regimento Interno da entidade de regulação - Nessa etapa 

deverá ser apresentada pela consultoria uma minuta para funcionamento da entidade 

proposta para a regulação dos serviços de saneamento do Município de Mossoró/RN. 

 

 

3.3. PROGRAMAS LOCAIS 

O principal programa de saneamento existente no município refere-se ao programa de coleta 

seletiva, apresentado de forma detalhada no Diagnóstico da infraestrutura de limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos.  

Outro Programa de destaque que não é específico da área de saneamento é "Meu bairro 

Melhor" que, dentre os diversos serviços realizados, estão ações de limpeza urbana, tais como 

varrição, capina, roçagem e recolhimento de materiais volumosos. Outros programas 

específicos serão apresentados nos diagnósticos setoriais. 
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3.4. AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DOS SERVIÇOS 

Na cláusula sétima do contrato de concessão firmado em 2005 entre o município de Mossoró 

e a CAERN, foram estabelecidas obrigações da Concessionárias, dentre as quais destaca-se:  

Universalização da cobertura do serviço de abastecimento de água, até o 6º 
(sexto) ano; atendimento com serviços de coleta, tratamento e destino final dos 
esgotos sanitários, a no mínimo 80% (oitenta por cento) da população até o 6º 
(sexto) ano; e a universalização da cobertura destes serviços, até o 10º (décimo) 
ano. 

Todavia, como o município não realiza sistematicamente a avaliação e fiscalização dos serviços 

prestados pela Concessionária, o mesmo ocorrendo com os serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos e drenagem urbana e manejo de águas pluviais. 

 

 

3.5. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 

Os preceitos fundamentais da política de gestão dos recursos humanos da prefeitura municipal 

são traçados nos artigos 50, 51 e 52 da lei complementar nº 105/2014, abaixo transcritos:  

Art. 50 - Administração Municipal tem como diretriz fundamental a capacitação de pessoal 
voltada para o estímulo e a valorização do servidor público, objetivando melhorar o seu 
desempenho e elevar a qualidade dos serviços públicos. 

Art. 51 - O plano de cargos, carreiras e remuneração do pessoal da Administração 
Municipal considerará a qualificação do servidor e o seu desempenho, avaliados com base 
em critérios instituídos pela Administração Municipal. 

Art. 52 - É responsabilidade dos ocupantes de cargos de chefia incentivar o desempenho 
do pessoal sob o seu comando, liderando e promovendo o trabalho em equipe, a 
integração e a harmonização dos servidores e a qualificação funcional. 

 

Já a lei nº 003/2003 institui o plano de cargos, carreiras e salários - PCCS - dos servidores 

públicos municipais composto por: 

I. Sistema de carreiras, com: 

a. estrutura dos grupos operacionais, categorias funcionais e classes; 

b. escadas de classificação; e 

c. linhas de transposição 

II. Quadro de equivalência referencial; 

III. Descrição das carreiras e classes; 

IV. Quadros discriminativos de enquadramento; 

V. Manual de avaliação de desempenho. 
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O art. 50 da referida lei cria cargos de nível fundamental, médio e superior, alguns deles 

podendo ser aproveitados na execução dos serviços públicos de saneamento básico que são 

prestados pelo município, como mostra a Tabela abaixo. 

Quadro 4. Cargos criados pelo PCCS que podem ser aproveitados nos serviços de saneamento 

CARGO QUANTIDADE 

Gari 200 

Agente administrativo 750 

Motorista 88 

Operador de máquinas e equipamento 15 

Técnico desenhista 05 

Técnico de manutenção 15 

Técnico de edificações 05 

Engenheiro 15 

Fonte: PCCS, 2003. 

 

Os agentes fiscais de controle ambiental e urbanístico possuem Plano de Cargos, Carreiras e 

Remuneração - PCCR - próprio, instituído recentemente pela Lei Complementar nº 114, de 01 

de abril de 2015. A investidura dá-se mediante concurso público, sendo privativo de 

portadores de diploma de nível superior. A capacitação técnica e especializada, bem como a 

formação geral desses agentes deve ser estimulada continuamente pelo município. A carreira 

compreende 4 (quatro) níveis (graduação, especialização, mestrado e doutorado), além de 10 

(dez) classes. A mudança de classe dar-se-á quando preenchido o interstício temporal de 03 

(três) anos no nível imediatamente anterior. 

 

 

3.6. POLÍTICA TARIFÁRIA 

À luz da Lei 11.445/2007, compete ao ente regulador definir tarifas que assegurem tanto o 

equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante 

mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação 

social dos ganhos de produtividade. 

Conforme dito anteriormente, o município de Mossoró ainda não possui ente regulador dos 

serviços de saneamento básico. Logo, os reajustes nas tarifas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário são aprovados pelo Conselho de Administração da CAERN que, 

geralmente, segue o mesmo reajuste aprovado pela ARSBAN para o município do Natal. 

A tabela tarifária em vigência estabelece a cota básica, tarifa mínima e valores por m° dos 

consumos excedentes para as 6 (seis) classes de consumo, conforme será apresentada e 

avaliada no Diagnóstico da Infraestrutura de Abastecimento de Água.  

Os munícipes pagam, anualmente, a Taxa de Acondicionamento, Remoção, Controle, 

Transporte e Destinação Final do Lixo por meio de Documento de Arrecadação Municipal nas 
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instituições bancárias autorizadas, conjuntamente com o Imposto Predial e Territorial Urbano 

– IPTU. As solicitações de reajustes feitos pelo poder executivo são encaminhadas para a 

Câmara Municipal onde são analisados e submetidos a votação. 

No tocante à drenagem urbana e manejo de águas pluviais, os serviços prestados não são 

cobrados individualmente, não sendo aplicável, portanto, uma política tarifária. 

 

 

3.7. INSTRUMENTOS E MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 

A Lei n. 11.445/2007 estabelece o controle social como um princípio fundamental a ser 

observado no planejamento, regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico por 

meio dos seguintes mecanismos: 

 Debates e audiências públicas; 

 Consultas públicas; 

 Conferências das cidades; ou 

 Participação de órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação da política 

de saneamento básico, bem como no seu planejamento e avaliação. 

Foram realizadas audiências e consultas públicas na elaboração do plano de desenvolvimento 

para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário elaborado em 2010 pela 

FGV e no plano de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos desenvolvido pela Ziguia 

Engenharia Ltda. em 2012. 

Além disso, existe o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, e o 

Conselho Municipal de Saúde que tratam de assuntos relacionados ao saneamento básico. 

Outra forma de controle social identificada consiste no relatório anual de qualidade da água 

distribuída no perímetro urbano emitido pela Concessionária, disponível no site e entregue 

junto da conta aos usuários. 

 



 

88 

 

3.8. SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS 

O município de Mossoró não possui sistema municipal de informações de saneamento. 

Entretanto, no sistema nacional de informações sobre saneamento – SNIS, disponível no site 

<http://www.snis.gov.br>, é possível obter informações e indicadores operacionais, técnicos e 

financeiros acerca dos serviços de abastecimento de água, esgoto e manejo dos resíduos 

sólidos prestados no município.  

 

 

3.9. MECANISMOS DE COOPERAÇÃO 

O município possui o convênio nº 671475 com o Ministério das Cidades no valor de R$ 

1.569.108,23 com vigência de outubro de 2011 a junho de 2016 destinado ao saneamento 

integrado das Bacias 1 e 2 que abrange os bairros Abolição, Santo Antônio, Estrada da Raiz e 

Santa Helena.  
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4. INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Neste capítulo, apresenta-se o diagnóstico dos sistemas de abastecimento de água que 

atendem a sede e comunidades rurais do município de Mossoró, elaborado através de 

inspeções de campo, bem como entrevistas com os funcionários da Companhia de Águas e 

Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) e lideranças comunitárias. Será apresentado o 

descritivo de cada uma das partes constituintes dos sistemas, bem como a avaliação técnica do 

estado físico e características das estruturas. 

O município não possui ainda Plano Diretor de Abastecimento de Água, razão pela qual neste 

diagnóstico não se fará nenhuma análise a respeito do tema. No item “Planos, Programas e 

Projetos Existentes” serão apresentados planos e projetos elaborados para o município de 

Mossoró, que incluem a realização de melhorias nos serviços de abastecimento de água. 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em 

Mossoró é concedida à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, 

através do Contrato de Concessão nº 001/2005, de 14 de julho de 2005. 

A CAERN é constituída mediante autorização da Lei Estadual nº 3.742, de 26 de junho de 1969, 

alterada pela Lei nº 4.747, de 06 de julho de 1978. É uma Sociedade Anônima de Economia 

Mista, vinculada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH), 

e se rege pelas referidas leis, pelo Estatuto Social, pelo Regimento Interno e pela demais 

disposições que lhe forem aplicáveis. 

O referido Contrato tem por objeto a Concessão, em caráter de exclusividade, pela Município 

de Mossoró à CAERN, para esta prestar no perímetro urbano do Município, os serviços 

públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, aí incluído operação, 

conservação, manutenção, modernização, ampliação, exploração e cobrança direta aos 

usuários dos serviços, abrangendo ainda estudos técnicos, serviços e obras necessárias à 

consecução deste objeto ao longo do período de Concessão, o qual é de 20 (vinte) anos, 

contados da data de assinatura do Contrato. Ressalta-se que esse Contrato deverá ser revisto 

face as disposições da Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para 

o saneamento básico; dentre elas, a existência de plano de saneamento básico como condição 

de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de 

saneamento básico (inciso I, Art. 11). 

No tocante a estrutura organizacional da CAERN, esta, segundo consta no Regimento Interno 

da Companhia, é baseada em um modelo híbrido, que busca conjugar conceitos funcionais e 

matriciais, permitindo uma rede de interação entre as equipes, aumento da eficiência, 
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descentralização da autoridade e da responsabilidade, de modo a atender as necessidades de 

melhor funcionamento da Companhia. 

A área de deliberação superior da CAERN é composta pela Assembleia Geral, pelo Conselho de 
Administração, pelo Conselho Fiscal e pela Diretoria. Sendo a Diretoria o órgão executivo 
colegiado da administração da Companhia. 

A composição orgânica da Companhia é formada pelas Unidades Administrativas de nível 

superior (estratégico), nível de execução (tático) e de operação (operacional), composta de 

Diretorias, Assessorias, Gerências, Unidades e Núcleos. A administração superior é composta 

pela Presidência (PR), Diretoria Administrativa (DA), Diretoria de Empreendimentos (DE), 

Diretoria de Operação e Manutenção (DO), Diretoria Comercial e de Atendimento (DC), 

Diretoria de Planejamento e Finanças (DP). 

Com o objetivo de descentralizar a tomada de decisões foram criadas as Regionais que são 
unidades subordinadas hierárquica e tecnicamente à Diretoria de Operação e Manutenção, e 
funcionalmente às diversas unidades da Administração Central.  

As regionais são responsáveis pela execução das atividades relacionadas com a operação e 

manutenção dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário da sua região, 

dentre outras atividades. Atualmente, existem sete regionais no estado do Rio Grande do 

Norte. A prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do 

município de Mossoró está subordinada à Regional Mossoró. 

Nas figuras seguintes, são apresentados alguns organogramas que ilustram a situação descrita 

nos parágrafos anteriores. 

Os serviços de abastecimento de água prestados pela CAERN no município correspondem ao 

atendimento da sede e algumas localidades rurais abastecidas pela Adutora Jerônimo Rosado. 

Quanto ao abastecimento de água das demais comunidades rurais, o serviço é prestado 

através da própria municipalidade (Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos), 

associação de moradores ou através da Defesa Civil. Neste último caso, quando das 

prolongadas estiagens e secas recorrendo-se a caminhões-pipas. 

Conforme a Lei Complementar nº 105, de 04 de julho de 2014, que dispõe sobre a organização 

administrativa da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Mossoró, compete à 

Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos, dentre outros: 

 Planejar e coordenar as políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento 

agropecuário e de recursos hídricos; 

 Promover o aproveitamento racional integrado do potencial hídrico do município, 

desenvolvendo e coordenando a política de abastecimento do município; 

 Coordenar, gerenciar e operacionalizar estudos, pesquisas, programas e projetos, 

pertinentes as atividades de irrigação, de piscicultura e recursos hídricos; 

 Desenvolver, articuladamente com outros órgãos, programas e projetos voltados para 

a implantação e modernização da infraestrutura no meio rural do município; 

 Executar as ações voltadas para aumentar a oferta hídrica na zona rural do município, 

inclusive para dessedentação humana; 
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 Apoiar as ações que visem minimizar os efeitos de ocorrências anormais, emergências 

e de calamidade pública sobre as comunidades rurais durante o período da existência, 

em articulação com a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil. 
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Figura 14. Organograma Geral da CAERN. 

 
Fonte: CAERN, 2015. 
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Figura 15. Organograma da Diretoria de Operação e Manutenção. 

 
Fonte: CAERN, 2015. 
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Figura 16. Organograma da Regional Mossoró. 

 
Fonte: CAERN, 2015.
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4.2. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ 

4.2.1. Sistema Adutor Jerônimo Rosado 

O Sistema Adutor Jerônimo Rosado foi projetado pela TECHNE Engenharia, começou a ser 

implantado no ano 1999 e entrou em operação em março de 2001, com alcance previsto para 

o ano 2018. Foi projetado tendo como principal objetivo reforçar a oferta de água da cidade de 

Mossoró, antes abastecida por vários subsistemas de poços. 

O complexo de captação e o tratamento de água de superfície, a partir da barragem Armando 

Ribeiro Gonçalves, localiza-se na cidade Assú, tendo a adutora principal uma extensão da 

ordem de 66 km (em 600 mm, ferro fundido dúctil), que abastece, através de derivações de 

menor diâmetro, várias comunidades rurais ao longo da adutora principal, inclusive do 

município de Serra do Mel. 

No município de Mossoró, recebem água proveniente do Sistema Adutor Jerônimo Rosado a 

sede e as localidades Curral de Baixo, Planalto da Liberdade e assentamentos Cordão de 

Sombra I e II, Favela, Hipólito I e II, Maracanaú, Mulungunzinho, Novo Espinheirinho, Quixaba 

e Paulo Freire. 

Na figura seguinte, podem ser visualizados, espacialmente, os componentes integrantes do 

sistema adutor para atendimento das localidades listadas no parágrafo anterior. Assim como, 

as coordenadas desses componentes estão descritas na tabela a seguir. 

 

Tabela 15. Coordenadas UTM dos componentes do Sistema Adutor Jerônimo Rosado. 

Componente 
Coordenadas UTM (Zona 24 M) 

L S 

Captação 733104 9378965 

EB-1/ETA ¹ 733022 9378969 

EB-2 686405 9420914 

EB-3 695827 9404456 

EB-4 704352 9416525 

EB-5 705068 9392068 

Nota: ¹ A Estação de Tratamento de Água (ETA) está localizada no entorno da EB-1. 
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Figura 17. Localização espacial dos componentes do Sistema Adutor Jerônimo Rosado e localidades atendidas 

 
Fonte: Imagem do Google Earth. / Elaboração: Start Consultoria, 2015.
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4.2.1.1. Captação 

A captação da água bruta é feita na margem esquerda do rio Piranhas-Açu, próximo à ponte da 

BR-304, cerca de 5 km a jusante da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, na confluência com 

o rio Paraú, no município de Assú. É realizada por uma estação de bombeamento flutuante 

instalada em poço de sucção abastecido por galeria tubular com 900 mm de diâmetro, sendo 

composta por (CAERN,2015): 

 04 (quatro) flutuantes independentes para bombas submersíveis, sendo 01 (uma) 

reserva, de potência 75 cv, altura manométrica 30 mca e vazão 447 m³/h cada; 

 Tubos PEAD (Polietileno de Alto Densidade) com diâmetro de 350 mm PN6; 

 Flutuadores para os tubos PEAD e; 

 Barrilete para interligação dos flutuantes à adutora que se interliga ao sistema de 

filtração. 

Figura 18. Arredores da tomada d’água no rio 
Açu. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 19. Início da galeria tubular. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 20. Poço de sucção/estação de 
bombeamento flutuante – Vista 1. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 21. Poço de sucção/estação de 
bombeamento flutuante – Vista 

2.  
Fonte: Start Consultoria, 2015. 
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4.2.1.2. Estação de Tratamento de Água – ETA 

A ETA é do tipo compacta e utiliza o processo de filtração direta ascendente, sendo constituída 

de oito filtros de fluxo ascendente e casa de química, onde é abrigado o sistema de 

desinfecção. 

As águas provenientes da captação flutuante seguem para a câmara de carga, onde, 

eventualmente, é aplicado o policloreto de alumínio (apenas quando necessário). A partir da 

câmara de carga, a água (às vezes, coagulada) é distribuída para os filtros de fluxo ascendente. 

O efluente de cada filtro é transportado em tubulação coletora de água filtrada destinando-se 

ao reservatório semienterrado de água filtrada, onde é adicionado o cloro para desinfecção. 

Segundo informações constantes do Projeto Executivo do Sistema Adutor Mossoró – Volume I 

(CAERN, 2015), a câmara de carga e o sistema de filtração possuem as características 

seguintes: 

a) Câmara de carga 

 Diâmetro interno = 2,0 m; 

 Altura total = 7,0 m; 

 Altura máxima de água = 6,70 m; 

 Altura mínima (filtros em operação) = 4,75 m. 

 

b) Sistema de filtração direta ascendente: constituído por 08 (oito) unidades com meio 

filtrante composto por camada de areia apoiada em camada de pedregulho disposto 

sobre o fundo do filtro, com formato de tronco-cônico. A troca do material filtrante é 

realizada conforme necessidade. Principais características: 

 Vazão = 1.350 m³/h (375 L/s); 

 Taxa de filtração = 180 m³/m²/d; 

 Diâmetro interno do filtro = 5,5 m; 

 Área filtrante por unidade = 23,76 m². 

 

Na lavagem dos filtros e suas descargas de fundo intermediárias, é utilizada a água 

armazenada no reservatório de água tratada, bem como 03 (três) conjuntos motobomba 

submersíveis – sendo 01 (um) reserva – dimensionados para cada vazão de limpeza e alturas 

manométricas necessárias. É realizada a lavagem de três filtros por dia, sendo a água de 

lavagem encaminhada para o rio Piranhas-Açu. 

A casa de química contém dependências para armazenamento dos produtos químicos, 

tanques de preparação de suspensões e soluções químicas, bombas dosadoras, salas para 

cilindro de cloro e cloradores, além de outras dependências necessárias ao bem-estar do 

operador. 
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A desinfecção é feita com cloro gasoso, sendo utilizados 02 (dois) cilindros de 900 Kg, que 

duram, em média, de 8 a 10 dias, sendo a manutenção realizada pela empresa fornecedora 

dos cilindros. 

Na casa de química, também, são realizadas análises, tanto na água bruta como na tratada, a 

cada 02 (duas) horas dos parâmetros: cor, turbidez, pH e cloro (na água bruta, apenas cor e 

turbidez). 

Nas figuras seguintes, visualizam-se as unidades do sistema comentadas acima. 

Figura 22. Sistema de filtração da ETA. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 23. Casa de química da ETA. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 24. Cilindros de cloro. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 25. Sistema de desinfecção. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

Câmara 
de carga 
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Figura 26. Tubulações das bombas de lavagem 
dos filtros. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 27. Tanques para preparação das soluções 
coagulantes. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

4.2.1.3. Adução 

A adução da água tratada para as localidades é feita por meio de sucessivos bombeamentos 

através das Estações de Bombeamento (EB). As adutoras de água tratada integrantes desse 

sistema possuem diâmetros e extensões conforme a seguir (CAERN, 2015): 

 Adutora principal: Ø 600 mm, extensão de 66.270 m; 

 Adutoras a reservatórios de Mossoró: 

 Ø 500 mm, ext. = 8.065 m; 

 Ø 450 mm, ext. = 1.480 m; 

 Ø 350 mm, ext. = 3.338 m; 

 Subadutoras Serra do Mel/Comunidades: diâmetros variando de 50 a 200 mm, com 

extensão total de 44.066 m. 

 

4.2.1.4. Estações de Bombeamento 

As Estações de Bombeamento localizam-se em áreas fechadas que restringem o acesso de 

terceiros ao local. Os prédios das Estações de Bombeamento são compostos por sala de 

bombas e dispositivo de drenagem de água, localizados em nível inferior, e, em nível superior, 

por sala de comando, área para depósito de materiais e equipamentos e gabinete sanitário. Os 

arranjos dos grupos motobomba instalados nas salas de bombas permitem a livre circulação 

de pessoas e equipamentos. 

De acordo com o Projeto Executivo do Sistema Adutor Mossoró – Volume I (CAERN, 2015), as 

estações de bombeamento foram projetadas para dispor de monovia, equipada com talha 

manual, que permite a movimentação horizontal e vertical dos grupos motobomba, bem como 

dos demais equipamentos. Ressalta-se que, de forma geral, há fácil acesso a área de manobra 

Reservatório de 
água tratada 
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das monovias. Além disso, são equipadas com bombas do tipo centrífuga de eixo horizontal, 

acopladas a motores elétricos trifásicos, ambos montados sobre base de concreto. 

O sistema adutor conta com 05 (cinco) estações de bombeamento, a saber: 

 EB-1: localiza-se no sítio da ETA e recalca água para uma caixa de passagem situada em 

ponto alto intermediário da adutora, desta segue para os reservatórios apoiados da 

EB-2. Através da EB-1 são abastecidos diretamente os PA’s Hipólito I e II, Quixaba, 

Paulo Freire e a comunidade Curral de Baixo; 

 EB-2: localiza-se no sítio dos reservatórios apoiados (R-Apoiados) e recalca água tanto 

para o reservatório elevado (R-Planalto), que se situa no mesmo sítio e distribui para o 

setor Planalto na área urbana, quanto para os demais reservatórios localizados na 

zona urbana de Mossoró; 

 EB-3: localiza-se no início da derivação para o abastecimento da subadutora de Serra 

do Mel (que abastece, também, os PA’s Maracanaú, Cordão de Sombra I e II e 

Mulungunzinho); 

 EB-4: localiza-se entre a EB-3 e a cidade de Serra do Mel e recalca água tanto para o PA 

Favela no município de Mossoró como para Serra do Mel; 

 EB-5: localiza-se na derivação para Palheiros III e abastece esta comunidade. 

No quadro a seguir, apresentam-se as principais características hidráulicas das EB’s. 

 

Quadro 5. Características principais das estações de bombeamento. 

EB 
Vazão 

Total (L/s) 
Vazão 

Unitária (L/s) 
Hman. 
(m.c.a.) 

Número de Unidades Potência 
Unitária (cv) Operação Reserva 

EB-1 373 186,5 192,6 2 1 850 

EB-2 349 174,5 64,28 2 1 200 

EB-3 24,04 24,04 116,45 1 1 75 

EB-4 24,04 24,04 150,03 1 1 100 

EB-5 3,75 3,75 82,44 1 1 15 

Fonte: Projeto Executivo do Sistema Adutor Mossoró – Volume I de março/1999. 

 

Apenas duas EB’s influenciam diretamente na chegada da água até a sede municipal, a EB-1 e a 

EB-2. Na EB-2, a água recebe tratamento adicional através de cloração com cloro gasoso. 

As figuras seguintes ilustram as instalações das EB’s do Sistema Adutor Jerônimo Rosado. 
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Figura 28. Vista externa da EB-1. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 29. Reservatório de sucção da EB-1. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 30. Sala de bombas da EB-1. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 31. Quadro de comando da EB-1. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 32. Vista externa da EB-2. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 33. Subestação da EB-2. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 
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Figura 34. Sala de bombas da EB-2. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 35. Sistema de desinfecção da EB-2. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 36. Sala de bombas da EB-3. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 37. Reservatório de sucção da EB-4. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 38. Sala de bombas da EB-4. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 39. Vista externa da EB-5. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

4.2.2. Sistemas de Abastecimento de Água da Zona Urbana 

De acordo com o Plano Diretor de Mossoró, no tocante ao macrozoneamento, a zona urbana 

corresponde à porção urbanizada do território, definida conforme a lei do perímetro urbano 
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(Lei nº 1.315/99), com características adequadas a usos diversificados, e com infraestrutura já 

instalada ou que sejam facilmente instaladas ou integrem projetos ou programas, de modo a 

autorizar a intensificação controlada do uso do solo com infraestrutura. 

Além da sede, a localidade Planalto da Liberdade é considerada como a área urbana já que 

integra a área de expansão urbana, faixa intermediária entre a Zona Urbana e a Zona de 

Interesse Rural, conforme definição dada pelo § 2º, Art. 44, da Lei Complementar Nº 

012/2006, que dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Mossoró. A sede é constituída 

por 30 (trinta) bairros, conforme discriminação do Quadro abaixo: 

Quadro 6. Bairros da sede de Mossoró. 

Ord. Bairro Ord. Bairro 

1 Abolição 16 Doze Anos 

2 Aeroporto 17 Ilha de Santa Luzia 

3 Alagados 18 Itapetinga 

4 Alto da Bela Vista 19 Lagoa do Mato 

5 Alto da Conceição 20 Monsenhor Américo Simonetti 

6 Alto de São Manoel 21 Nova Betânia 

7 Alto do Sumaré 22 Paredões 

8 Barrocas 23 Pintos 

9 Belo Horizonte 24 Planalto 13 de Maio 

10 Boa Vista 25 Presidente Costa e Silva 

11 Bom Jardim 26 Redenção 

12 Bom Jesus 27 Rincão 

13 Centro 28 Santa Delmira 

14 Dix-Sept Rosado 29 Santa Júlia 

15 Dom Jaime Câmara 30 Santo Antônio 

Fonte: Prefeitura Municipal de Mossoró, 2015. 

 

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS 2013, a 

população total do município de Mossoró atendida com serviços de abastecimento de água 

prestados pela CAERN foi de 262.780 habitantes, sendo deste total 255.959 residentes na área 

urbana. 

A área urbana do município de Mossoró é atendida pelos sistemas de abastecimento de água 

mantidos pela CAERN no município, os quais utilizam tanto fonte superficial como subterrânea 

para obtenção de água. 

Até 2001, a cidade era abastecida apenas por manancial subterrâneo formado por poços 

tubulares de grandes profundidades. Porém, com o início da operação da Adutora Jerônimo 

Rosado, no referido ano, a cidade teve um reforço no sistema de produção de água. 

A captação da Adutora Jerônimo Rosado é na Barragem Engenheiro Armando Ribeiro 

Gonçalves, no município de Assú/RN. Segundo informações da CAERN – Regional Mossoró, a 

adutora é responsável por cerca de 30% da água consumida no município, o que corresponde 

a uma média de produção mensal de 650.000,00 m³. Enquanto que, os demais 70% são 



 

 
105 

oriundos da água dos poços tubulares, correspondendo a uma produção média mensal de 

1.600.000,00 m³. 

Como já foi exposto, a Adutora Jerônimo Rosado, além de complementar o abastecimento da 

sede municipal, também, atende as seguintes localidades: assentamentos rurais Cordão de 

Sombra I e II, Favela, Hipólito I e II, Maracanaú, Mulungunzinho, Novo Espinheirinho, Quixaba 

e comunidades Curral de Baixo e Planalto da Liberdade. O assentamento Paulo Freire, 

também, recebe água da adutora, porém, não está cadastrado no setor comercial da 

Companhia. 

O Sistema Adutor Jerônimo Rosado já foi descrito anteriormente. A seguir, encontra-se a 

descrição das demais estruturas que integram os sistemas de abastecimento de água que 

atendem a sede municipal. 

 

4.2.2.1. Poços Tubulares 

Como foi dito, a sede é constituída por diversos bairros, os quais são abastecidos com água 

oriunda de 16 (dezesseis) poços tubulares e da Adutora Jerônimo Rosado. Em geral, os 

sistemas de abastecimento os quais os poços integram atendem bairros diversos, não 

existindo um sistema para cada bairro. 

No caso, a cidade é dividida em setores de abastecimento constituídos de sistemas compostos 

por poço(s) e reservatório, os quais, em sua maioria, recebem complementação de água 

proveniente da Adutora Jerônimo Rosado. A água captada nos poços é encaminhada para os 

respectivos reservatórios, sendo na maioria dos casos, também, injetada diretamente na rede 

de distribuição. 

Na Tabela a seguir são apresentadas as características desses poços tubulares, que foram 

obtidas junto a equipe técnica da CAERN – Regional Mossoró. 
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Tabela 16. Localização e características dos poços e equipamentos neles instalados. (continua) 

Subsistema 

Coordenadas UTM 
(Zona 24 M) Modelo da 

Bomba 
Modelo do Motor 

N
ív

e
l 

Es
tá

ti
co

 

(m
) 

N
ív

e
l 

D
in

âm
ic

o
 (

m
) Vazão 

Atual 
(m³/h) 

Vazão 
Máxima 
(m³/h) P

ro
fu

n
d

i

d
ad

e
 

P
o

ço
 

(m
) 

Câmara de Sucção 

Locais de Abrangência 
L S Ø (pol.) 

Profund. 
(m) 

PT-01 683243 9425899 BHS 813-9 
EBARA 110HP / 

380V 
135 169 90,00 80,00 908,00 9 5/8" 375,00 

Bairros Centro, Doze Anos e Boa 
Vista 

PT-02 684390 9426899 BHS 813-9 E 
EBARA 110HP / 

380V 
92 147 44,00 80,00 912,00 9 5/8" 350,00 

Bairros Centro, Paredões, Barrocas, 
Bom Jardim e Santo Antônio 

PT-06A 681624 9427540 SP 215-6 (JD) 
GRUNDFOS 230HP / 

380V 
165 213 197,00 220,00 952,60 13 3/8" 300,00 

Nova Betânia, Aeroporto 1 e 2, 
Quixabeirinha 

PT-08A 682061 9424429 SP 160-9 MOD B 
GRUNDFOS 260HP / 

380V 
139 194 154,00 250,00 1020,00 13 3/8" 290,00 

Alto do Xerém, Carnaubal, Alto da 
Conceição, Belo Horizonte e Centro 

PT-11A 682764 9427700 BHS 12210-05 EBARA 300HP M12 154 196 228,00 250,00 917,00 13 3/8" NI 
Bairros Abolição I e II, Santo 
Antônio e Nova Betânia 

PT-14A 683439 9429221 BHS 8180-10 (JD) 
EBARA M10 240HP / 

380V 
110 165 212,00 250,00 926,10 13 3/8" 400,00 

Santo Antônio, Santa Helena, Conj. 
Gurilândia e Distrito Industrial 

PT-15A 681578 9426368 BHS 8180-10 
EBARA M10 240HP / 

380V 
154 196 250,00 180,00 950,00 13 3/8" NI 

Bairros Boa Vista, Doze Anos, Nova 
Betânia e Aeroporto I 

PT-18 684702 9428683 SP 160-8 
GRUNDFOS 230HP / 

380V 
113 168 162,00 220,00 915,00 13 3/8" 298,41 

Bairros Santo Antônio, Barrocas, 
Bom Jardim e Centro 

PT-19 680899 9430619 SP 215-6 MMS 10000 260HP 138 201 230,00 250,00 947,00 13 3/8" 313,43 
Bairros Abolição III e IV, Santa 
Delmira I e II, Redenção, Santo 
Antônio e Distrito Industrial 

PT-20 681520 9423264 BHS 512-20 EBARA 30HP / 380V 125 138 38,00 20,00 1071,00 5 5/8" NI 
Bairros Belo Horizonte, Alto da 
Conceição e Zona Rural (Estreito) 
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Tabela 16. Localização e características dos poços e equipamentos neles instalados. 

Subsistema 

Coordenadas UTM 
(Zona 24 M) Modelo da 

Bomba 
Modelo do Motor 

N
ív

e
l E

st
át

ic
o

 
(m

) 

N
ív

e
l 

D
in

âm
ic

o
 (

m
) 

Vazão 
Atual 

(m³/h) 

Vazão 
Máxima 
(m³/h) 

P
ro

fu
n

d
id

ad
e

 
P

o
ço

 (
m

) Câmara de Sucção 

Locais de Abrangência 

L S Ø (pol.) 
Profund. 

(m) 

PT-21 685908 9421715 SP 125-9 (JD) 
GRUNDFOS 200HP / 

380V 
142 202 171,00 165,00 975,70 13 3/8" 311,78 

Liberdade, Alto do Sumaré, Dom 
Jaime Câmara, Planalto 13 de Maio, 
Ilha de Santa Luzia 

PT-22 688201 9422977 SP 160-8 
GRUNDFOS 230HP / 

380V 
139 199 154,00 145,00 NI 13 3/8" NI 

Alto da Pelonha, Vingt Rosado e 
Costa e Silva 

PT-23 680798 9424178 SP 95-12 
GRUNDFOS 125HP / 

380V 
100 155 128,00 105,00 NI 9 5/8" NI 

Aeroporto I e II, Belo Horizonte e 
Quixabeirinha 

PT-24 683535 9421998 BHS 8180-10 
EBARA M10 240HP / 

380V 
149 216 223,00 165,00 NI 13 3/8" NI 

Bairros Bom Jesus, Planalto 13 de 
Maio, Alto de São Manoel e Ilha de 
Santa Luzia 

PT-26 686974 9425593 BHS 8170-10E 
EBARA M10 225HP / 

380V 
141 186 178,00 250,00 NI 13 3/8" NI 

Costa e Silva, Parque Universitário e 
Ilha de Santa Luzia 

PT-27 689627 9421981 SP 125-10 MMS 10000 230HP 143 183 184,00 250,00 950,00 13 3/8" 400,00 

Bairros Rincão (Conjunto Vingt 
Rosado, Alto da Pelonha, Parque 
Universitário) e Pintos (Costa e 
Silva) 

Onde: NI – Não Informado. 
Fonte: CAERN, 2015. / Start Consultoria, 2015.           
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Nas Figuras seguintes são ilustrados os poços descritos na tabela anterior. De forma geral, os 

poços estão em conformidade com a NBR 12.244/1992 – Construção de poço para captação de 

água subterrânea, bem como, estão instalados em áreas cercadas, de acesso restrito. 

Figura 40. Poço tubular PT-01. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 41. Poço tubular PT-02. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 42. Poço tubular PT-06A. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 43. Poço tubular PT-08A. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 44. Poço tubular PT-11A. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 45. Poço tubular PT-14A. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 
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Figura 46. Poço tubular PT-15A. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 47. Poço tubular PT-18. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 48. Poço tubular PT-19. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 49. Poço tubular PT-20. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 50. Poço tubular PT-21. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 51. Poço tubular PT-22. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 
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Figura 52. Poço tubular PT-23. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 53. Poço tubular PT-24. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 54. Poço tubular PT-26. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 55. Poço tubular PT-27. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

4.2.2.1.1. Tratamento 

As águas oriundas dos poços na cidade de Mossoró, de maneira geral, dispensam tratamento. 

São captadas em profundidades superiores a 900 metros, o que torna a temperatura da água 

bastante elevada se comparada à temperatura ambiente (em torno de 54ºC). No entanto, é 

realizada a desinfecção com pastilhas de cloro nos poços, como pode ser observado nas 

Figuras seguintes. 

Destaca-se que a desinfecção através de cloração em todos os pontos existentes na sede, é 

realizada por 02 (dois) operadores da Companhia. 
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Figura 56. Clorador poço PT-01. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 57. Clorador poço PT-02. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 58. Clorador poço PT-06A. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015.  

Figura 59. Clorador poço PT-08A. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 60. Clorador poço PT-11A. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 61. Clorador poço PT-15A. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 
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Figura 62. Clorador poço PT-18. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 63. Clorador poço PT-19. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 64. Clorador poço PT-20. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 65. Clorador poço PT-21. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 66. Clorador poço PT-22. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 67. Clorador poço PT-23. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 
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Figura 68. Clorador poço PT-26. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 69. Clorador poço PT-27. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

A desinfecção da água oriunda do poço PT-14A é realizada ao chegar no reservatório R-Santo 

Antônio. Ressalta-se que no terreno onde se localiza este reservatório, além da desinfecção na 

água a ser encaminhada à rede de distribuição, também é realizada a desinfecção na água 

captada pelos carros-pipa, conforme se observa na Figura a seguir. 

 

Figura 70. Cloradores da água oriunda do poço PT-14A. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 
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Nas instalações do poço PT-01, observou-se a presença de reservatório de diluição e dosador, 

indicando a utilização de cloro líquido na desinfecção, como visualiza-se nas Figuras seguintes. 

Figura 71. Reservatório de diluição do cloro 
– Poço PT-01. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 72. Tubulação de injeção da solução de cloro na 
adutora de distribuição – Poço PT-01. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 73. Dosador de cloro – Poço PT-01. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

Ressalta-se que, apesar de existir 16 poços em funcionamento, muitos que foram perfurados 

no município foram desativados devido à perda da qualidade de água por causa da migração 

de óleo para o interior do poço e problemas com o revestimento, muitas vezes deixando a 

água salobra, impossibilitando a utilidade para consumo humano (SOUSA et al, 2009).  

 

4.2.2.1.2. Adução 

As adutoras de água tratada que interligam os poços ao sistema de distribuição são 

constituídas, em geral, por tubulações de ferro fundido (FºFº), com diâmetros variando de 75 

mm a 300 mm, conforme informações constantes no Quadro a seguir. 
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Quadro 7. Dados das adutoras dos sistemas de abastecimento de água constituídos pelos poços. 

Origem Destino Material Diâmetro (mm) Extensão (m) 

PT-01 R-2.2 FºFº 250 690,00 

PT-02 EE-1 (1) FºFº 150 1,00 

PT-06A R-3 FºFº 150 18,00 

PT-08A R-1.2 FºFº 150 50,10 

PT-11A R-2.1 FºFº 150 64,00 

PT-14A R-Santo Antônio DEFºFº 250 920,00 

PT-15A R-1.2 FºFº 200 2.873,00 

PT-15A R-2.2 FºFº 200/250 2.803,00 

PT-18 EE-1 (1) FºFº/C.A. 200/250 2.336,00 

PT-19 R-Abolição IV FºFº 200 7,00 

PT-20 Rede de distribuição FºFº 75 14,00 

PT-21 R-Liberdade FºFº 200 10,00 

PT-22 R-Vinght Rosado FºFº 200/250 1.686,00 

PT-22 R-4.2 DEFºFº 250 3.011,10 

PT-23 R-1.2 FºFº 200/250 2.270,00 

PT-24 R-4.1 FºFº 200/250 4.073,00 

PT-26 R-4.2 DEFºFº 300 3.210,32 

PT-27 R-Vinght Rosado DEFºFº 250 1.914,10 

Nota: (1) Estação Elevatória. 
Fonte: CAERN, 2015. 

 

4.2.2.2. Elevatórias 

Para atendimento de algumas áreas da área urbana, em especial aquelas situadas em cota 

mais elevada; muitas vezes, torna-se necessário a existência de estruturas de bombeamento 

para que tais áreas sejam contempladas regularmente. Na área urbana de Mossoró foram 

identificadas algumas dessas estruturas, tais como elevatórias e boosters, as quais podem ser 

visualizadas nas figuras seguintes. 

 

Figura 74. Elevatória do Poço PT-02. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 75. Instalações elevatória do Poço PT-26. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Elevatória Reservatório 

sucção 
Subestação 
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Figura 76. Elevatória do Poço PT-26. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 77. Elevatória Escritório Sta. Delmira. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 78. Booster do Poço PT-15. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 79. Booster do Poço PT-19. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Existe ainda uma elevatória que, à época da visita em 30.07.2015, ainda não havia sido 

implantada. Está localizada na mesma área do reservatório metálico (R-Santo Antônio) que 

recebe água do poço PT-14A. 

 

Figura 80. Elevatória do Poço PT-14A (localizada no entorno do R-Santo Antônio). 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 
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As elevatórias/boosters estão localizadas no entorno dos poços (ou reservatório) de 

abastecimento conforme identificado nas figuras anteriores. À exceção da elevatória que está 

localizada na área do Escritório Distrital Oeste da CAERN, no bairro Santa Delmira, nas 

coordenadas UTM (zona 24 M) 682614 L e 9430082 S. A mesma recebe água do poço P-14A. 

No geral, as elevatórias possuem 02 (duas) bombas, sendo uma utilizada como reserva. 

 

4.2.2.3. Reservatórios 

Os sistemas de abastecimento de água mantidos pela CAERN são formados por 16 (dezesseis) 

reservatórios com tamanhos, dimensões e formatos diferentes, sendo 15 (quinze) de concreto 

armado e 01 (um) de metal (R-Santo Antônio). A maioria é do tipo elevado, sendo apenas dois 

reservatórios do tipo apoiado, com 5.000 m³ cada, os quais integram as instalações da Estação 

de Bombeamento 2 (EB-2) do Sistema Adutor Jerônimo Rosado. 

A cidade é dividida, atualmente, em 13 (treze) setores de abastecimento os quais são definidos 

pela área de abrangência dos reservatórios de distribuição de água, conforme discriminado na 

Tabela a seguir. 
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Tabela 17. Reservatórios dos sistemas de abastecimento de água de Mossoró. 

Denomin
ação 

Qua
nt. 

Capacid
ade (m3) 

Coordenada
s UTM (Zona 

24 M) 

Setor de 
Abasteci
mento 

Fonte de 
Abastecime

nto 
Abrangência 

L S 

R-1.1 

01 

2.650 
6839

86 
94266

49 
1.1 

PT-02, PT-
18, Adutora 

Centro, Bom Jardim, Paredões e 
Santo Antônio 

R-1.2 1.300 
6820

24 
94244

52 
1.2 

PT-08A, PT-
15A, PT-23, 

Adutora 

Alto do Xerém, Carnaubal, Alto 
da Conceição, Belo Horizonte I e 
II e Centro 

R-2.1 1.500 
6828

08 
94277

47 
2.1 

PT-11A, 
Adutora 

Abolição I e II, Santo Antônio e 
Nova Betânia 

R-2.2 02 500 (1) 
6832

42 
94263

98 
2.2 

PT-01, PT-
15A, 

Adutora 
Centro e Santo Antônio 

R-3 

01 

550 
6815

89 
94275

33 
3 

PT-06A, 
Adutora 

Nova Betânia, Aeroporto I e II, 
Quixabeirinha e Abolição III 

R-4.1 600 
6847

29 
94237

11 
4.1 

PT-24, 
Adutora 

Hinocope, Planalto 13 de Maio 
(parte baixa), Alameda dos 
Cajueiros, Ilha de Santa Luzia e 
Alto de São Manoel 

R-4.2 700 
6858

98 
94240

56 
4.2 

PT-22, PT-
26, Adutora 

Costa e Silva, Walfredo Gurgel, 
Urick Graf e Teimosos 

R-
Liberdade 

550 
6859

46 
94217

04 
Liberdade 

PT-21, 
Adutora 

Liberdade, Alto do Sumaré, Dom 
Jaime Câmara, Planalto 13 de 
Maio e Ilha de Santa Luzia 

R-
Abolição 

IV 
550 

6808
93 

94306
47 

Abolição 
IV 

PT-19, 
Adutora 

Abolição III e IV, Santa Delmira I 
e II, Redenção, Integração e 
Loteamento Santa Júlia 

R-Vinght 
Rosado 

1.700 
6892

93 
94234

62 
Vinght 
Rosado 

PT-22, PT-
27 

Alto da Pelônia e Vinght Rosado 

R-Santo 
Antônio 

250 
6835

77 
94285

76 
Santo 

Antônio 
PT-14A 

Santo Antônio, Santa Helena, 
Conjunto Gurilândia e Distrito 
Industrial 

R-P. 
Industrial 

150 (2) Industrial PT-14A Parque Industrial 

R-Planalto 400 
6863

65 
94209

47 
Planalto 

Adutora 

Alto do Sumaré, Planalto 13 de 
Maio e Bom Jesus 

R-
Apoiados 

(EB-2) 
02 5.000 (1) 

6863
80 

94208
77 

- Cidade de Mossoró 

Notas: (1) Volume de cada um dos reservatórios; (2) Reservatório não visitado. 
Fonte: SOUSA et al, 2009 / CAERN, 2015 / Start Consultoria, 2015.  
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Figura 81. Reservatório R-1.1. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 82. Reservatório R-1.2. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 83. Reservatório R-2.1. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 84. Reservatório R-3. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 
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Figura 85. Reservatórios R-2.2. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 86. Reservatório R-4.1. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 87. Reservatório R-4.2. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 
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Figura 88. Reservatório R-Liberdade. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 89. Reservatório R-Abolição IV. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 90. Reservatório R-Vinght Rosado. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 91. Reservatório R-Santo Antônio. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 
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Figura 92. Reservatório R-Planalto. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 93. Reservatórios EB-2. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

Nas instalações do reservatório metálico R-Santo Antônio, observa-se a existência de um 

chafariz, que recebe água oriunda do poço PT-14A, e abastece carros-pipa da Defesa Civil. 

 

Figura 94. Chafariz do Reservatório R-Santo Antônio. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

4.2.2.4. Distribuição 

A água oriunda dos poços é injetada diretamente na rede distribuição, em alguns casos, ou é 

encaminhada aos reservatórios correspondentes e, destes, segue para a rede de distribuição, 

conforme já foi explanado. 
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De acordo informações da CAERN (2015), a rede de distribuição de água é composta por 

tubulações de PVC, FºFº e DEFºFº, com diâmetros variando de 50 a 500 m. Segundo dados do 

SNIS 2013, o município dispunha naquele ano de aproximadamente 391 km de rede de 

distribuição de água. 

 

4.2.3. Sistemas de Abastecimento de Água da Zona Rural 

O município de Mossoró, segundo levantamento realizado pela Start Consultoria e Prefeitura 

Municipal, conta com cerca de 170 localidades rurais. Essas possuem formas de abastecimento 

diversas que, de acordo com o Censo IBGE 2010, dá-se segundo as distribuições apresentadas 

na Figura a seguir. 

Gráfico 13. Formas de abastecimento na área rural do município de Mossoró. 

 
Elaboração: Start Consultoria, 2015. 

 

Conforme observa-se na figura, a maior parte dos domicílios da zona rural do município possui 

abastecimento através de poços, seguidos dos domicílios contemplados com rede de 

distribuição. 

Dentre as localidades rurais existentes no município, foram visitadas em torno de 80 (oitenta) 

delas, as quais estão distribuídas nos 06 (seis) setores de mobilização definidos. As 

características do abastecimento de água nas localidades visitadas, bem como, as informações 

obtidas das comunidades citadas nas oficinas com as lideranças e oficinas comunitárias, são 

apresentadas na Tabela seguinte. 
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Tabela 18. Características de abastecimento de água das localidades rurais visitadas, por setor de mobilização. (continua) 

SETOR DE MOBILIZAÇÃO/ 
COMUNIDADE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

SISTEMA COLETIVO 
CAPTAÇÃO INDIVIDUAL (PODE 

SER MAIS DE UMA OPÇÃO) 

P
R

EF
EI

TU
R

A
 A

R
C

A
 C

O
M

 
C

U
ST

O
S 

EXISTE 
COBRANÇA 

OBSERVAÇÕES 
C

A
P

TA
Ç

Ã
O

: 
P

O
Ç

O
 (

P
),

 

A
Ç

U
D

E 
(A

),
 A

D
U

TO
R

A
 

(A
D

),
 O

U
TR

O
) 

R
ED

E 

R
ES

ER
V

A
TÓ

R
IO

 
(C

A
P

A
C

ID
A

D
E)

 

P
O

Ç
O

 

P
O

Ç
O

-C
H

A
FA

R
IZ

 

D
ES

SA
LI

N
IZ

A
D

O
R

 

C
IS

TE
R

N
A

 (
Á

G
U

A
 D

E 

C
H

U
V

A
) 

C
A

R
R

O
 P

IP
A

: 

P
R

EF
EI

TU
R

A
 (

P
) 

O
U

 

EX
ÉR

C
IT

O
 (

E)
) 

V
A

LO
R

 P
O

R
 C

O
TA

 D
E 

C
O

N
SU

M
O

 (
R

$
) 

SETOR BARRINHA 

PA Nova Esperança P X 

1
 R

 D
E 

2
0

 M
³ 

      X     R$ 30,00 
O poço fornece água boa. Funciona 2 dias abastecendo o 
assentamento e outro sem funcionar. 

Barrinha P X X       X   X   

Do poço, a água segue direto para rede, pois o reservatório 
existente está desativado. O poço funciona em dias 
alternados, cerca de 5 h/dia. Fica a uma distância 
aproximada de 3 Km do núcleo da comunidade. / Quando 
falta água, os moradores, geralmente, compram "pipas" / 
Para beber, alguns moradores compram água. 

Riacho Grande P ¹ X 

1
 R

 D
E 

2
0

 M
³ 

(F
IB

R
A

 D
E 

V
ID

R
O

) 

      X E ² X   

¹ São 2 poços que abastecem a localidade, um operado pela 
Penitenciária Estadual (fornece água em dias alternados), e 
outro operado pela Prefeitura (água utilizada para uso geral) 
que atende uma parte da localidade através de ligações 
"improvisadas". / ² Existem 4 pontos na localidade os quais 
os carros-pipa abastecem. 

PA Terra Nossa P X X     ¹ X E ²   R$ 3,00 
O poço fornece água salobra / ¹ Dessalinizador ainda não 
instalado / ² Existem 2 pontos no assentamento os quais os 
carros-pipa abastecem (são 8 "pipas" por mês). 
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Tabela 18. Características de abastecimento de água das localidades rurais visitadas, por setor de mobilização. (continua) 

SETOR DE MOBILIZAÇÃO/ 
COMUNIDADE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

SISTEMA COLETIVO 
CAPTAÇÃO INDIVIDUAL (PODE 

SER MAIS DE UMA OPÇÃO) 

P
R

EF
EI

TU
R

A
 A

R
C

A
 C

O
M

 
C

U
ST

O
S 

EXISTE 
COBRANÇA 

OBSERVAÇÕES 
C

A
P

TA
Ç

Ã
O

: P
O

Ç
O

 

(P
),

 A
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SETOR BARRINHA 

Rancho da Caça P ¹ X     X X X E ² X   

¹ São 2 poços que abastecem a localidade: um do sistema de 
dessalinização, que abastece, também, por rede uma parte 
da comunidade; e outro com chafariz do qual "saem" 
ligações "improvisadas" de água para 6 residências. Com 
relação a este último poço, informaram que é necessário 
aprofundar mais. / ² Carros-pipa abastecem de 2 em 2 meses 
em 2 pontos/cisternas. Alguns moradores compram água. 

PA Fazenda Nova P X X     X X     R$ 15,00 
O poço fica a uma distância aproximada de 3 Km do núcleo 
do assentamento. 

PA São José II P X X     X X   X     

PA São Cristóvão P X 
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    X X   X     

PA Cheiro da Terra P X X       X       
A água do poço (fica distante do assentamento) é salobra. 
Para beber, utilizam água de chuva ou compram. 
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Tabela 18. Características de abastecimento de água das localidades rurais visitadas, por setor de mobilização. (continua) 

SETOR DE MOBILIZAÇÃO/ 
COMUNIDADE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
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SETOR BARRINHA 

Riachinho P X X       X E X   

Reclamam que o fornecimento de água à comunidade é 
irregular (água não chega com frequência adequada). / Para 
beber, muitos moradores buscam água em Serra Mossoró 
(dessalinizador); e para uso geral, água do carro-pipa. 

Serra Mossoró    X X X X E    

PA Santa Elza    X   X     

SETOR HIPÓLITO 

PA Paulo Freire AD X X       X     
TARIFA 
CAERN 

Reclamam que em algumas ruas a água não chega, porém, 
admitem que é falta de gestão. Os próprios moradores fazem 
a manobra. 

Curral de Baixo AD X         X     
TARIFA 
CAERN 

 

PA Quixaba AD X     ¹   X     
TARIFA 
CAERN 

¹ Chafariz nº 7 da Adutora / Os próprios moradores realizam 
a manobra para abastecimento das residências. 

PA Cordão de Sombra I AD X         X     
TARIFA 
CAERN 

  

PA Cordão de Sombra II AD X     ¹   X     
TARIFA 
CAERN 

¹ Chafariz nº 8 da Adutora 
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Tabela 18. Características de abastecimento de água das localidades rurais visitadas, por setor de mobilização. (continua) 

SETOR DE MOBILIZAÇÃO/ 
COMUNIDADE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

SISTEMA COLETIVO 
CAPTAÇÃO INDIVIDUAL (PODE SER 
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SETOR HIPÓLITO 

PA Mulungunzinho AD X X       X     TARIFA CAERN 
 Os próprios moradores realizam a manobra para abastecimento das 
residências. 

            

PA Favela AD X X       X     TARIFA CAERN 
Possui um poço de água boa que está desativado. Além de 
reservatório elevado, possui outro apoiado onde os moradores 
buscam água. 

PA Maracanaú AD X X ¹     X X     TARIFA CAERN 
¹ Desabou / Os próprios moradores realizam a manobra para 
abastecimento das residências. 

PA Hipólito I AD X         X     TARIFA CAERN   

PA Hipólito II AD X X ¹       X     TARIFA CAERN ¹ Da época do poço -> está desativado 

PA Novo Espinheirinho AD X     ¹ X X     TARIFA CAERN ¹ Chafariz nº 6 da Adutora 

PA Sítio Carmo P ¹ X 
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      X   X   
¹ Poço cedido pela PETROBRÁS que atende, também, a comunidade 
Melancias e Sussuarana. 
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Tabela 18. Características de abastecimento de água das localidades rurais visitadas, por setor de mobilização. (continua) 

SETOR DE MOBILIZAÇÃO/ 
COMUNIDADE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

SISTEMA COLETIVO 
CAPTAÇÃO INDIVIDUAL (PODE 
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SETOR HIPÓLITO 

Santana P     X X ¹ X  ¹ Carro-pipa particular 

Chafariz P     X X     

Melancias P      X P X  

Existe um poço comunitário (Coord. Geográficas: 694066.00 

m E - 9422523.00 m S). As residências em sua maioria 

possuem cisternas onde armazenam água de chuva ou água 

de carro pipa da PMM quando o poço apresenta problemas. 

O líder comunitário Francisco Alberto afirma que a água do 

poço é de boa qualidade. 

PA Lorena P      X ¹   ¹ Carro-pipa particular 

Varzinha P      X ¹   ¹ Carro-pipa particular 

Canto da Farinha (Olho D’Água 
Velho) 

P      X ¹   
¹ Carro-pipa particular / Utilizam água do Rio do Carmo para 
tomar banho e para cozinhar. 

Santa Fé P      X ¹   
¹ Carro-pipa particular / Os moradores dividem a conta de 
energia no final do mês. 

 



 

 
129 

Tabela 18. Características de abastecimento de água das localidades rurais visitadas, por setor de mobilização. (continua) 

SETOR DE MOBILIZAÇÃO/ 
COMUNIDADE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

SISTEMA COLETIVO 
CAPTAÇÃO INDIVIDUAL (PODE 
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SETOR JUCURI 

PA São José   X X     X X   X   Recebe água de Jucuri a cada 15 dias. 

Bela Vista   X       ¹ X   X   
Recebe água de Jucuri a cada 15 dias / ¹ Buscam água do 
dessalinizador do PA Santa Rita de Cássia. 

PA Barreira Vermelha P X 
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    X X   X    

Jucuri P X X       X   X   
O poço atende outras localidades. Jucuri é abastecido pelo 
poço 3 dias na semana (sex/sáb/dom). 

Pedra Branca P ¹ X         X   X   
¹ O poço do SAA (localizado na BR-405, próximo à 
comunidade) atente, também, o PA Independência e 
Peroaba. 

PA Independência P ¹ X X (2)       X E     ¹ Mesmo poço que atende Pedra Branca. 
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Tabela 18. Características de abastecimento de água das localidades rurais visitadas, por setor de mobilização. (continua) 

SETOR DE MOBILIZAÇÃO/ 
COMUNIDADE 
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SETOR JUCURI 

PA Solidão P X 
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    X X   X   O assentamento receberá água de Jucuri. 

PA Cabelo de Nego P X 
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    X X   X   Recebe água de Jucuri a cada 15 dias. 

Cristais P X X ¹     X X P X   Recebe água de Jucuri a cada 8 dias / ¹ Desativado. 

PA Vinght Rosado P ¹ X 
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    X X       Recebe água de Jucuri a cada 8 dias / ¹ Desativado. 
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Tabela 18. Características de abastecimento de água das localidades rurais visitadas, por setor de mobilização. (continua) 

SETOR DE MOBILIZAÇÃO/ 
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SETOR JUCURI 

PA Santa Rita de Cássia P X X     X X   X   Recebe água de Jucuri a cada 15 dias. 

PA Recreio P X X    X   R$ 2,00 
A entrevistada citou que um dos principais problemas é o 
'roubo' de água. Além disso, o uso de bombas nas regiões de 
menor pressão. 

Peroaba P X ¹ X    X    

¹ Ligações improvisadas. Tem reservatório, mas está 
desativado, de forma que a água segue diretamente para a 
rede de distribuição. O poço abastece a localidade 3 
dias/semana, porém a água não chega com frequência 
adequada devido a utilização indevida do loteamento de 
Pedra Branca. 

SETOR MAÍSA 

Agrovila Real P X X       X       
A água do poço possui muito calcário, mas, também, utilizam 
para beber. 

Agrovila Paulo Freire/Apodi I P X X       X       
O poço abastece em torno de 283 famílias: sendo 100 na 
agrovila Apodi I e 183 na agrovila Apama. 

Agrovila Apama   X X       X       Abastecida pelo poço existente na agrovila Apodi I. 

Agrovila Pomar P X X       X         

Agrovila Poço 10   X         X       
A água que abastecia a localidade vem da Vila Calmon de Sá 
direto para as cisternas ou caixas d'águas das residências. 
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Tabela 18. Características de abastecimento de água das localidades rurais visitadas, por setor de mobilização. (continua) 

SETOR DE MOBILIZAÇÃO/ 
COMUNIDADE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
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SETOR MAÍSA 

Agrovila Montana    X   X     

Vila Calmon de Sá P X         X       

A água segue direto para rede de distribuição, não existe 
reservatório coletivo. Porém, muitas residências dispõem de 
caixas d'água. / O poço abastece a agrovila Poço 10, também. 
/ Para beber, alguns moradores utilizam água do 
dessalinizador que fica no PA Oziel Alves. 

Oiticica           X X   X   Alguns moradores compram água. 

Senegal         X ¹ X X   X   
¹ Os moradores não usam mais (não está funcionando), 
buscam água em Alagoinha ou compram, e utilizam tanto 
para beber como para uso geral.  

Bom Destino P X 
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    X X E   R$ 20,00 
O fornecimento de água por rede é deficitário. Uma parte 
dos moradores não paga a taxa. 
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Tabela 18. Características de abastecimento de água das localidades rurais visitadas, por setor de mobilização. (continua) 

SETOR DE MOBILIZAÇÃO/ 
COMUNIDADE 
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CAPTAÇÃO INDIVIDUAL (PODE 
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SETOR MAÍSA 

Alagoinha   ¹     X ² X X E X   

¹ Ainda não tem rede, porém, pensa-se em instalar. 
Moradores buscam água em carroças/tratores. / ² O 
reservatório é de 20 m³ em fibra de vidro. Os moradores das 
localidades Arisco I, II, III, Lajedo, Bom Destino e Senegal 
buscam água no poço-chafariz de Alagoinha, também. 

Arisco I P     X   X X E X   
Alguns moradores compram água para uso geral, outros 
possuem poço particular. 

Arisco III P         X X E X   Alguns moradores compram água para uso geral. 

Arisco II P         X X E X   
Os moradores do PA Olga Benário buscam água no 
dessalinizador de Arisco II. 

Coqueiro I e II P X 

1
 R

 D
E 

2
0

 M
³ 

  X X ¹ X E X   ¹ São 2 dessalinizadores. 

Lajedo P (2) X X (2)     X ¹ X P X   
¹ São 2 dessalinizadores. / O reservatório de Lajedo I fica 
distante do núcleo da localidade. 

PA Recanto da Esperança P ¹ X 

1
 R

 D
E 

2
0

 

M
³ 

      X ²   R$ 35,00 

¹ O poço é profundo, e afastado cerca de 1,5 Km do 
assentamento. Funciona cerca de 1 h/dia. / ² Carros-pipa 
abastecem apenas a escola. / Para beber, utilizam água de 
chuva ou buscam em Alagoinha. 
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Tabela 18. Características de abastecimento de água das localidades rurais visitadas, por setor de mobilização. (continua) 

SETOR DE MOBILIZAÇÃO/ 
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SETOR MAÍSA 

PA Olga Benário           ¹ X E     
¹ Os moradores do PA Olga Benário buscam água no 
dessalinizador de Arisco II. / Utilizam água do carro-pipa 
tanto para beber como para uso geral. 

PA Oziel Alves P ¹ X X ²     X X   X ³ R$ 15,00 

¹ Fica distante do assentamento. Fornece água salobra. O 
poço do dessalinizador é outro. / ² Desativado (água direto 
na rede). / ³ Apenas do dessalinizador. / Carro-pipa passa às 
vezes. 

Km 31             X P     
Utilizam água dos carros-pipa tanto para beber como para 
uso geral. 

PA São Romão P X X X  X     

Existe um reservatório elevado, porém encontra-se 
desativado. A água (salobra) do poço é injetada direto na 
rede. Uma moradora disse que contribuem para pagar o 
pessoal que administra o poço. 

PA Boa Fé  X  X  X   X  

Existe um reservatório elevado, porém não funciona. Uma 
adutora da CAERN passa próximo a comunidade. A 
presidente da associação informou que havia sido feita uma 
ligação clandestina da adutora, mas que a CAERN havia 
cancelado. 
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Tabela 18. Características de abastecimento de água das localidades rurais visitadas, por setor de mobilização. (continua) 

SETOR DE MOBILIZAÇÃO/ 
COMUNIDADE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

SISTEMA COLETIVO 
CAPTAÇÃO INDIVIDUAL (PODE 
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SETOR MAÍSA 

Pau Branco    X  X    R$ 30,00 

O poço da Prefeitura é de água salobra. Não tem nenhuma proteção nem 
identificação. Existem outros poços particulares. Um morador informou 
que paga uma taxa mensal de R$ 30,00 reais pela água salobra. A água é 
distribuída por mangueiras. Essa comunidade tem características de área 
urbana. 

Córrego Mossoró    X   X     

SETOR PASSAGEM DE PEDRA 

Sítio Santo Antônio      X X P   

A água do poço do dessalinizador "amargou". Encontra-se desativado 
porque necessita de manutenção corretiva.  O pipa da Defesa Civil 
abastece apenas de 3 em 3 meses. Alguns moradores compram água de 
pipeiros. A situação dessa comunidade é muito crítica em termos de 
abastecimento de água. 

Piquiri I P X     ¹   X E     

O poço que abastece a localidade é da PETROBRÁS, denominado "CAN-
200" / A PETROBRÁS arca com custos de funcionamento do poço / Utilizam 
água da cisterna (abastecidas por carro-pipa 1 X/mês) para beber / ¹ Tem 
um chafariz desativado. 

Piquiri II P X     ¹   X E     Idem Piquiri I 
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Tabela 18. Características de abastecimento de água das localidades rurais visitadas, por setor de mobilização. (continua) 

SETOR DE MOBILIZAÇÃO/ 
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SETOR PASSAGEM DE PEDRA 

Passagem de Pedra P X X X X   X   X   

O poço que abastece a localidade é da PETROBRÁS, o qual 
fica localizado a 7 km dessa comunidade, tem profundidade 
de 1.300 metros. Abastece as comunidades de Passagem de 
Pedra e Rincão por uma adutora e as comunidades de Sítio 
Santo Antônio, Porto Santo Antônio, Cajazeiras, Umari, 
Jurema Seca, Ponta do Pontal pelo chafariz de Passagem de 
Pedra. É administrado pelo conselho comunitário de 
Passagem de Pedra. A manutenção do poço é feita pela 
PETROBRÁS. A comunidade ou a Prefeitura fazem 
manutenção na rede, quando necessária. O chafariz é de 
50.000 litros e o reservatório de 60.000 litros. O líder 
comunitário informou que existe um outro poço da 
PETROBRÁS que atende Melancias, Sítio Carmo e Sussuarana. 

Canto do Amaro             X P/E     
¹ Esta localidade é assistida pela Prefeitura de Areia Branca; 
pelo menos, os carros-pipa que abastecem cisternas na 
localidade vêm de lá. 

PA Sussuarana             X E     O carro-pipa passa 1 X/mês. 

Ema      X X    O poço do dessalinizador secou. Situação crítica. 

Taboleiro Alto      X X    O poço do dessalinizador secou. Situação crítica. 
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Tabela 18. Características de abastecimento de água das localidades rurais visitadas, por setor de mobilização. (continua) 

SETOR DE MOBILIZAÇÃO/ 
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SETOR PASSAGEM DE PEDRA 

PA Jurema P X X   X X P   

Existe um poço com dessalinizador e um poço de água salobra que 
enche um reservatório apoiado de 5.000 litros. Daí a água é bombeada 
para um reservatório elevado de 10.000 litros. Existem 3 cisternas que 
são abastecidas pelo caminhão pipa da Defesa Civil. Uma adutora da 
CAERN passa próximo a essa comunidade. 

SETOR SÃO JOÃO DA VÁRZEA 

Picada I    X  X X X X  

Existe um poço particular de água salobra que abastece um reservatório 
de PVC apoiado (Governo do Estado) de onde alguns domicílios retiram 
água. Pagam ao proprietário uma taxa mensal de R$ 15,00. A população 
capta água do rio Mossoró para outros usos. 

Picada II       X X X X  
As comunidades de Macambira I e II pegam água desse dessalinizador. 
São fornecidas pelo exército 8 pipas/mês. 

São João da Várzea    X  X X X X  

Existe um poço de água salobra na escola, mas a vazão é muito baixa. 
Tem também um poço da PETROBRÁS que está desativado. Um morador 
informou que compra pipa de água potável. O dessalinizador abastece 
muitas comunidades do entorno, mas não souberam informar quais. A 
população pega água do rio Mossoró. 

Passagem do Rio    X  X X   X  Existem poços particulares, mas a água é salobra. 
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Tabela 18. Características de abastecimento de água das localidades rurais visitadas, por setor de mobilização. (continua) 

SETOR DE MOBILIZAÇÃO/ 
COMUNIDADE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

SISTEMA COLETIVO 
CAPTAÇÃO INDIVIDUAL (PODE 
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SETOR SÃO JOÃO DA VÁRZEA 

Camurupim II         X E   
A população pega água potável do dessalinizador de 
Passagem do Rio. O Exército disponibiliza 5 pipas/mês. 

Panela Do Amaro    X   X E   

Existem 2 poços de água salobra na comunidade. Um 
particular que abastece algumas casas mediante pagamento 
de uma taxa mensal de R$ 40,00. O outro foi perfurado para 
instalar um dessalinizador, porém nunca foi feito. A 
população rateia a energia. Existem duas cisternas que são 
abastecidas pelo pipa do Exército para consumo da 
comunidade. 

Ingá  X         Abastecida pela CAERN. 

Elaboração: Start Consultoria, 2015. 
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Nas figuras seguintes, visualizam-se algumas das estruturas de abastecimento de água 

disponíveis nas comunidades. 

a) Comunidades atendidas pelo Sistema Adutor Jerônimo Rosado 

Figura 95. Reservatório do PA Paulo Freire. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 96. Exemplo de hidrômetro no PA Cordão 
de Sombra I. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015.  

Figura 97. Reservatório do PA Hipólito II. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 98. Chafariz no PA Novo Espinheirinho. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015.  
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Figura 99. Cisterna em Curral de Baixo. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 100. Cisterna no PA Hipólito I. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015.  

 

b) Comunidades atendidas por poços tubulares 

Figura 101. Reservatório da Agrovila Apama. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 102. Reservatório de Jucuri. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015.  
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Figura 103. Poço de Jucuri. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 104. Poço PA Nova 
Esperança.

 

Fonte: Start Consultoria, 2015.  

Figura 105. Reservatório do PA Nova Esperança. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 106. Sistema de dessalinização e 
distribuição do PA São Cristóvão. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015.  
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Figura 107. Poço do PA Terra Nossa. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 108. Chafariz de Alagoinha. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015.  

Figura 109. Reservatório de Passagem de Pedra. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 110. Poço de Lajedo I. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015.  
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Figura 111. Sistema de dessalinização e 
distribuição do PA Cabelo de Negro. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 112. Poço que atende as localidades 
Pedra Branca, Peroaba e PA Independência. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015.  

Figura 113. Reservatórios do PA Independência. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 114. Sistema de dessalinização de Pau 
Branco. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015.  

 

Conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Agricultura e dos Recursos 

Hídricos (SEMARH), existem cerca de 50 (cinquenta) dessalinizadores distribuídos entre as 

diversas localidades rurais do município, conforme apresentado no quadro a seguir. 

Ressalta-se que não são todas as comunidades que possuem algum sistema de abastecimento, 

algumas delas valem-se dos sistemas existentes em comunidades vizinhas. Ademais, as 

localidades utilizam como fonte alternativa no abastecimento a água de chuva armazenada em 

cisternas ou água oriunda de carros-pipa; neste último caso, em especial, no período de 

estiagem. 
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Quadro 8. Localidades contempladas com sistemas de dessalinização. 

Localidades com dessalinizadores 

ALAGOINHA  CRISTAIS PA RECREIO PICADA I 

ARISCO I EMA PA SANTA ELZA PICADA II 

ARISCO II ESPINHEIRINHO PA SANTA RITA DE CÁSSIA PUXA BOI 

ARISCO III LAJEDO PA SÃO CRISTOVÃO RANCHO DA CAÇA  

BAIXA DO JUAZEIRO OITICICA  PA SÃO JOSÉ SANTANA 

BOM DESTINO OLHO D’ÁGUA VELHO PA SÃO JOSÉ II SANTO ANTÔNIO  

CAJAZEIRAS PA BARREIRA VERMELHA PA SÃO ROMÃO  SÃO JOÃO DA VÁRZEA 

CAMURUPIM I PA BOA FÉ PA SOLIDÃO SÃO JOAQUIM 

CHAFARIZ PA CABELO DE NEGRO PA VINGHT ROSADO  SÃO JOSÉ 

COQUEIRO I PA FAZENDA NOVA PASSAGEM DO RIO SENEGAL  

COQUEIRO II PA JUREMA PAU BRANCO SERRA MOSSORÓ 

CORREGO MOSSORO I PA MARACANAU PAU DARCO TABOLEIRO ALTO 

CORREGO MOSSORO II PA OZIEL ALVES      

Fonte: Prefeitura Municipal, 2015. 

  

 

4.3. AVALIAÇÃO E ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA DE MOSSORÓ 

Segundo informações de técnicos da CAERN – Regional Mossoró, o abastecimento na sede é 

realizado através de rodízio, de forma alternada, de maneira que cada bairro é abastecido a 

cada 02 (dias); à exceção de uma parte do Centro em que é abastecido todos os dias. Portanto, 

a intermitência no abastecimento ocorre em, praticamente, todos os bairros da sede. 

Quando ocorrem problemas em algum equipamento de bombeamento, o tempo de conserto 

gira em torno de 4 horas, no entanto, o poço onde é realizada a manutenção corretiva, 

normalmente, só se restabelece com 24 horas; e a percepção da população em relação ao 

retorno da água, é em torno de 48 horas. 

Devido ao crescimento da cidade, os mananciais de abastecimento já não suprem as 

demandas da população. Desta forma, espera-se com a chegada da água do Sistema Adutor 

Apodi-Mossoró, a complementação da produção de água, com consequente elevação do nível 

de atendimento da população.  

A nível operacional, destaca-se que há registro organizado das informações dos poços e 

acompanhamento de manutenção dos equipamentos. Apesar de não existir disponibilidade de 

bombas reservas para todos os poços, segundo informações da UNAM (Unidade de Operação 

e Manutenção de Águas de Mossoró) da Regional Mossoró, a unidade dispõe de conjunto 

motobomba de reserva que pode, perfeitamente, substituir 90% dos equipamentos instalados. 

Caso ocorra algum problema na bomba em operação de determinado poço, e a mesma não for 

substituída a tempo, ocorrerá, também, a paralisação do abastecimento nas áreas 
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beneficiadas por tal poço, conforme procedimento já descrito; contrariando o recomendado 

na NBR 12.214/1992 – Projeto de sistema de bombeamento de água para abastecimento 

público. 

Ainda segundo informações da UNAM, no período de 01 (um) ano (outubro/2014 a 

outubro/2015) foram abertos 1.100 registros de falta de água. 

No Quadro abaixo é apresentada a situação das ligações e economias de água de Mossoró 

(incluindo sede e todos as comunidades rurais cadastradas), conforme dados fornecidos pela 

CAERN, para o mês de julho de 2015. 

 

Quadro 9. Situação das ligações e economias de água no município de Mossoró (JULHO 2015). 

MOSSORÓ 

Li
ga

çõ
e

s 

Cadastradas 81.825 

Ativas 70.197 

Ativas medidas 46.220 

Com hidrômetros 48.830 

Residencial cadastradas 77.161 

Novas 260 

Desligadas 10.181 

Suprimidas 1.447 

Faturadas medidas 47.338 

Faturadas não-medidas 25.505 

Ec
o

n
o

m
ia

s 

Cadastradas 95.505 

Ativas 82.225 

Ativas medidas 56.562 

Residencial cadastradas 88.321 

Residencial ativas micromedidas 52.482 

Residencial ativas 76.882 

Comercial ativas 4.424 

Industrial ativas 204 

Pública ativas 710 

Rural ativas 5 

Faturadas medidas 57.496 

Faturadas não-medidas 27.239 

Fonte: CAERN, 2015. 

 

Das ligações e economias cadastradas em Mossoró, encontravam-se ativas, no mês de 

julho/15, em torno de 86%. Das ligações ativas, 46.220 encontravam-se providas de 

hidrômetros, representando um índice de micromedição aproximado de 66%, reduzindo-se 

para 56% quando comparado ao total de ligações cadastradas. Do total de ligações 

cadastradas, havia 11.628 ligações desligadas e suprimidas (representando um índice de 

14,21%).  
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Analisando-se as economias, percebe-se a predominância de ocupação residencial, seguido 

pelas atividades comercial, pública e industrial. 

No Quadro a seguir, são apresentados os dados de ligações do setor comercial da CAERN 

correspondente às localidades do município de Mossoró abastecidas pela Adutora Jerônimo 

Rosado. Conforme informações da CAERN, salienta-se que, nas comunidades rurais, cada 

ligação equivale a uma economia de água, com exceção do assentamento Paulo Freire que 

possui uma única ligação, com 66 economias de água. 

 

Quadro 10. Dados de ligações de água das comunidades do município de Mossoró atendidas pela 
CAERN. 
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Fonte: CAERN (2015).



 

 

Quanto à estrutura de consumo, em relação aos serviços prestados pela CAERN, no Quadro são 

apresentados os volumes produzidos, macromedidos e consumidos (ano 2014) e faturados (mês 

de julho/15), percebendo-se que do total de volume consumido, aproximadamente 68% é 

micromedido. 

Quadro 11. Dados de consumos. 

Volumes (m³) 

Produzido 26.973.541,63 

ANO 2014 

Macromedido 16.837.955,25 

Micromedido 7.240.997,00  

Micromedido economias residenciais 6.047.563,00 

Não medido (estimado) 3.457.971,00  

Total consumido 10.698.968,00  

Categorias (m³) 

Residencial 962.306  

MÊS DE 
JULHO/2015 

Comercial 55.875  

Industrial 9.588  

Público 42.316  

Rural 40 

Total 1.070.125  

Fonte: CAERN, 2015. 

 

Com relação ao consumo per capita, conforme dados do SNIS, do ano 2013, o município 

apresentou cota de 110,55 L/hab.dia. 

Na Figura, apresenta-se a distribuição do volume faturado por categorias, no mês de julho/15. 

Verifica-se que a maior representatividade do consumo de água está na categoria residencial 

(89,92%), seguido pelas categorias comercial e pública, tendo pouca representatividade a 

volume faturado industrial no município. 

Gráfico 14. Volume faturados por categoria (mês julho/15). 

 
Fonte: CAERN, 2015 / Elaboração: Start Consultoria, 2015. 
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Com relação aos consumos animal e para irrigação, a CAERN não dispõe de dados para estes 

fins, haja vista que o sistema atende apenas a demanda para consumo humano, abrangendo as 

categorias residencial, comercial, industrial e pública.   

A Prefeitura Municipal não mantém cadastro com as informações a respeito dos sistemas 

existentes nas demais comunidades rurais. Sabe-se, porém, que onde tem rede de distribuição, 

praticamente, todas as residências da localidade estão conectadas à mesma. 

De acordo com o CPRM (2005) em relação ao uso da água proveniente de poços subterrâneos 

em Mossoró, 10% dos pontos cadastrados são destinados ao uso doméstico primário (água de 

consumo humano para beber), 29% são utilizados para o consumo doméstico secundário (água 

de consumo humano para uso geral), 18% para uso na agricultura, 29% para dessedentação 

animal e 14% para outros usos. 

 

4.3.1. Área Técnico-Operacional 

4.3.1.1. Sistema Adutor Jerônimo Rosado  

Pode-se dizer que o ponto de captação apresenta certa vulnerabilidade ao meio no qual está 

inserido, caracterizada, principalmente, pela possibilidade de contaminação do manancial 

devido à presença de urbanização nas proximidades. 

Ademais, os principais problemas encontrados nas instalações foram: estruturas elétricas 

expostas e sem a devida proteção, estruturas hidráulicas apresentando corrosão e/ou 

vazamentos, dentre outros, fazendo-se necessária a devida correção; conforme ilustram as 

figuras seguintes. 

Figura 115. Vazamento na tubulação de 
sucção/captação. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 116. Tubulação improvisada para retornar 
a água proveniente do vazamento em tubulação 
de sucção. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 
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Figura 117. Tubulação que interliga os 
reservatórios apoiados da EB-2 com corrosão / 

Acúmulo de água. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 118. Bomba dosadora de cloro da EB-2 / 
Fiação exposta. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 119. Válvula com vazamento/corrosão – 
EB-3. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 120. Dispositivos apresentando fiação 
exposta, corrosão e vazamentos – EB-4. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

4.3.1.2. Zona Urbana 

4.3.1.2.1. Poços Tubulares e Elevatórias  

De modo geral, os problemas detectados nas instalações dos poços de abastecimento e 

elevatórias são semelhantes, tais como: estruturas físicas danificadas, estruturas elétricas 

expostas e sem a devida proteção, estruturas hidráulicas apresentando corrosão e/ou 

vazamentos, dentre outros. Esses problemas, no entanto, podem ser resolvidos pela equipe de 

manutenção sem que ocorra desabastecimento à população. Ao contrário, a ausência de 

bombas reservas, quando da realização de conserto ou manutenção em determinada bomba de 

poço, acarreta o desabastecimento temporário, até que a situação se normalize, conforme já foi 

explanado. 
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Figura 121. Instalações do poço PT-01. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 122. Instalações do poço PT-02. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 123. Instalações do poço PT-06A. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 124. Instalações do poço PT-08A. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 125. Instalações do poço PT-11A. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 126. Instalações do poço PT-14A. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 
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Figura 127. Instalações do poço PT-15A. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 128. Instalações do poço PT-18. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 129. Instalações do poço PT-19. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 130. Instalações do poço PT-20. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 131. Instalações do poço PT-21. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 132. Instalações do poço PT-22. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 



 

 
152 

 
Figura 133. Instalações do poço PT-23. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 134. Instalações do poço PT-24. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 135. Instalações do poço PT-26. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 136. Instalações do poço PT-27. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 137. Vazamento na estrutura hidráulica do 
booster do poço PT-19. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 138. Vazamento no reservatório de 
sucção, próximo à tubulação de descarga – 
Elevatória do poço PT-26. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 
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Figura 139. Estruturas com vazamento/corrosão 
– Elevatória do poço PT-02. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

 

Problema comum a diversos poços é a necessidade de limpeza da área dos poços, incluindo 

desmatamento e pintura das estruturas. 

É necessário, também, que se providencie os reparos adequados das instalações dos poços e 

elevatórias, propiciando segurança a essas instalações, tanto do ponto de vista 

técnico/estrutural quanto de salubridade. Dentre os reparos, estão as correções dos problemas 

visualizados nas Figuras anteriores e expostos na Tabela a seguir (apenas para os poços). 

Salienta-se que o poço PT-24, que se localiza dentro das dependências de uma Unidade da 

PETROBRÁS, é o único que possui as instalações em bom estado de conservação, não 

necessitando de reparos. 
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Tabela 19. Problemas detectados nas instalações dos poços de abastecimento da sede do município de 

Mossoró. 

Problemas 
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2
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P
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2
7

 

Estruturas físicas 

danificadas / Ferragem 

exposta (1) 

X X X X X X X X X X X X X  X X 

Vazamentos nas tubulações   X  X X      X     

Tubulações hidráulicas com 

corrosão 
X X X X X X X X X X X X X  X X 

Estruturas elétricas expostas X X X  X  X X X X X X X  X  

Nota: (1) Das instalações e arredores do poço, incluindo salas de comando elétrico e instalações da desinfecção. Não 
conta, aqui, as instalações das Estações Elevatórias e Reservatórios. 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

4.3.1.2.2. Reservatórios  

Com relação aos reservatórios de distribuição, no geral, os principais problemas identificados 

foram: ferragem exposta, infiltrações, rachaduras, tubulações apresentando vazamentos e/ou 

corrosão. Faz-se necessária a correção desses problemas para que sejam reestabelecidas as 

integridades das estruturas. Nas Figuras seguintes, denotam-se esses problemas. 

Figura 140. Infiltrações no reservatório R-1.2. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 141. Tubulações com indícios de 

corrosão/vazamentos – R-1.2. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 



 

 
155 

 
Figura 142. Ferragem exposta no reservatório R-2.1. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 143. Infiltrações no reservatório R-21.2. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 144. Tubulação com indícios de corrosão no 
reservatório R-3. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 145. Ferragem exposta/infiltrações no 
reservatório – R-3. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 146. Fissuras/pintura desgastada no 
reservatório R-4.1. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 147. Ferragem exposta/fissuras/infiltrações 
no reservatório – R-4.2. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 
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Figura 148. Ferragem exposta/fissuras/infiltrações 
no reservatório R-4.2. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 149. Tubulação com indícios de 
corrosão/vazamento no reservatório – 
R-4.2. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 150. Indícios de vazamentos nas instalações 
do reservatório R-4.2. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 151. Fissuras/infriltrações no 
reservatório – R-Vinght Rosado. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 152. Ferragem exposta no reservatório R-

Vinght Rosado. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 
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Na Tabela a seguir, apresenta-se um resumo com os principais problemas detectados nos 

reservatórios (apenas os elevados de concreto armado) que compõem o sistema de 

abastecimento da área urbana, os quais necessitam de reparos. Ressalta-se que para o 

reservatório R-1.1, no mesmo prédio onde se encontra o Escritório Central da Regional Mossoró, 

e para o reservatório R-Planalto (o mais recente), não foram identificados os problemas listados 

na Tabela. 

Tabela 20. Problemas detectados nas instalações dos reservatórios de distribuição da sede do município 

de Mossoró. 
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Estruturas físicas danificadas e/ou 
ferragem exposta 

X X  X X X X  X 

Vazamentos nas tubulações e/ou 
infiltrações na estrutura 

X  X X X X X X X 

Tubulações hidráulicas com 
corrosão 

X  X X  X X  X 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

Ademais, alguns reservatórios não apresentam dispositivos de segurança, tais como: escada de 

acesso e guarda-corpo, sinalizador noturno e para-raios; ou apresentam, sendo que, em alguns 

casos, em desacordo com as prescrições da NBR 12.217/1994 – Projeto de reservatório de 

distribuição de água para abastecimento público – Procedimento. Como exemplo, pode-se 

visualizar nas Figuras abaixo que os reservatórios não dispõem de guarda-corpo; conforme a 

referida norma: “As escadas com altura superior a 6,00 m devem ser providas de guarda-corpo, 

desde 2,00 m acima do piso até 1,00 m acima do último degrau, com plataformas intermediárias 

para cada lance de 5,00 m”. 
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Figura 153. Escada de acesso do reservatório R-3. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 154. Escada de acesso do reservatório R-
4.1. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 155. Escada de acesso do reservatório R-
Liberdade. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 156. Escada de acesso do reservatório R-
Abolição IV. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

Outros reservatórios, entretanto, apresentam algumas condições de segurança atendidas, como 

é o caso do reservatório metálico R-Santo Antônio que apresenta escada de acesso e guarda-

corpo em conformidade com a NBR-12.217/1994. 
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Figura 157. Escada de acesso e guarda-corpo do reservatório R-Santo Antônio. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

4.3.1.2.3. Continuidade e pressão disponível na rede  

Para atendimento a todos os bairros da cidade, há necessidade de manobras em determinadas 

situações. Normalmente estes artifícios são utilizados para permitir o abastecimento de 

residências situadas em cotas topográficas mais elevadas, denunciando a necessidade de elevar 

a micromedição em zonas mais baixas, com maior pressão. Nas oficinas, inclusive, os principais 

registros dizem respeito à falta d’água nas localidades. 

Ressalta-se ainda que este mecanismo de manobra é admissível, se houver atendimento 

satisfatório em regime sazonal, o que reflete uma setorização planejada com uso racional do 

recurso hídrico. 

 

4.3.1.2.4. Controle de perdas 

No sistema existem poços injetando água diretamente na rede. É essencial instalar reguladores 

de pressão e vazão nas saídas dos poços, a fim de evitar queima de equipamentos, bem como 

macromedidores. Com relação a estes, pode-se dizer que as unidades do sistema estão bem 

supridas conforme se visualiza no Quadro a seguir. 
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Quadro 12. Relação dos macromedidores do SAA de Mossoró. (continua) 

Unidade do 
Sistema 

Macromedição Tipo Instalação 
Vazão 
Média 
(m³/h) 

PT-01 Sim Ultrassônico/ site lab - 90,00 

PT-02 Sim Magnético/ Euromag 28/07/2014 70,00 

PT-06A Sim Ultrassônico/ site lab - 210,00 

PT-08A Sim Ultrassônico/ site lab 08/01/2014 158,00 

PT-11A Sim Ultrassônico/ site lab - 233,00 

PT-14A Sim Magnético/ Euromag 23/06/2014 230,00 

PT-15A Sim Magnético/ Euromag 26/05/2014 190,00 

PT-18 Sim Ultrassônico/ site lab 27/11/2014 188,00 

PT-19 Sim Ultrassônico/ site lab - 220,00 

PT-20 Sim Magnético/ Euromag 05/05/2014 28,00 

PT-21 Sim Ultrassônico/ site lab - 110,00 

PT-22 Sim Ultrassônico/ site lab 21/08/2014 154,00 

PT-23 Sim Proporcional 
Previsão 2016 - 

macromedidor digital 
102,00 

PT-24 Sim Ultrassônico/ site lab 21/07/2014 160,00 

PT-26 Sim Ultrassônico/ site lab - 170,00 

PT-27 Sim Ultrassônico/ site lab 28/03/2014 200,00 

EB-2 (chegada) Não SMAR 
Previsão 2015 - 

macromedidor digital 
- 

EB-2 (saída) Sim SMAR - 700,00 

 

Outras medidas importantes seriam a elevação do índice de micromedição, substituição de 

hidrômetros parados ou obsoletos, além da existência de equipes permanentes de investigação 

e combate a perdas físicas e não-físicas. Segundo a Unidade de Coordenação e Desenvolvimento 

Comercial (UCMO/RMO), encontra-se em planejamento a previsão de implantação/substituição 

de micromedidores. 

 

4.3.1.3. Zona Rural 

Os problemas encontrados nas estruturas integrantes dos sistemas de abastecimento existentes 

na zona rural são similares aos já relatados anteriormente, fazendo-se necessária a sua correção 

para funcionamento adequado dos sistemas. Nas figuras seguintes, são ilustrados os problemas 

identificados. 



 

 
161 

 

Figura 158. Cenário do desperdício da água do 

extravasor – reservatório PA Mulungunzinho. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 159. Ferragem exposta – reservatório PA 

Mulumguzinho . 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 160. Rachaduras/fissuras/ferragem 

exposta – reservatório PA Favela. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 161. Escada com indícios de 

corrosão/inadequada – reservatório PA Favela. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 162. Estruturas hidráulicas com 
vazamentos/amarrações inadequadas – 
tubulação poço da Agrovila Real. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 163. Estruturas hidráulicas com 
vazamentos/corrosão – poço do PA Barreira 
Vermelha. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 
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Figura 164. Abrigo do dessalinizador 

(interno)/estrutura comprometida – Arisco III. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 165. Abrigo do dessalinizador (externo) 

/estrutura comprometida – Arisco III. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 166. Rachaduras/ferragem exposta – 

reservatório Coqueiro. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 167. Tubulação improvisada para 

atendimento das residências – Pau Branco. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

4.3.2. Estrutura Tarifária 

De acordo com a Lei 11.445/07, a cobrança das tarifas para o serviço de abastecimento de água 

deve assegurar tanto o equilíbrio econômico e financeiro da prestadora de serviços, como a 

modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e 

que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. 

A modicidade é traduzida na justa correlação entre os encargos da delegação, a remuneração do 

prestador de serviços e a contraprestação pecuniária paga pelos usuários. 
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Na categorização adotada, as tarifas por classe de consumo (residencial, comercial, industrial e 

pública) seguem uma faixa de consumo, onde em cada intervalo ao m³ é atribuído um valor 

específico. Encontra-se em vigência a Tabela Tarifária apresentada no Quadro a seguir. 

 

Quadro 13. Tabela tarifária CAERN 2015. 

CLASSE DE 
CONSUMO 

COTA 
BÁSICA 

(m3) 

VALOR DA 
TARIFA 

MÍNIMA 

CONSUMOS EXCEDENTES PARA OS MEDIDOS (m³) 

11―15
m3 

16―20
m3 

21―30
m3 

31―50
m3 

51―100
m3 

> 
100m3 

(Medido/
Ñ Medido 

(Medido/Ñ 
Medido) 

R$/m³ R$/m³ R$/m³ R$/m³ R$/m³ R$/m³ 

RESIDENCIAL 
SOCIAL 

10,00 6,24 3,45 4,08 4,60 5,29 6,85 7,79 

RESIDENCIAL 
POPULAR 

10,00 19,67 3,45 4,08 4,60 5,29 6,85 7,79 

RESIDENCIAL 10,00 30,96 3,45 4,08 4,60 5,29 6,85 7,79 

COMERCIAL 10,00 47,63 6,01 6,45 7,79 7,79 7,79 7,79 

INDUSTRIAL 20,00 103,87 - - 8,56 8,56 8,56 8,56 

PÚBLICA 20,00 99,54 - - 8,56 8,56 8,56 8,56 

Fonte: CAERN (2015). 

 

As tarifas apresentadas no Quadro vigoram para o município de Mossoró em todo seu território. 

A CAERN, deste modo, mediante tarifação, responsabiliza-se pela operação e manutenção do 

sistema de abastecimento de água. 

Com relação aos serviços de abastecimento de água nas localidades rurais dotadas de sistema 

coletivo, sabe-se que nem todos adotam tarifas; e mesmo nas localidades onde as tarifas são 

cobradas, percebe-se que não existe um padrão, as tarifas são fixas variando para cada 

localidade, não existe micromedição. 

 

4.3.3. Receitas operacionais, despesas de custeio e investimentos 

As informações financeiras relacionadas aos sistemas de saneamento básico operados pela 

CAERN no município estão expressas no quadro seguinte. Ressalta-se que essas informações 

dizem respeito não apenas ao componente abastecimento de água, como também, ao 

componente esgotamento sanitário, já que no Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS), banco de dados de referência, não é feita a distinção de todas as 

informações para água e esgoto separadamente. 
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Quadro 14. Informações financeiras dos serviços prestados pela CAERN no município de Mossoró – ano 

2013. 

R
EC

EI
TA

S 

O
P

ER
A

C
IO

N
A

IS
 

Total (direta + indireta) R$/ano FN005 44.956.820,35 

DIRETA 

Total R$/ano FN001 44.283.081,66 

Água R$/ano FN002 34.003.221,06 

Esgoto R$/ano FN003 10.279.860,60 

Indireta R$/ano FN004 673.738,69 

Arrecadação total R$/ano FN006 42.755.378,48 

Crédito de contas a receber R$/ano FN008 23.688.287,55 

D
ES

P
ES

A
S 

TO
TA

IS
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O
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S 

SE
R

V
IÇ

O
S 

(D
TS

) 

Total (DTS) R$/ano FN017 41.451.913,86 

DESPESAS DE 
EXPLORACÃO (DEX) 

Total (DEX) R$/ano FN015 35.718.501,97 

Pessoal próprio R$/ano FN010 13.876.938,92 

Produtos químicos R$/ano FN011 237.165,86 

Energia elétrica R$/ano FN013 7.809.868,34 

Serviços de terceiros R$/ano FN014 5.513.527,46 

Fiscais ou tributárias computadas na 
DEX 

R$/ano FN021 4.257.067,86 

Outras despesas de exploração R$/ano FN027 4.023.933,53 

Depreciação, amortização e provisão R$/ano FN019 3.106.398,86 

Fiscais ou tributárias não incidentes na DEX R$/ano FN022 210.938,21 

Outras despesas R$/ano FN028 2.416.074,82 

IN
V

ES
TI

M
EN

TO
S 
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R

ES
TA
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R
V

IÇ
O

S 

SEGUNDO O DESTINO 

Despesas Capitalizáveis R$/ano FN018 2.067.041,67 

Abastecimento de Água R$/ano FN023 45.891.951,64 

Esgotamento Sanitário R$/ano FN024 2.003.789,08 

Outros R$/ano FN025 495.726,42 

SEGUNDO A ORIGEM 

Próprios R$/ano FN030 21.082.240,77 

Onerosos R$/ano FN031 0,00 

Não onerosos R$/ano FN032 29.376.268,04 

Total R$/ano FN033 50.458.508,81 

Fonte: SNIS, 2015. 

 

Observa-se que as receitas operacionais diretas de água representam cerca de 77% do total das 

receitas operacionais diretas, e os investimentos com abastecimento de água somam 

aproximadamente 91% dos investimentos realizados pela CAERN no município no ano 2013.  

Com relação às despesas de exploração (DEX) dos serviços, verifica-se que as despesas mais 

expressivas correspondem às despesas com pessoal próprio, que somam cerca de 39%, seguidas 

das despesas com energia elétrica, as quais representam aproximadamente 22%. 

Salienta-se que, em relação aos demais sistemas de abastecimento de água existentes no 

município (área rural), não existe banco de dados que consolide as informações financeiras 

desses sistemas, razão pela qual essas informações não serão comentadas. 

 

4.3.4. Indicadores de desempenho 

Os indicadores, a seguir explorados, são disponibilizados na base de dados do Sistema Nacional 

de Informações sobre Saneamento – SNIS (2015), e correspondem aos serviços prestados pela 

CAERN no município, já que a Prefeitura não mantém cadastro das informações pertinentes aos 

sistemas existentes nas comunidades rurais. Estes dados têm significado estratégico para 



 

 
165 

analisar o desempenho dos sistemas, subsidiando políticas de investimento e gestão. Serão 

também subsídio para discussões feitas nos itens seguintes do plano de saneamento. 

 

4.3.4.1. Indicadores operacionais 

No Quadro podem ser visualizados os valores de alguns indicadores operacionais do sistema de 

abastecimento de água. 

Quadro 15. Indicadores operacionais de água do SNIS. 

INDICADORES OPERACIONAIS – ÁGUA 
SNIS 
2011 

SNIS 
2012 

SNIS 
2013 

IN009 Índice de hidrometração (%) 49,8 50,28 54,47 

IN011 Índice de macromedição (%) 55,15 59,63 37,94 

IN013 Índice de perdas de faturamento (%) 53,74 53,15 53,67 

IN022 Consumo médio per capita de água L/hab/d 126,40 110,30 110,55 

IN023 Índice de atendimento urbano de água (%) 99,1 100 100 

IN055 Índice de atendimento de água (%) 90,46 94,14 93,74 

IN028 Índice de faturamento de água (%) 46,26 46,85 46,33 

IN043 
Participação das economias residenciais 
de água no total das economias de água 

(%) 93,48 93,21 93,38 

IN049 Índice de perdas na distribuição (%) 59,41 59,93 60,58 

IN051 Índice de perdas por ligação L/d/lig. 700,37 641,02 666,19 

IN052 Índice de consumo de água (%) 40,59 40,07 39,42 

Fonte: SNIS, 2015. 

 

Analisando o Quadro anterior, nota-se que o índice de hidrometração em Mossoró apresentou 

evolução de 2011 a 2013, mas ainda distante do ideal, 100%. Salienta-se que em ligações 

desprovidas de hidrômetros ocorre acentuado desperdício.  

Relativo a macromedição percebe-se que de 2011 a 2013, este índice vem decaindo, o que 

denota deficiência de investimentos em macromedição. 

O índice de atendimento urbano saiu de 99,1% para 100% entre 2011 e 2012, permanecendo 

100% em 2013. Já o índice atendimento total de água cresceu de 90,46% para 93,74% no 

período de 2011 a 2013. Esse crescimento justifica-se, possivelmente, devido aos investimentos 

na infraestrutura de abastecimento de água para acompanhar a expansão imobiliária por qual 

passa o município, com a instalação de novos conjuntos residenciais e loteamentos.  

O índice de participação das economias residenciais de água no total de economias de água no 

valor de 93,38% até 2013 corrobora com as afirmativas efetuadas ao longo do diagnóstico. 

Com relação ao Índice de Perdas na Distribuição, os dados do SNIS de 2011 apontam valores de 

59,41%. Em 2013, este índice apresentou ligeira piora sendo aumentado para 60,58%. 
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Com relação ao Índice de Faturamento de Água e Índice de Perdas no Faturamento, os dados do 

SNIS em 2011 a 2013 são complementares. A similaridade entre os índices de consumo de água 

e de faturamento permite aferir que boa parte de todo o volume consumido é faturado. 

O índice de perdas por ligação apresentou uma ligeira melhora entre os anos 2011 a 2013, 

porém, ainda considerado um índice bastante elevado.  

Por fim, a redução verificada no índice de consumo (de 40,59% para 39,42%), bem como no 

consumo per capita (de 126,40 L/hab/d para 110,55 L/hab/d), de 2011 a 2013, resulta, 

provavelmente, do aumento das perdas na distribuição. A deficiência de macromedição impede 

a elaboração de maiores ponderações. 

Nas Figuras seguintes, visualizam-se a evolução de alguns indicadores do SNIS no período de 

2009 a 2013. A evolução dos valores dos índices de hidrometração, perdas de faturamento e 

perdas na distribuição corrobora para a tese de que é preciso realizar investimentos no controle 

de perdas, seja através do incremento da hidrometração, seja através de substituição de trechos 

de rede antigos (sujeitos a vazamentos), seja com a implantação de equipamentos de controle 

de vazão e pressão na distribuição. 

Gráfico 15. Evolução dos indicadores SNIS de hidrometração, perdas de faturamento e perdas na 
distribuição. 

 
Fonte: SNIS, 2015 / Elaboração: Start Consultoria, 2015. 
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Gráfico 16. Evolução do índice de atendimento urbano de água no período de 2009 a 2013. 

 
Fonte: SNIS, 2015 / Elaboração: Start Consultoria, 2015. 

 

De acordo com os dados apresentados no primeiro gráfico, é possível identificar uma pequena 

evolução no quesito de hidrometração saindo de 50,26% em 2009 para 54,47% em 2013, ainda 

distante do ideal. Com relação as perdas no faturamento, houve uma piora nesse índice 

chegando a 53,67% em 2013. Outro índice que precisa de uma maior notoriedade é o de perdas 

na distribuição que mesmo com o aumento no índice de hidrometração o valor piorou de 2009 a 

2013, ultrapassando a barreira de 60% de perdas na distribuição. O município vem aumentando 

o investimento na micromedição, mas ainda não está sendo suficiente para apresentar melhoras 

significativas no índice, provavelmente, devido à realização, também, de substituição de 

equipamentos obsoletos. 

Por fim, o índice de atendimento urbano teve uma considerável queda no ano de 2010 em 

relação ao ano anterior, provavelmente por um problema técnico e/ou crescimento 

populacional/imobiliário acima do planejado para o município, impossibilitando o mesmo de 

abranger toda área com a mesma eficiência. Apesar disso, no ano seguinte o índice de 

atendimento urbano volta a crescer chegando a contemplar toda a área urbana desde o ano de 

2012. 

 

4.3.4.2. Indicadores de qualidade 

No Quadro são apresentados os valores de alguns indicadores de qualidade dos serviços 

prestados pela CAERN. 
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Quadro 16. Indicadores de qualidade do SNIS. 

INDICADORES DE QUALIDADE 
SNIS 
2011 

SNIS 
2012 

SNIS 
2013 

IN071 Economias atingidas por paralisações 
econ./ 
paralis. 

- - - 

IN072 Duração média das paralisações 
horas/ 
paralis. 

- - - 

IN073 
Economias atingidas por 
intermitências 

econ./ 
interrup. 

- - - 

IN074 Duração média das intermitências 
horas/ 

interrup. 
- - - 

IN075 
Incidência das análises de cloro 
residual da água fora do padrão 

(%) 33,65 39,71 41,69 

IN076 
Incidência das análises de turbidez da 
água fora do padrão 

(%) 5,8 19,73 0,13 

IN084 
Incidência das análises de coliformes 
totais fora do padrão 

(%) 8,33 8 2,41 

Fonte: SNIS, 2015. 

 

Referente à desinfecção observa-se razoável percentual de amostras com cloro residual 

desconforme os padrões preconizados pelo Ministério da Saúde, muito embora, seja realizada a 

desinfecção em todos os sistemas de abastecimento. Essa situação, pode causar a elevação do 

índice de amostras com coliformes totais fora do padrão. 

Com relação às paralisações e intermitências, não há registro sobre as economias atingidas, bem 

como duração das ocorrências. Sabe-se, porém, que há intermitência de abastecimento em, 

praticamente, todos os bairros da sede, conforme já foi dito. 

 

4.3.4.3. Indicadores econômico-financeiros e administrativos 

No Quadro são mostrados os valores de alguns indicadores econômico-financeiros e 

administrativos dos sistemas operados pela CAERN no município. 

Ressalta-se que os indicadores econômico-financeiros apresentados no quadro, referem-se 

tanto aos sistemas de abastecimento de água quanto aos sistemas de esgotamento sanitário 

mantidos pela Companhia no município. Nos dados do SNIS, não é realizada a distinção desses 

indicadores por tipo de sistema (água e esgoto). 
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Quadro 17. Indicadores econômico-financeiros e administrativos do SNIS. 

INDICADORES ECONÔMICOS – FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS 
SNIS 
2011 

SNIS 
2012 

SNIS 
2013 

IN004 Tarifa média praticada (R$/m³) 2,2 2,66 2,62 

IN005 Tarifa média de água (R$/m³) 2,33 2,78 2,79 

IN012 Indicador de desempenho financeiro (%) 95,40 107,30 106,83 

IN026 Despesa de exploração por m³ faturado (R$/m³) 1,62 - 2,12 

IN027 Despesa de exploração por economia 
((R$/ano)/ 
economia) 

267,87 - 319,29 

IN029 Índice de evasão de receitas (%) 8,85 - 4,90 

IN035 
Participação da despesa com pessoal próprio nas 
despesas de exploração 

(%) 42,2 - 38,85 

IN037 
Participação da despesa com energia elétrica nas 
despesas de exploração 

(%) 21,28 - 21,87 

IN038 
Participação da despesa com produtos químicos nas 
despesas de exploração 

(%) 0,45 - 0,66 

IN040 
Participação da receita operacional direta de água na 
receita operacional total 

(%) 76,6 - 75,64 

Fonte: SNIS, 2015. 

 

Avaliando-se os itens de despesas de exploração por m³ faturado e por economia, percebe-se 

aumento em torno de 30,9% e 19,2%, respectivamente, com proporcional aumento da tarifa 

média praticada de 19,1%. 

Segundo o SNIS, o valor anual das despesas realizadas para a exploração dos serviços, 

compreende despesas com pessoal, produtos químicos, energia elétrica, serviços de terceiros, 

água importada, despesas fiscais ou tributárias computadas na DEX, além de outras despesas de 

exploração. Destaca-se que a participação com despesas de pessoal representa as maiores 

despesas de exploração dos serviços (no caso de Mossoró, referem-se aos sistemas de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, conjuntamente). Em 2013, as despesas com 

pessoal próprio representaram 38,85% do total, acompanhando uma redução ao longo dos 

últimos 3 anos. Enquanto que os custos com produtos químicos sofreram aumento e os custos 

com energia elétrica permaneceram quase constante no mesmo período. 

O indicador de desempenho financeiro sofreu aumento de 2011 a 2013, o significa que houve 

aumento no faturamento a ponto de, nos anos 2012 e 2013, ser superior às despesas totais com 

os serviços. 

O índice de evasão de receitas do SNIS expressa indiretamente a inadimplência dos usuários 

(percentual da diferença entre a receita operacional total e a arrecadação total, dividida pela 

receita operacional total). Percebe-se que de 2011 a 2013 houve decaimento da inadimplência, 

o que possibilita aumento na capacidade de honrar dívidas, bem como, maiores possibilidades 

de investimentos nos sistemas mantidos pela CAERN no município. 

As receitas operacionais dos sistemas de abastecimento de água representam a maior parte do 

faturamento Companhia, chegando ao patamar de 75,64% em 2013. 
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4.4. BALANÇO ENTRE CONSUMOS E DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

As perdas aparentes representam volume efetivamente entregue aos usuários, porém não 

contabilizado. Devem-se à imprecisão dos hidrômetros e a fraudes como ligações clandestinas 

ou violação dos hidrômetros, e devem ser incorporadas à demanda per capita em sua dimensão 

referente ao consumo. 

Já as perdas reais representam o volume que se perde por meio de vazamentos ou 

extravasamentos antes de ser entregue nas instalações dos consumidores, mas devem ser 

incorporadas à demanda per capita pois impactam no volume que precisa ser produzido. 

Neste diagnóstico utilizaremos, portanto, o volume de perdas total, isto é o volume de perdas 

aparentes somado ao volume de perdas reais. 

Conforme apresentado no item “Indicadores Operacionais”, o índice de perda por ligação nos 

sistemas de abastecimento de água (SAA) de Mossoró, operados pela CAERN, é de 666,19 

L/ligação/dia. Este índice precisa ser trabalhado para ficar abaixo de 300 L/ligação/dia, índice 

este compatível com resultados correntes de empresas brasileiras com programas de redução 

de perdas desenvolvidos com bom padrão de serviços. 

O indicador de perda por ligação de 666,19 L/ligação/dia será convertido para perdas per capita, 

para permitir o cálculo da demanda per capita, neste estudo. Para efetuação dos cálculos, será 

utilizada a taxa de ocupação domiciliar de 3,53 pessoas por domicílio, conforme Censo IBGE 

2010. 

A tabela abaixo apresenta a composição da demanda total do sistema, a partir das perdas per 

capita e do consumo per capita de 110,55 L/hab/dia. 

 

Tabela 21. Cálculo da demanda total, a partir das perdas por ligações, para a área urbana de Mossoró. 

Perda por ligação 
(L/ligação/dia) 

Hab./domicilio 
Perda per 

capita 
(L/hab/dia) 

Consumo per 
capita 

(L/hab/dia) 

Demanda 
total 

(L/hab/dia) 

666,19 3,53 188,72 110,55 299,27 

Fonte: CAERN, 2015 e SNIS, 2015. 

 

A próxima tabela apresenta o balanço entre o volume diário produzido pela CAERN e o volume 

necessário para atender à demanda atual. 
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Tabela 22. Balanço entre o volume diário produzido pela CAERN e o volume necessário para atender à 

demanda atual. 

População 
Abastecida 

Demanda (L/hab. 
dia) 

Volume demandado 
(m³/dia) 

Volume produzido 
(m³/dia) 

Balanço 
(m³) 

262.780 299,27 78.642,17 73.900,11(1) -4.742,06 

Nota: ¹ Volume produzido referente ao ano 2014. 
Fonte: CAERN, 2015 e SNIS, 2015. 

 

O balanço demonstrado na tabela acima, denota a insuficiência do volume produzido 

diariamente pela CAERN para atender a demanda do sistema. As intermitências sofridas no 

abastecimento da água devem estar também correlacionadas com a hidráulica da rede de 

distribuição, além da insuficiente produção de água. 

Apesar disso, a companhia já vem tomando medidas para sanar o problema, como a construção 

do sistema adutor Apodi-Mossoró, assim como, a programação de substituição/implantação de 

hidrômetros tendo em vista reduzir as perdas. 

Com relação à área rural, na ausência de dados de volumes, não é possível efetuar o cálculo do 

balanço. 
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4.5. PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXISTENTES 

4.5.1. Projeto do Sistema Adutor Apodi-Mossoró 

O Sistema Adutor Apodi-Mossoró foi projetado prevendo-se o abastecimento de alguns 

municípios da região do Oeste Potiguar, especificamente as sedes dos municípios de Mossoró, 

Apodi, Felipe Guerra e Governador Dix-Sept Rosado, além de algumas localidades rurais 

distribuídas ao longo do percurso, tais como: distrito de Jucuri, comunidades Pedra Branca, 

Canto da Vara, Ponta d’Água, Tapuio, Alto da Boa Vista, Mulungu, Mirasselva e Três Marias. 

O referido sistema está sendo implantado através da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos e, segundo o Memorial Descritivo do Projeto do Sistema Adutor Apodi-

Mossoró (HIDROCONSULT, 2013), seu funcionamento deveria ter sido iniciado em 2010 com 

projeção de saturação para 20 anos o que equivale a uma população total de 179.614 

habitantes. No entanto, até o presente momento não entrou em operação. 

Na Figura apresenta-se esquema gráfico do encaminhamento do Sistema Adutor Apodi-Mossoró 

e a delimitação dos 4 municípios que atenderá. 
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Figura 168. Esquema do Sistema Apodi-Mossoró. 

 
Fonte: CAERN,2015; HIDROCONSULT, 2013. 

 

4.5.1.1. Manancial e captação 

O Sistema Adutor Apodi-Mossoró terá sua captação na Barragem Santa Cruz no Município de 

Apodi. A barragem intercepta o Rio Apodi, no boqueirão denominado Santa Cruz. 

A Barragem Santa Cruz encontra-se inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Apodi, que se 

caracteriza por apresentar uma fluviometria de caráter intermitente, com grandes picos de 

cheias nos períodos chuvosos. 
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A barragem é do tipo concreto compactado a rolo (CCR), com vertedouro central. No Quadro 

apresentam-se as características construtivas e capacidades volumétricas. 

 

Quadro 18. Características Técnicas da Barragem Santa Cruz do Apodi. 

Bacia Hidráulica 

Área 3.413,36 ha 

Capacidade Máxima 599.712.000,00 m³ 

Volume Morto 15.872.000,00 m³ 

Barragem Principal 

Tipo CCR (concreto compactado com rolo) 

Alto Máxima 57,5 m 

Extensão do Coroamento 1.200 m 

Largura do Coroamento 7 m 

Bacia Hidrográfica 

Área 4.264 km² 

Precipitação Média Anual 750 mm 

Volume Afluente 0 

Coeficiente Run-Off 0,00% 

Tomada D’água 

Tipo Gal. torre montante 

Descarga 6 m³/s 

Diâmetro 1.000 

Comprimento 48,00 m 

Sangradouro 

Tipo Vertedouro central 

Descarga 5.700,00 m³/s 

Cota da Soleira 98,50 m 

Lâmina Máxima 0,00 m 

Volume de Corte 1.063.246,00 m³ 

Fonte: SEMARH, 2015. 

Figura 169. Barragem Santa Cruz no Município de Apodi. 

 
Fonte: Imagens do Google. 
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A captação do Sistema Adutor Apodi-Mossoró será feita através de três conjuntos motobomba 

centrífugas (uma reserva) montadas em flutuantes com capacidade de 252 l/s e AMT de 42,7 

mca, rendimento mínimo de 80%, motor elétrico de 275 CV, trifásico. 

A água bombeada segue através de tubulação de PEAD de 300 mm para uma caixa de transição, 

cujo volume útil será de 150 m³, com tempo de detenção hidráulica de 20 minutos. A caixa de 

transição alimentará, por gravidade, os filtros da ETA. Caso seja necessário, a caixa de transição 

funcionará como uma câmara de pré-oxidação. O esquema gráfico da captação e da caixa de 

transição pode ser visto na Figura. 

 

Figura 170. Esquema da captação flutuante do Sistema Adutor Apodi-Mossoró no açude formado pela 
Barragem Santa Cruz do Apodi. 

 
Fonte: CAERN,2015; HIDROCONSULT, 2013. 

 

4.5.1.2. Estação de Tratamento de Água do Sistema Adutor Apodi-Mossoró 

A Estação de Tratamento de Água do Sistema Adutor Apodi-Mossoró adotará como tecnologia 

de tratamento o sistema de dupla filtração seguida de desinfecção por cloração. Dentre os 

componentes que constituem a ETA, pode-se relacionar: 

 06 módulos de dupla filtração (câmara de carga, filtro ascendente de areia grossa (FFA), 

filtro rápido descendente (FFD) e câmara de controle de nível); 

 Tanque de contato para desinfecção e correção do pH da água filtrada e reservatório; 

 Sistema de lavagem dos filtros; 

 Casa de química e tanques de armazenamento de produtos químicos, com bacia de 

contenção; 

 Estação de Tratamento dos Resíduos Gerados (ETRG) 
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 Desaguamento do lodo; 

 Tanque de recepção e equalização das águas de lavagem dos filtros com 

misturador submerso; 

 Elevatória de regularização das águas de lavagem dos filtros; 

 Floculadores/ Flotadores;  

 Tanque de acumulação do lodo flotado; 

 Elevatória do lodo flotado; 

 Sistema de desaguamento mecanizado de lodo; 

 Tanque de água recuperada com elevatória; 

 Estação Elevatória de Água tratada acoplada a poço de sucção. 

Cabe destacar que a ETA contará com macromedição da água bruta, da água tratada, da água de 

lavagem dos filtros e água recuperada pela ETRG. 
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Figura 171. Planta baixa da ETA do Sistema Adutor Apodi-Mossoró. 

 
Fonte: CAERN,2015; HIDROCONSULT, 2013. 

 

A água bruta, ao chegar a ETA, receberá dosagem de cloro para pré-cloração, caso se faça 

necessário e haja segurança sanitária. Após este ponto, a água bruta se mistura à água 

recirculada do sistema de recuperação de água de lavagem, sendo em seguida aplicado o 

coagulante (policloreto ou sulfato de alumínio). Imediatamente a jusante desta aplicação existe 

uma grade, constituída de varões redondos de aço inoxidável, destinada à mistura rápida do 

coagulante a água, que proporcionará um gradiente de mistura entre 500 e 1.300 s-1, e um 

tempo de contato de 5 segundos. Em seguida, cerca de 10 a 15m após a grade, será feita a 

aplicação do polímero catiônico (quando necessário) antes do ponto onde a adutora passa a 

alimentar os módulos de tratamento, proporcionando um tempo de contato de 12 segundos.  

A água coagulada será distribuída através de câmaras de carga individuais, instaladas a 

montante dos filtros formando, assim, módulos de filtração de taxa constante que serão em 

número de seis. 
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4.5.1.2.1. Filtração 

Como tecnologia de tratamento foi adotada a dupla filtração, sendo uma combinação de um 

filtro de fluxo ascendente seguido por um filtro de fluxo descendente, sendo ambos divididos 

em duas câmaras. 

A ETA é composta de seis módulos geminados em paralelo, cada um composto por duas 

câmaras do filtro ascendente de areia grossa (FFA) e duas câmaras do filtro descendente (FFD), 

com taxa de filtração constante. Cada módulo é dotado de uma câmara de carga14 a montante 

do filtro ascendente e uma caixa de nível15 a jusante do filtro descendente. A capacidade 

nominal será de 500 l/s, sendo 84l/s em cada um dos seis módulos. 

 

Figura 172. Esquema do sistema de dupla filtração que será adotado na ETA do Sistema Adutor Apodi-

Mossoró. 

 

Fonte: CAERN,2015; HIDROCONSULT, 2013. 

 

O meio filtrante do FFA será de areia grossa com granulometria variando entre 1,41 a 3,2 e 

camada com espessura de 1,60 m. O FFD terá como meio filtrante areia com tamanhos dos 

grãos entre 0,3 e 1,41 mm, cuja camada possuirá espessura de 0,70 m. 

A lavagem dos filtros será mediante introdução de ar e água. A elevatória de água para lavagem 

dos filtros será constituída por três bombas anfíbias (2+1 de reserva), localizadas em um espaço 

próprio ao reservatório apoiado de água filtrada. Cada conjunto deverá ter uma capacidade de 

                                                           
14 Proporciona a carga hidráulica necessária para a operação do FFA, regulando vazão e pressão. 
15 Tem a função de assegurar um nível mínimo de água no interior dos filtros, além de manter a taxa constante de filtração. 
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recalque de cerca de 396 L/s. Para a lavagem dos filtros ascendentes (FA) deverão operar dois 

conjuntos em paralelos fornecendo 792 L/s. Para a lavagem dos filtros descendentes e 

fornecimento da água durante as descargas intermediárias dos filtros ascendentes, deverá se 

fornecer uma vazão de 370 L/s e utilizar-se-á de apenas uma bomba do sistema. De qualquer 

forma, estão previstos inversores de frequência para cada bomba, de maneira a permitir um 

ajuste mais preciso das vazões de recalque para cada situação de lavagem.  

No Quadro, apresentam-se dados técnicos dos filtros ascendentes e descendentes. 

Quadro 19. Dados técnicos do sistema de dupla filtração. 

 FILTRO ASCENDENTE FILTRO DESCENDENTE 

Diâmetro (m) 5,5 4,5 

Altura total (m) 3,6 3,4 

Vazão de projeto (l/s) 84,00 84,00 

Taxa de filtração (m³/m².dia) 152,8 228,28 

Unidades filtrantes adotadas 6 6 

Área de filtração por filtro (m²) 47,5 31,79 

Área total de filtração (m²) 284,95 190,75 

Fonte: CAERN,2015; HIDROCONSULT, 2013. 

 

4.5.1.2.2. Cloração e correção do pH 

A cloração (pré e pós) será feita na forma de cloro gasoso, que será adquirido na forma 

liquefeita em cilindros de 900 kg que ficarão em área reservada junto à casa de química. A 

aplicação será feita através de cloradores, cada um com capacidade unitária de 216 kg/dia, 

sendo um total de três para a pós-cloração (um reserva) e dois para a pré-cloração (um reserva). 

Será garantido um estoque de 8 cilindros de 900 kg que atenderá a demanda por 30 dias. 

A pré-cloração, quando utilizada, será feita na adutora de água bruta, antes dos filtros. A pós-

cloração será feita na entrada do tanque de contato, onde a água deverá ficar retida por um 

período mínimo de 30 minutos. 

A água do tanque de contato será utilizada para a lavagem dos filtros. 

Na saída do tanque de contato será feita a aplicação de hidróxido de sódio para correção do pH. 

A armazenagem será feita em 2 tanques verticais de material resistente, tendo sido sugerido o 

PRFV (poliéster reforçada com fibra de vidro), com capacidade 15 m³ cada, garantindo estoque 

para 60 dias. A dosagem será feita através de uma bomba dosadora com faixa de dosagem 

variando de 5 a 50 L/h. Será adotada uma bomba reserva. 
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4.5.1.2.3. Casa de Química 

A casa de química será construída ao lado dos filtros e será composta por laboratório de 

análises, depósito para armazenamento de produtos, escritório, área para instalação de 

geradores, dosadores de produtos químicos, além do sistema de cloração. 

 

4.5.1.2.4. Estação de Tratamento dos Resíduos Gerados na ETA (ETRG) 

A Estação de Tratamento dos Resíduos Gerados (ETRG) tem a finalidade de tratar as águas de 

lavagem e reaproveitá-las, a vazão a ser tratada corresponde a aproximadamente 142,67 m³/h.  

A estação será composta por um tanque de recepção e equalização (TRE), que receberá todos os 

resíduos líquidos gerados na ETA, um sistema de clarificação e adensamento (SCA), constituída 

de dois floculadores e dois flotadores por ar dissolvido e um desaguador de lodo do tipo 

Decanter Centrífugo (o lodo será posteriormente encaminhado para aterro sanitário). 

O TRE será capaz de reter 1.027 m³, contendo dois misturadores submersíveis com motores de 5 

CV, tendo a função de manter os sólidos em suspensão e o seu conteúdo com concentração 

praticamente uniforme. 

Do TRE, os resíduos serão bombeados para o SCA através de duas bombas (uma reserva) 

submersível com vazão operacional de 172 m³/h, 12 m.c.a de AMT, motor de 15 CV, rendimento 

mínimo de 55% e controladas por inversor de frequência, instaladas no TRE.  

Na tubulação de recalque para o SCA será realizada a dosagem do polímero para auxiliar no 

processo de floculação.  

Cada câmara de floculação terá 21,91 m³ (3 m de diâmetro e 3,1 m de altura útil) e o tempo de 

detenção será de 7 minutos/câmara. A agitação será proporcionada por floculador mecânico 

vertical tipo turbina axial, com gradiente de 75 a 100 s-1 na primeira câmara e 50 a 80 s-1 na 

segunda câmara.  

Após a floculação, o resíduo seguirá para dois flotadores16 em paralelo, com taxa de flotação de 

215 m³/m².dia, diâmetro de 3,5 m, altura útil de 3,0 m, cada e tempo de detenção de 20,16 min.  

A saturação da água com ar dissolvido será feita dois conjuntos motobombas (sendo um 

reserva), vazão de até 25 m3/h e AMT de 65 m.c.a, rendimento mínimo de 70%, motor de 10 CV, 

dois compressores de ar (sendo um reserva), com vazão de 340 L/min e pressão de até 7 bar, 

motor de 1,5 CV, 380 V, 60 hz. Esses compressores também atenderão as prensas desaguadoras. 

O sistema de saturação será controlado por um quadro composto por: tubos, conexões, válvulas 

                                                           
16 A flotação corresponde a um processo inverso ao da decantação, ou seja, os sólidos, devido a densidade menor que a água, ou 

devido a pressurização com ar comprimido, sobe à superfície do líquido do tanque, de onde são removidos. Costuma se reservar o 
nome de flotador para sistemas que utilizam ar comprimido. Fonte: www.centralcursoseconcursos.com.br/arquivos/400281526.doc. 
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de controle de pressão e passagem (esfera), rotâmetro de ar com escala de 5 a 50 L/min, sensor 

eletrônico de pressão, manômetro e filtro de ar com descarga automática. 

O material flotado no SCA será removido por raspadores posicionados a 1 cm acima do nível da 

água nos flotadores com frequência de uma volta a cada 15 a 30 minutos e encaminhado por 

gravidade para os tanques de lodo adensado. 

O sistema de descarte do lodo foi dimensionado para 3,22 m³/h e é composto por 4 tanques 

(dois para cada flotador) cilíndricos e cônicos no fundo, de 2 m³ cada (1,5 m de diâmetro e 2,8 m 

de altura total) e por duas bombas (uma reserva) de cavidade com capacidade de 4 m³/h e 

contrapressão de 2 kg/cm² de recalque para as prensas. 

A água tratada retorna por gravidade para o tanque de água recuperada (TAR), cujo volume será 

de 71,53 m³, sendo bombeada para a chegada de água bruta no início do processo. Esse 

bombeamento é realizado por 1 bomba submersa com vazão de 185 m³/h e 12 m.c.a. de AMT, 

motor de 15 cv, 380 V e 60 Hz. Está prevista a instalação de uma bomba reserva, sendo que 

ambas serão controladas por inversores de frequência. 

O material flotado seguirá para desaguamento em duas centrífugas, que poderão trabalhar de 

forma paralela ou em escala de revezamento de acordo com a demanda. A capacidade máxima 

das centrífugas funcionando em paralelo será de 2 m³/h, considerando 30% de eficiência como 

margem de segurança. 

As telas das centrífugas serão de 100% poliéster e serão dotadas de quadro de comando e 

proteção, conversor de frequência, moto-redutores, sistema pneumático e conjunto 

motobomba para lavagem das telas e demais acessórios. 

Antes da entrada na centrífuga, será adicionado polímero ao material flotado para auxiliar na 

formação da torta. A mistura do polímero será feita em dois tanques acoplados, dotados com 

misturador do tipo turbina e a dosagem será realizada por duas bombas dosadoras. 

A torta formada entre as telas da centrífuga apresentará concentração de sólidos entre 20 e 

25% e será depositada em caçamba em chapa de aço com capacidade de 6 m³. A água de 

lavagem da centrífuga será encaminhada para o tanque de recepção e equalização. Já a água 

desaguada durante o processo de prensagem seguirá para o tanque de água recuperada (TAR) e 

seguirá para a adutora de água bruta no início do processo, assim como a água clarificada dos 

flotadores. 

 

4.5.1.3. Adução do Sistema Adutor Apodi-Mossoró 

Na Figura apresenta-se o diagrama esquemático, onde estão dispostos os pontos de demandas, 

as estações elevatórias, os reservatórios e os traçados das adutoras, com indicação das 

extensões e das vazões. 
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Figura 173. Diagrama esquemático linear do Sistema Adutor Apodi-Mossoró. 

 
Fonte: CAERN, 2015; HIDROCONSULT, 2013. 
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No Quadro são apresentadas as principais características dos subtrechos da adutora 

correspondentes ao Sistema Adutor Apodi-Mossoró. 

Quadro 20. Características dos trechos do Sistema Adutor Apodi-Mossoró. 

Tr
e

ch
o

 

Sub-Trecho 

Adutoras 

Ø
 m

m
 

M
at

e
ri

al
 Dist. Acum. (m) Parâmetros Hidráulicos 

In
ic

ia
l 

Fi
n

al
 

Tr
e

ch
o

 

V
az

ão
 

(l
/s

) 

V
 (

m
/s

) 

Perda de 
Carga(m) 

1 

EE 1 – TAU 1 600 FºFº 30 600 570 

457,11 

1,56 35,37 TAU 1 – TAU 2 600 FºFº 600 5.000 4.400 

TAU 2 – EE 2  600 FºFº 5.000 9.530 4.530 

2 

EE 2 – Estaca 735 600 FºFº 9.530 14.516 4.986 1,56 

35,85 

Estaca 735 – 
Derivação Apodi 
(Estaca 791) 

600 PRFV 14.516 15.576 1.060 1,57 

Derivação Apodi 
(Estaca 791) – 
Estaca 895 

600 PRFV 15.576 17.656 2.080 

410,78 

1,41 

Estaca 895 – CT 1 600 FºFº 17.656 20.541 2.885 1,40 

3 
CT 1 – EE 3 
(Derivação para 
Felipe Guerra) 

600 PRFV 20.541 28.570 8.029 1,41 27,63 

4 

EE 3 (Derivação para 
Felipe Guerra) – 
TAU 3 

600 FºFº 28.570 31.271 2.701 

397,7 1,36 62,98 

TAU 3 – TAU 4 600 FºFº 31.271 35.751 4.480 

TAU 4 – TAU 5 600 FºFº 35.751 49.000 13.249 

TAU 5 – EE 4 
(Derivação para 
Governador Dix-
Sept Rosado) 

600 FºFº 49.000 53.450 4.450 

5 

EE 4 (Derivação para 
Governador Dix-
Sept Rosado) – TAU 
6 

600 FoFo 53.450 72.940 19.490 

377,01 

1,29 

79,92 

TAU 6 – Estaca 
3.783 (Derivação 
para Jucuri) 

600 PRFV 72.940 75.660 2.720 1,29 

Estaca 3.783 
(Derivação para 
Jucuri) – CT 2 

600 FºFº 75.660 82.600 6.940 

368,79 

1,28 

CT 2 – Estaca 4.350 
+16  

600 FºFº 82.600 87.016 4.416 

Estaca 4.350 +16 – 
RAP 

600 PRFV 87.016 90.600 3.584 1,29 

TOTAL 600 FºFº - - 73.097 - - - 

TOTAL 600 PRFV - - 17.473 - - - 

TOTAL 600 - - - 90.570 - - - 

Fonte: Memorial Descritivo do Projeto do Sistema Adutor Apodi-Mossoró, HIDROCONSULT, 2013. 
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Ao longo do percurso da adutora estão previstos serem instalados 6 (seis) Tanques de 

Amortecimento Unidirecional – TAU17, visando atenuar os Transientes Hidráulicos. Este tipo de 

equipamento protege a adutora do impacto da água, causado pela interrupção do 

bombeamento, que ocorre em geral por falta de energia elétrica e foram instalados nos pontos 

onde as supressões se aproximavam de 8,00 m. Além dos TAU, também serão implantadas 2 

(duas) Caixas de Transição, cada uma com 5,00 m de diâmetro e lâmina d’água variando de 2,00 

a 7,00 m, proporcionando volume variando entre 40 e 140 m³. As localizações dos TAU e Caixas 

de Transição são apresentadas no Quadro. 

Quadro 21. Localização geográfica dos TAU e Caixas de Transição. 

Componente do Sistema 
Localização Geográfica 

(UTM Zona 24M) 

TAU 1 632.388 E; 9.363.486 N 

TAU 2 639.346 E; 9.365.763 N 

TAU 3 640.203 E; 9.387.247 N 

TAU 4 642.814 E; 9.390.887 N 

TAU 5 650.522 E; 9.401.524 N 

TAU 6 664.580 E; 9.420.901 N 

Caixa de Transição 1 633.940 E; 9.378.535 N 

Caixa de Transição 2 672.680 E; 9.425.291 N 

Fonte: Memorial Descritivo do Projeto do Sistema Adutor Apodi-Mossoró, HIDROCONSULT, 2013. 

 

Ao longo da adutora também está prevista a instalação de dispositivos de segurança, sendo eles: 

ventosas18, descargas de fundo e válvulas de bloqueio. As ventosas serão instaladas nos pontos 

altos da rede após as válvulas de bloqueio quando o terreno estiver em declive e a cada 500 m 

nos longos trechos horizontais para proteger a tubulação quando da entrada de ar, permitindo o 

correto escoamento da água no interior da mesma; as descargas de fundo serão localizadas nos 

locais baixos da adutora e depois da válvula de bloqueio quando o terreno está em aclive; as 

válvulas de bloqueio serão localizadas nas derivações e depois das cidades. 

 

4.5.1.4. Estações Elevatórias de Água Tratada do Sistema Adutor Apodi-Mossoró (EE) 

O sistema adutor possuirá 4 (quatro) estações elevatórias de água tratada, cada um possuindo 3 

(três) conjuntos motobomba, sendo um reserva. As bombas serão do tipo horizontal com 

carcaça bipartida. Os motores são do tipo KSB RDL 250-400B com 1750 RPM. 

                                                           
17 Este tanque é aberto à atmosfera e alimentado através de uma válvula de altitude automática que garante o volume de água 

suficiente para não permitir a ocorrência de vácuo nesse ponto da tubulação. A instalação do TAU diminui a necessidade de 
manutenção e prolonga a vida útil dos equipamentos. Fonte: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/abes23/I-037.pdf.  
18 São aparelhos instalados nos pontos altos dos condutos forçados que permitem a entrada de ar quando ocorre redução de pressão 
em pontos altos da tubulação, bem como, durante o esvaziamento da tubulação por ocasião da manutenção, ou permitem a saída do 
ar que tenha ficado ou entrado em adutoras por gravidade ou nas tubulações de recalque, principalmente se a tubulação formar 
algum traçado tipo sifão, quando do enchimento da mesma. No caso de produzir vácuo na tubulação por efeito de sifonamento ou 
inércia no escoamento, permitem que o ar adentre à tubulação, evitando o seu colapso estrutural pela ação da pressão atmosférica 
externa. Fonte: http://www.dec.ufcg.edu.br/saneamento/Ventosas.htm.  
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No Quadro são exibidos os principais dados técnicos das estações elevatórias de água tratada do 

Sistema Apodi-Mossoró. 

Quadro 22. Localização e características técnicas das estações elevatórias do Sistema Apodi-Mossoró. 
(continua) 

Nome 
Coordenadas UTM (Zona 

24M) 
Bomba 

 
 Vazão Total 

Nº de 
Bombas 

Vazão Bomba 
AMT¹ (m) 

L N (l/s) m³/h A R (l/s) m³/h 

EE 1 632.758 9.363.396 
457,1

1 
1.645,60 2 1 228,55 822,78 53,77 

EE 2 632.386 9.369.337 
457,1

1 
1.645,60 2 1 228,55 822,78 59,48 

EE 3 638.583 9.384.960 397,7 1.431,72 2 1 198,85 715,86 66,58 

EE 4 653.181 9.405.104 
377,0

1 
1.357,24 2 1 188,5 678,6 52,42 

Nome 

Diâmetros (mm) 
Motor 

Rendimento do 
conjunto motobomba 

(ɳmb) 

Potência (CV) 

Sucção Recalque 
Total 

Necessária 
Unitária 

Instalada 
Total 

Instalada 

EE 1 500 400 450 225 450 78% 

EE 2 500 400 476,99 250 500 78% 

EE 3 500 400 428,91 225 450 75% 

EE 4 500 400 346,69 175 350 75% 

Fonte: Memorial Descritivo do Projeto do Sistema Adutor Apodi-Mossoró, HIDROCONSULT, 2013. 

Nota: ¹ AMT  Altura Manométrica Total. 

 

Cabe ressaltar que o Sistema Adutor Apodi-Mossoró, encontra-se em fase de implantação, 

tendo sido implantado parte da linha de adução. No entanto, ainda não foram construídas a ETA 

e Estações Elevatórias previstas. 
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5. INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A importância do correto manejo dos efluentes, compreendendo a coleta, transporte, 

tratamento e disposição final adequada, se justifica pela melhoria da saúde pública e de 

poluição ambiental, pois a ausência desta infraestrutura possibilita a veiculação de doenças e 

contaminação, além de desequilíbrio ecológico dos ecossistemas. 

O tratamento dos esgotos tem como objetivo a transformação dos efluentes brutos, que 

apresentam grande carga poluidora, em efluentes menos poluentes. O lançamento desses 

esgotos sem tratamento prévio pode acarretar grandes impactos ambientais, como a poluição e 

contaminação de corpos d’água superficiais e subterrâneos, assim como também do solo, uma 

vez que são esses os destinos finais mais utilizados para recepção dos efluentes. Os lançamentos 

de efluentes em corpos de água receptores devem estar de acordo com as Resoluções CONAMA 

357/2005 e 430/2011. 

Tal carga poluidora pode ser justificada pela presença de alguns elementos presentes no esgoto 

bruto que trazem consequências danosas ao meio ambiente, tais como: matéria orgânica 

solúvel; matérias tóxicas e metais pesados; nutrientes (provocam eutrofização); cor e turbidez; 

materiais refratários; óleos e matérias flutuantes; e microrganismos patogênicos, dentre outros.  

As soluções para o esgotamento sanitário de um município podem ser individuais e/ou coletivas. 

As soluções individuais são aquelas que funcionam para cada domicílio ou família, e são 

representadas principalmente pelas fossas sépticas seguidas por infiltração no solo (sumidouro). 

São soluções indicadas principalmente para habitações esparsas, como na área rural do 

município, e também para situações em que o solo apresenta boas condições de infiltração, 

além de respeitadas as dimensões e distâncias para fontes hídricas, de forma a evitar o risco de 

contaminação. 

As soluções coletivas, por sua vez, consistem em sistemas que recebem e transportam os 

esgotos brutos dos imóveis até uma unidade de tratamento, e depois direcionam os efluentes 

tratados para uma destinação final adequada.  

Em áreas urbanas, a solução coletiva pode ser do tipo combinado (unitário) ou separador 

absoluto. No primeiro caso, o transporte dos esgotos é feito juntamente às águas pluviais, numa 

mesma canalização. Tal sistema não é muito recomendado no Brasil, devido a inconvenientes 

tais como: a necessidade de grandes tubulações, o risco de refluxo do esgoto sanitário em 

ocasião de cheias, custos iniciais elevados, etc. No sistema separador absoluto, mais utilizado no 

país, os esgotos e as águas pluviais são transportados em canalizações independentes, solução 

que apresenta mais vantagens técnicas e econômicas.  

A infraestrutura de esgotamento sanitário deve estar intimamente relacionada com o nível de 

desenvolvimento urbano de um município. Entretanto, o que se percebe na maior parte dos 

municípios brasileiros, são processos de uso e ocupação do solo de forma aleatória e de 

urbanização completamente desordenada, com o afastamento e lançamento dos esgotos sem 



 

 
187 

condições sanitárias adequadas. O resultado é o desenvolvimento aparente do município, 

porém associado a doenças de veiculação hídrica e problemas de ordem ambiental. 

No município de Mossoró, a situação é semelhante, verificando-se um baixo índice de cobertura 

no tocante ao serviço de esgotamento sanitário, fato que resulta em lançamentos de esgotos a 

céu aberto em ruas, canais de drenagem e diretamente sobre o solo, causando, além dos 

impactos citados, desconforto aos moradores de tais regiões.  

Observa-se também, que nas regiões de Mossoró que possuem sistemas de esgotamento 

sanitário coletivos, o mesmo é do tipo sistema separador absoluto, que deveria receber 

contribuições somente de esgotos domiciliares, porém existem lançamentos de águas pluviais 

na rede de coleta de esgotos, o que provoca transtornos ao funcionamento do sistema na época 

de chuvas. 

No presente diagnóstico serão apresentados dados relativos à caracterização do sistema de 

esgotamento sanitário do município de Mossoró, compreendendo aspectos relativos ao plano 

diretor de esgotamento; a descrição dos sistemas existentes; e dados sobre a gestão dos 

sistemas no âmbito municipal.  

As informações apresentadas no presente diagnóstico foram sistematizadas a partir da 

percepção dos técnicos observada em campo a respeito da infraestrutura existente e de dados 

oficiais obtidos nos órgãos e entidades públicas consultados, a fim de fundamentar e explicar os 

serviços de esgotamento sanitário prestados em Mossoró/RN.  

 

5.1. ANÁLISE CRÍTICA DO PLANO DIRETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O município de Mossoró possui um Plano diretor denominado “Plano de desenvolvimento para 

o sistema de saneamento básico do município de Mossoró”. Tal plano foi elaborado no ano de 

2010 pela Fundação Getúlio Vargas, de acordo com o previsto no contrato e na proposta de 

prestação de serviços nº 441/08-v2, conforme consta no documento. 

Tal plano abrange um diagnóstico da situação da época de elaboração do mesmo, bem como 

apresenta propostas de um novo modelo para o sistema de saneamento básico do Município. 

No entanto, o referido plano se refere apenas aos sistemas de abastecimento e esgotamento da 

cidade, não abrangendo os serviços de manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais. Além do 

diagnóstico e das propostas, o plano também apresenta a questão dos investimentos 

necessários para cada segmento, bem como um cronograma físico-financeiro para o período de 

planejamento. No presente trabalho será realizada uma análise crítica do plano no que se refere 

à infraestrutura de esgotamento sanitário. 
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5.1.1. Diagnóstico  

O diagnóstico apresentado no plano faz uma breve caracterização do município abrangendo 

informações tais como: localização, características físicas (relevo, vegetação, clima, hidrografia), 

demografia (inclusive apresentando a evolução populacional do município), caracterização 

socioeconômica, e alguns indicadores ambientais. Neste último item, encontram-se inseridos 

alguns dados do SNIS (2000 a 2007) sobre o sistema de esgotamento sanitário, contemplando 

população urbana atendida pelo serviço de esgotamento sanitário, número de ligações, 

economias, volume coletado e tratado, dentre outros, conforme apresentado na Tabela a 

seguir. 

Tabela 23. Indicadores ambientais apresentados no Plano de desenvolvimento para o saneamento de 
Mossoró 

Ano 

Ligações 
Totais de 

esgoto 

Ligações 
ativas de 

esgoto 

Economias de esgoto Volumes de esgoto coletado 

Ativas 
Ativas 

residenciais 
Coletado 
m³/ano 

Tratado 
m³/ano 

Faturado 
m³/ano 

2000   8.332 9.411 8.100 1.627 1.627 2.045 

2001 10.311 8.690 9.974 8.589 1.693 1.693 2.173 

2002 10421 8964 10294 8902 1708 1708 2229 

2003 10.506 9.005 10.414 8.947 1.881 1.881 2.219 

2004 10.929 9.271 10.759 9.302 1.895 1.895 2.257 

2005 12.706 10.694 12.507 10.989 2.246 2.246 2.639 

2006 13.225 11.627 13.758 12.006 2.466 2.466 3.245 

2007 16.018 14.391 17.196 15.050 2.442 2.442 2.802 
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 2015 

 

De acordo com o plano, no ano de 2010 a população do município atendida por sistema de 

esgotamento sanitário representava 32% da população, sendo atendidas em sua totalidade ou 

parcialmente as bacias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9. Após a apresentação dos dados de cobertura, são 

citadas pelo plano as estações de tratamento de esgotos em funcionamento, à época: ETE 

Cajazeiras, ETE Vingt-Rosado, ETE Lagoa das Malvinas, ETE Marechal Dutra e ETE Rincão, sendo a 

ETE de Cajazeiras a principal unidade de tratamento, composta por duas lagoas e tratando cerca 

de 300 m³/h (PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, 2010). 

A respeito das ETEs, são citados no plano apenas a quantidade de ligações e a vazão tratada em 

cada uma das estações, não ficando bem claro qual o tipo de tecnologia para tratamento 

empregada nas mesmas, sua localização, operação, e etc., explicitando a superficialidade do 

diagnóstico realizado. Além disso, não são descritas as estações elevatórias existentes no 

município, apenas são citadas como totalizando seis unidades.  
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A partir daí, são apresentados no diagnóstico os pontos fracos do sistema, destacando o baixo 

nível de atendimento à população. Neste item não são apresentados problemas de ordem 

estrutural ou necessidade de manutenção dos equipamentos existentes, apenas a ampliação do 

atendimento com vistas à universalização. 

Por fim, são citadas algumas intervenções recentes nos sistemas de esgotamento sanitário, bem 

como obras em andamento na ocasião de elaboração do documento, com destaque para 

ampliações de estação elevatória (investimento de R$ 690 mil), ampliação de rede coletora 

(investimento de R$ 22 milhões) e melhoria e ampliação do sistema de esgotamento sanitário 

da cidade – obra do PAC (investimento de R$ 19,7 milhões). 

 

5.1.2. Estudo populacional e demandas de esgoto  

Após apresentação do breve diagnóstico, o documento em análise apresenta um estudo 

populacional com cálculo das demandas de água e as contribuições de esgoto sanitário, sendo 

projetadas do ano de 2010 até o ano de 2039 (horizonte de 30 anos). Para tanto, considera-se 

um per capita de demanda de água de 155 l/hab.dia em fim de plano, sendo um per capita de 

222 l/hab.dia incluindo perdas (30%). Assim, a população total de fim de plano (2039) é de 

454.356 habitantes, chegando a uma vazão média diária de água de 93.806 m³/dia de demanda. 

A respeito da infraestrutura de esgotamento sanitário, considera-se um índice de atendimento 

de 90% da população urbana em fim de plano ou, seja, o atendimento a 380.296 habitantes (de 

422.551 habitantes da área urbana), chegando a uma vazão média de 76.827 m³/dia de esgotos 

coletados. 

 

5.1.3. Plano de metas e investimentos 

O plano de metas apresentado pelo Plano de Desenvolvimento aqui analisado tem como 

propósito “estabelecer padrões quali-quantitativos de prestação dos serviços, para promover, 

não só a expansão dos mesmos para o atendimento da demanda, mas também a sua 

modernização e melhoria da eficiência” (PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, 2010), baseado 

na avaliação realizada no diagnóstico.  

As metas estabelecidas para o sistema de esgotamento sanitário preveem para um período de 

30 anos, a ampliação do atendimento à população para 90% da área urbana do município, 

sendo que o nível de atendimento proposto seria atingido no ano de 2018, baseado na 

informação da CAERN de que as obras em andamento no município elevariam o índice de 

atendimento para 50% já no ano de 2011. 

Verifica-se após análise crítica do plano, que não são estabelecidas metas de qualidade de 

atendimento, bem como de qualidade de tratamento dos esgotos, apenas cobertura do sistema 
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de coleta, o que é uma deficiência do mesmo, já que o serviço de esgotamento sanitário não 

pode ser medido somente pelo seu índice de cobertura, devendo apresentar a interseção com 

as questões ambientais e de saúde pública.  

Os investimentos de intervenções necessárias para o sistema de esgotamento sanitário do 

município conforme apresentados no plano estão apresentados no quadro que segue: 

Quadro 23. Investimentos estipulados pelo Plano de Desenvolvimento de Saneamento de Mossoró (2010). 

Intervenção 
Investimento 

(R$) 
Prazo estimado de duração 

da intervenção 
População 

beneficiada 

Estações de Tratamento 39.298.650 De 2011 até 2039 
294.991 habitantes 

(até 2039) 

Redes de coleta, elevatórias e 
linhas de recalque 

169.570.390 DE 2011 até 2039 
294.991 habitantes 

(até 2039) 

Total de investimento em 
esgoto 

R$ 208.869.040 

Fonte: Prefeitura Municipal de Mossoró (2010).  

O plano destaca ainda que são premissas para o desenvolvimento do sistema de esgotamento 

sanitário: 

 Para ampliação e/ou implantação das estações de tratamento de esgoto programadas, 

foi considerado o custo de R$ 150,00 por habitante a ser atendido (Período de 2011 a 

2039) = 261.991 habitantes a serem atendidos: 261.991 x R$ 150 = R$ 39.298.650 

 Redes de coleta, elevatórias e linhas de recalque: número de habitantes/3,86257 

(aproximadamente uma ligação ativa) x R$ 2.500,00 (Período de 2011 a 2039) = 261.991 

habitantes a serem atendidos: 261.991/3,86257 x R$ 2.500 = R$ 169.570.390 

 

5.1.4. Audiência e consulta pública 

O Plano de Saneamento Básico aqui analisado foi levado para audiência pública em 10 de 

dezembro de 2010, convocada e regulamentada pelo Decreto nº 3.725, de 26 de novembro de 

2010. A audiência teve o propósito de apresentação e debate dos estudos e propostas do Plano 

diretor de abastecimento e esgotamento sanitário do município.  

O Plano foi posto em Consulta pública em 10 de dezembro de 2010 até o dia 20 de janeiro de 

2011, cujo objetivo foi informar e deixar disponível à opinião pública, além de obter sugestões e 

comentários, sobre os estudos e as propostas do Plano, em atendimento ao Art. 19, § 5º, da Lei 

Federal 11.445 de 2007 e art. 26, § 1º, do Decreto Federal 7.217 de 2010, que dispõem sobre o 

marco legal e regulatório nacional dos serviços públicos de saneamento básico. Apesar da 

ocorrência de tais eventos, o plano não foi instituído no município, conforme rege a Política 

Nacional de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007).  



 

 
191 

 

5.2. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ATUAIS 

Segundo dados do IBGE (2010), do total de domicílios existente no município (urbano e rural), 

556 não possuíam banheiro ou sanitário (0,8%); já entre os 73.365 domicílios que os possuíam, 

apenas 29.147 tinham esgotamento sanitário feito a partir da rede geral de esgotos ou pluvial 

(39,7%), e ainda havendo uma forte presença do uso de fossas sépticas e rudimentares, 

chegando a uma representação de 25,2% daquela (18.466 domicílios) e de 32,7% desta (23.956 

domicílios), conforme pode ser visto no gráfico a seguir.  

Gráfico 17. Soluções de esgotamento sanitário realizados em Mossoró/RN no ano de 2010 (%).  

 

Fonte: IBGE, 2010.  

 

A análise do gráfico anterior permite o destaque da baixa utilização de sistema coletivo de 

esgotamento sanitário no município de Mossoró, o que pode acarretar aumento da proliferação 

de doenças, vetores e a poluição ambiental.  

Em relação às áreas urbana e rural, segundo dados do IBGE (2010), dos 29.147 domicílios 

atendidos por rede de coleta de esgotos, 28.471 estão localizados na área urbana e 676 

encontram-se na área rural do município. Para os próximos itens, no presente diagnóstico a 

infraestrutura de sistema de esgotamento sanitário será apresentada separadamente em 

relação à área urbana (sede) e às áreas rurais de Mossoró.  



 

 

Figura 174. Cobertura do Sistema de Esgotamento Sanitário de Mossoró 

 



 

 

Contrapondo estes dados com os apresentados pelo SNIS (2015), em Mossoró existem 

atualmente 32.190 ligações de esgoto cadastradas, sendo que destas, 31.460 encontram-se 

ativas. Em se tratando de economias, ainda de acordo com o SNIS (2015), existem em Mossoró 

40.244 economias ativas, destas, 36.177 são do tipo residenciais, e a extensão da rede de 

esgotos no mesmo ano é de 211.220,0 km. Os dados referem-se ao ano de 2014. 

Na área urbana de Mossoró/RN, na parte que é coberta pelo sistema de esgotamento sanitário 

coletivo, o mesmo é do tipo separador absoluto e atende exclusivamente ao município. É 

administrado pela CAERN, Companhia de Águas e Esgotos do Estado do RN, concessionária 

responsável também pelo abastecimento de água do município, sendo que atualmente o 

contrato de delegação à companhia encontra-se dentro do prazo de validade, que é até o ano 

de 2025 (SNIS, 2015).  

Ainda segundo o SNIS (2015), o consumo médio per capita de água em Mossoró é da ordem de 

110,55 l/hab.dia. Dessa forma, considerando-se um coeficiente de retorno de 80%, tem-se que a 

produção média de esgotos per capita no município é de 88,44 l/hab.dia. Não foi possível 

calcular a produção de consumidores especiais, por falta de dados.  

O afastamento dos esgotos sanitários é feito através de rede coletora, contando com sete 

estações elevatórias e três estações de tratamento de esgoto. Nas áreas desprovidas de sistema 

de esgotamento sanitário, os habitantes utilizam sistema estático de fossas individuais, além do 

lançamento de águas cinza nas ruas.  

Na área rural, por sua vez, excetuando-se uma comunidade que é atendida por rede de coleta e 

tratamento de esgotos, ocorrem fossas individuais do tipo rudimentar, de responsabilidade dos 

próprios moradores, conforme será descrito nos próximos itens.  

 

5.2.1. Levantamento do sistema de gestão dos serviços 

No presente capítulo será apresentada a gestão dos serviços de esgotamento sanitário em 

Mossoró. No município, a operação destes sistemas é realizada pela Companhia de água e 

esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, e a seguir serão apresentadas a estrutura tarifária e 

organizacional da Companhia.  

5.2.1.1. Estrutura tarifária 

No quadro a seguir apresenta-se a tarifa cobrada pela CAERN para a prestação dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. Este quadro faz parte da resolução nº 02/2015-

CA, do conselho de administração da CAERN. Tal resolução dispõe sobre o reajuste tarifário, 

linear. De 10,28% nas tarifas de água e esgotos dos sistemas operados pela CAERN no Estado do 

Rio Grande do Norte, realizada a partir do faturamento de abril de 2015.  



 

 

Quadro 24. Reajuste linear de 10,28% (dez vírgula vinte e oito por cento) na Tarifa Mínima e nos Consumos Excedentes, com vigência nas contas com vencimento a partir do mês de abril de 
2015 (Valores em Reais) 

CLASSE DE CONSUMO 

COTABÁSICA (m3) VALOR DA TARIFA MÍNIMA 

CONSUMOS EXCEDENTES PARA OS MEDIDOS (m³)  
 

11―15m3 16―20m3 21―30m3 31―50m3 51―100m3 > 100m3 
   (Medido/Ñ Medido (Medido/Ñ Medido) R$/m3 R$/m3 R$/m3 R$/m3 R$/m3 R$/m3 
 

● RESIDENCIAL SOCIAL 10,00 6,24 3,45 4,08 4,60 5,29 6,85 7,79 

 
● RESIDENCIAL POPULAR 10,00 19,67 3,45 4,08 4,60 5,29 6,85 7,79 

 
● RESIDENCIAL  10,00 30,96 3,45 4,08 4,60 5,29 6,85 7,79 

 
● COMERCIAL  10,00 47,63 6,01 6,45 7,79 7,79 7,79 7,79 

 
● INDUSTRIAL  20,00 103,87 - - 8,56 8,56 8,56 8,56 

 
● PÚBLICA 20,00 99,54 - - 8,56 8,56 8,56 8,56 

 
          
          NOTAS COMPLEMENTARES 

         1 – Para o serviço de Esgotamento Sanitário Convencional será cobrado o percentual correspondente a 70% (setenta por cento) da tarifa de água para todas as categorias de consumidores. 

 2 – O serviço de Esgotamento Sanitário Condominial será tarifado no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da tarifa de água para todas as categorias de consumo. 

 3 – Para os consumidores com outras fontes de abastecimento (poço tubular) a tarifa de esgoto será no percentual de 100% (cem por cento) da tarifa de água medida ou estimada para todas as categorias de consumidores. 

 4 – Para os órgãos e entidades públicas de saúde e de ensino será seguida a tabela de tarifa da classe RESIDENCIAL tanto na cota básica como nos consumos excedentes, sem efeito retroativo. 

 5 – Para as empresas comerciais classificadas como microempresas (conforme definição do Governo Federal para fins tributários) será adotada a tarifa da classe RESIDENCIAL na cota básica e mantida a tarifa da classe COMERCIAL nos 
consumos excedentes. 

 6 - Para a venda avulsa de água a particulares nas captações através de carros-pipas será cobrado: a) R$ 7,79/m³ (sete reais e setenta e nove centavos por metro cúbico), quando se destinar ao abastecimento de carros-pipas 
particulares; b) R$ 1,78/m³ (hum real e setenta e oito centavos por metro cúbico), quando se destinar aos Consórcios Rurais de Auto-Gestão ou nos casos previstos nesta ou em outras Resoluções específicas; c) R$ 0,40 (quarenta 
centavos) para o SAAE do Município de Santa Cruz; Para o CONISA será de R$ 2,00/m3 ou R$ 3,45/m3, com o retorno da isenção de consumo de 5m3/economia . 

 7 – Para a venda avulsa de água nas captações e adutoras aos órgãos dos governos federal, estadual e municipal (fora da área geográfica de combate à seca) e destinada exclusivamente às populações de baixa renda, rural ou urbana 
(incluindo o abastecimento por carros-pipas particulares credenciados), será cobrado R$ 3,45/m³ (três reais e quarenta e cinco centavos por métro cúbico).   
8 – A Tarifa Social é destinada às Subcategorias de Consumo RESIDENCIAL POPULAR e RESIDENCIAL SOCIAL, desde que atendam os pré-requisitos listados no artigo 2° da Resolução nº 11/2010-CA (2 para a Tarifa Popular e 3 para a 
Tarifa Social), sendo obrigatório para ambos os casos o pré-requisito de que o usuário do imóvel está comprovadamente cadastrado em um dos programas sociais do Governo . Conforme a Resolução 02/2015-CA, o usuário para 
continuar a fazer ao benefício deve anualmente atualizar seus dados cadastrais na CAERN. 

 9 – A tarifa dos Não Medidos será igual ao valor da Tarifa da Cota Básica dos Medidos. 

 10 - Esta Tabela substitui as duas Tabelas Tarifárias anteriores , devendo  os  seus  valores  serem  aplicados  a todos os  Consumidores  Urbanos e Rurais, exceto para os  Contratos  Especiais  previstos  na Lei  Federal  11.445 e no Artigo 
80 do Regulamento Geral dos Serviços, que tem tarifas específicas de acordo com as cláusulas contratuais pertinentes.   

  



 

 

Desta forma, verifica-se que a cobrança pelos serviços de esgotamento sanitário é de 70% em 

cima do valor do abastecimento de água para o sistema convencional e de 35% para o sistema 

condominial existente no Estado do RN. 

 

5.2.1.2. Organograma da prestadora 

O organograma é a representação gráfica da estrutura organizacional de uma organização, 

apresentando as unidades componentes e as relações de interdependência e subordinação 

entre elas.  

O geral da Companhia fora apresentado no capítulo anterior no diagnóstico da infraestrutura de 

abastecimento de água. Aqui destaca-se a unidade de operação e manutenção de esgotos da 

Regional Mossoró. 

 



 

 

Figura 175. Organograma da CAERN Regional Mossoró. Fonte: CAERN, 2015. 
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5.2.2. Descrição das unidades existentes – sistema coletivo da zona urbana 

5.2.2.1. Bacias de esgotamento 

O município de Mossoró apresenta um total de 17 bacias, sendo que o sistema de esgotamento 

sanitário coletivo contempla as bacias de 1 a 9, intercalando o transporte dos efluentes por 

gravidade e por estações elevatórias, sendo necessárias sete estações elevatórias. Encontra-se 

em execução uma oitava estação elevatória. Os componentes dessa infraestrutura serão 

apresentados em itens a seguir. 

 

5.2.2.2. Ligações prediais e economias de esgoto 

A evolução no esgotamento sanitário de Mossoró, representada pela ampliação do número de 

ligações, vem ocorrendo gradativamente desde a implantação do primeiro sistema de 

esgotamento sanitário do Município. Na tabela a seguir é apresentada tal evolução a partir do 

ano de 2001 até 2013.  

 

Tabela 24. Evolução anual das ligações e economias de esgoto, bem como população atendida pelo 
sistema. 

Ano de 
Referência  

Quantidade de ligações 
ativas de esgotos 

Quantidade de economias 
ativas de esgotos 

População total atendida 
com esgotamento sanitário 
(Habitantes) 

2001 8.690 9.974 40.824 

2002 8.964 10.294 41.404 

2003 9.005 10.414 41.747 

2004 9.271 10.759 43.811 

2005 10.694 12.507 52.142 

2006 11.627 13.758 54.815 

2007 14.391 17.196 60.551 

2008 18.328 21.777 75.459 

2009 20.305 24.361 83.812 

2010 21.185 25.742 84.239 

2011 22.349 28.657 91.963 

2012 25.757 33.286 106.938 

2013 26.600 34.537 108.848 
Fonte: SNIS, 2015. 

 

Como se observa na Tabela, a evolução anual do número de ligações no sistema de 

esgotamento foi significativa, partindo do valor de 8.690 em 2001 e alcançando 26.600 ligações 

em 2013, representando uma evolução de 306% ao longo de 12 anos, graças aos investimentos 

realizados pela CAERN e pela Prefeitura Municipal.  

Em se tratando dos anos de 2015 e 2014, a partir de dados fornecidos pela CAERN em julho de 

2015, o total de ligações de rede de esgotamento sanitário cadastradas é de 32.475, sendo que 
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destas, 31.623 encontram-se ativas. Em relação ao ano de 2014, que apresentava um total de 

32.190 ligações cadastradas, houve um aumento de 285 ligações entre os dois anos. Outras 

informações sobre as ligações prediais de esgoto, por região de Mossoró, para o ano de 2015 

podem ser vistas na tabela a seguir. 

 
Tabela 25. Informações de ligações e economias do esgotamento sanitário de Mossoró por região 
administrativa. 

Esgoto Mossoró Central Leste Oeste Sul 
Total 

Mossoró 

Ligações cadastradas 12.788 9.834 3.248 6.605 32.475 

Ligações Ativas 12.237 9.741 3.135 6.510 31.623 

Convencional 11.673 6.163 981 6.269 25.086 

Condominial 564 3.578 2.154 241 6.537 

Ligações Residenciais 
cadastradas 11.103 9.492 3.139 5.973 29.707 

Economias cadastradas 16.555 11.870 3.870 9.045 41.340 

Volume faturado 
residencial 157.111,00 112.659,00 34.840,00 98.274,00 402.884,00 

Faturamento 
residencial 395.371,32 263.612,12 62.880,09 260.754,69 982.618,22 

Receita operacional 
total 1.453.656,89 1.555.756,05 854.708,10 1.451.562,45 5.315.683,49 

Fonte: CAERN, 2015. 

 

As ligações existentes e a ser implantadas seguem o modelo padrão da CAERN, com ramal de 

100 mm, sendo que cabe ao proprietário interligar a canalização de coleta dos seus esgotos à 

caixa de inspeção no passeio, conforme esquematizado na Figura. 

Figura 176. Esquema de ligação predial de esgoto sanitário.  

 

Fonte: Oliveira, 2015. 
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Em relação ao número de economias, observa-se que em 2015 ocorre um índice de 1,27 

economias/ligação, evidenciando que a ocupação em Mossoró ainda é predominantemente 

horizontal, estando crescendo nos últimos anos a criação de edifícios de apartamentos. Das 

41.340 economias cadastradas, tem-se que 40.324 se encontram ativas. Estas são distribuídas 

da seguinte forma: 36.254 são economias residenciais, 3.636 são comerciais, 115 economias 

industriais e 319 economias públicas ativas. 

 

5.2.2.3. Rede coletora 

As informações a respeito da rede coletora foram obtidas junto à operadora CAERN, que 

apresentou que o município de Mossoró possui atualmente 211,22 km de rede implantada na 

zona urbana. A evolução da implantação desta infraestrutura está apresentada na Tabela a 

seguir. 

Tabela 26. Evolução da implantação de rede coletora de esgotos em Mossoró 

Ano de Referência Extensão da rede de esgotos (m) 

2001 87.000 

2002 87.000 

2003 87.900 

2004 88.600 

2005 89.000 

2006 89.300 

2007 166.940 

2008 166.940 

2009 187.810 

2010 187.810 

2011 208.670 

2012 208.670 

2013 211.220 

Fonte: CAERN, 2015. 

A rede é executada principalmente em PVC, PRFV DEFOFO e concreto armado (estes dois 

últimos no caso de alguns coletores tronco), com diâmetros variando entre 100 a 700 mm. 

A maior parte da rede executada em Mossoró é do tipo convencional, ou seja, as unidades de 

coleta passam na rua e as caixas de inspeção são executadas em local de fácil acesso. Além do 

sistema convencional, existe também o sistema condominial, em que a coleta é concentrada em 

cada quadra urbana, que passa a ser vista como um condomínio, o que resulta em menores 

custos e facilidades de execução. Apesar disso, são encontradas algumas dificuldades na 

operação do sistema condominial, devido à falta de interesse da população ou ocorrência de 

problemas entre vizinhos. Na figura a seguir é ilustrado o traçado da rede de coleta do tipo 

condominial. 
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Figura 177. Rede condominial de esgotamento sanitário. Fonte: FUNASA, 2006. 

 

 

Em Mossoró identificou-se que alguns bairros são atendidos pelo sistema condominial, quais 

sejam: Santa Delmira, Conjunto Vingt Rosado, Dom Jaime, Ilha de Santa Luzia, José Agripino e 

Márcio Marinho.  

Nesse sistema, os ramais são instalados no interior dos lotes. Em cada lote é instalada uma caixa 

de passagem/recepção, para onde os proprietários encaminham seus esgotos. Essas caixas têm 

como função primordial, além de receber os esgotos domiciliares, o acesso ao sistema para a 

manutenção, como por exemplo, limpeza e desobstruções. Segundo informações recebidas por 

profissionais do setor de operação de sistema de esgotamento da CAERN, estes conjuntos e 

bairros (com exceção do Márcio Marinho) apresentam sérios problemas de operação e 

manutenção na rede, devido a características inerentes ao sistema condominial, em que deve 

haver participação ativa da população.  

Em visita realizada no município e em entrevista com funcionários da concessionária, pôde-se 

constatar que existem ligações clandestinas de água pluvial na rede de esgoto, bem como 

ocorre a infiltração de águas pluviais nos poços de visita, fazendo com que o sistema fique 

sobrecarregado, pois resulta em um aumento da vazão que vai para as elevatórias e para a ETE 

em dias de chuva. 

 

5.2.2.4. Estações elevatórias 

Em Mossoró, o sistema de esgotamento sanitário conta com sete estações elevatórias de esgoto 

(EEE) em operação pela CAERN. Na ocasião da visita técnica, todas as estações encontravam-se 

muradas e com portão fechado sob responsabilidade do operador, em conformidade às 
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exigências de segurança para EEEs. As áreas de localização das mesmas são de posse da 

Companhia. A Figura abaixo mostra a localização das estações elevatórias e as estações de 

tratamento de esgoto, em seguida são apresentados esquemas do funcionamento de tais 

unidades. 
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Figura 178. Componentes do Sistema de Esgotamento Sanitário de Mossoró 

 

 



 

203 

 

Figura 179. Croqui de funcionamento do sistema da margem esquerda do Rio Mossoró 

 

 

 

Figura 180. Croqui de funcionamento do sistema da margem direita do Rio Mossoró 

 

5.2.2.4.1. Estação elevatória 01 (EEE 01) 

A estação elevatória 01 fica localizada na Av. Marechal Deodoro, e é uma das mais antigas 

existentes no município, com idade superior a 40 anos. Esta estação localiza-se no bairro 

Paredões, e recebe os esgotos provenientes das estações elevatórias 02, 03 e 04 (atendendo os 

bairros de Centro, Barrocas, Paredões, Santo Antônio, Doze Anos, Boa Vista, Aeroporto, Santa 

Delmira) e encaminha os mesmos para a estação de tratamento de Cajazeiras.  

Não foi possível ter acesso a informações técnicas sobre as bombas, tais como sua potência, 

altura manométrica e vazão de recalque. Devido ao seu tempo de funcionamento, ocorreram 
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alguns problemas operacionais nessa elevatória, o que tornou necessária a tomada de algumas 

medidas emergenciais para correto funcionamento do sistema.  

Havia inicialmente um poço de sucção cuja bomba não estava atendendo a demanda local. Foi 

então instalado em caráter emergencial um conjunto motor-bomba provindo da reserva da EEE 

05, enquanto não são adquiridos novos equipamentos para a mesma. Assim, a bomba funciona 

24 horas sem conjunto reserva.  

Figura 181. Vista geral da EEE 01 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015 

Figura 182. Detalhe para poço de sucção e 
bombeamento provisórios na EEE 01 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015 

 

Segundo dados do setor de operação do sistema de esgotamento de Mossoró, já foram 

encomendados novos conjuntos de bombeamento para essa EEE. Também foi iniciada a 

construção de um novo poço de sucção, mas a obra encontrava-se parada na época da visita 

(Figura abaixo). Em se tratando da operação, trabalham no setor quatro funcionários em regime 

de escala 12/36 horas.  

Figura 183. Instalações do antigo bombeamento da 
EEE 01 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015 

Figura 184. Poço de sucção em construção (obra 
parada) 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015 
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5.2.2.4.2. Estação elevatória 02 (EEE 02) 

A estação elevatória 02, ou estação elevatória de Santa Delmira, tem mais de 40 anos de 

operação e encontra-se também em situação precária, assim como a EEE 01. Recebe os esgotos 

provenientes do bairro de Santa Delmira e encaminha para a EEE 01 (que de lá segue para a ETE 

Cajazeiras). Possui tratamento preliminar composto por gradeamento e caixa de areia.  

Esse tipo de caixa de areia é composto por dois compartimentos paralelos, que devem funcionar 

alternadamente, de modo que enquanto um lado funciona, o outro fica parado para realização 

de limpeza. Para execução dessa manobra é necessária a utilização de comportas ou stop logs, 

de forma a cessar o fluxo de esgotos em um dos compartimentos da caixa de areia. Na visita, 

não foi observada a presença de mecanismo de fechamento das caixas, além disso os dois 

compartimentos funcionando concomitantemente. 

Figura 185. Vista externa da EEE 02 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015 

Figura 186. Vista geral do poço de sucção da EEE 02 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015 

 

O bombeamento é feito com bomba submersa e automática. Segundo o operador, a mesma 

apresenta potência de 15 cv, sem conjunto reserva. Além dos equipamentos tradicionais, a 

estação elevatória também tem um dispositivo de queima do gás gerado, mas, de acordo com o 

operador, o mesmo nunca funcionou. Em relação à sua localização, a EEE encontra-se próxima a 

um terreno desocupado e a um depósito de supermercado. 

A operação conta com um funcionário que trabalha em horário comercial. Não tem leito de 

secagem para tratamento dos resíduos removidos do tratamento preliminar. Tais materiais são 

removidos manualmente duas vezes por dia, sendo lançados sobre o solo ao lado da entrada de 

esgotos para secar, e em seguida depositados em área verde em terreno vizinho.  



 

 
206 

 

Figura 187. Vista geral da EEE 02 – 
destaque para os sólidos removidos da 
caixa de areia secando sobre o solo 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015 

Figura 188. Terreno vizinho à EEE 02, local de disposição final 
dos resíduos sólidos da estação 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015 

 

5.2.2.4.3. Estação elevatória 03 (EEE 03) 

A estação elevatória 03 atende somente o conjunto Márcio Marinho e parte do San Ville, o que 

faz com que a vazão que chega à estação seja muito baixa. Desta, os esgotos seguem pela BR, 

passam pelo bairro de Nova Betânia em direção à EEE 01. Em visita técnica, constatou-se que as 

instalações encontram-se precárias, podendo resultar em problemas de operação e riscos de 

acidentes.  

O bombeamento é feito utilizando-se bomba submersa, e não foi possível conhecer a sua 

potência e altura manométrica, por falta de acesso ao projeto e desinformação do operador. 

Conta com um tratamento preliminar composto por caixa de areia, gradeamento e calha 

Parshall, abaixo do nível do terreno. 

Observou-se que a escada de acesso para limpeza está visivelmente insegura, com traços de 

ferrugem e sem firmeza. Na ocasião da visita técnica, a caixa de areia funcionava com as duas 

câmaras, sem comportas para regularizar a vazão e funcionar de forma adequada. A EEE 03 

conta com um operador, que trabalha em horário comercial e dá hora extra aos sábados. 
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Figura 189. Vista externa da EEE 03 – conj. Márcio 
Marinho 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015 

Figura 190. Tratamento preliminar da EEE Márcio 
Marinho 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015 

Figura 191. Poço de sucção da EEE 03 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015 

Figura 192. Casa de máquinas da EEE 03 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015 

 

5.2.2.4.4. Estação elevatória 04 (EEE 04) 

A estação elevatória 04 recebe contribuição dos esgotos da bacia 05 que abrange os bairros: 

Nova Betânia, Doze anos, Boa Vista, Aeroporto, e parte de Abolição. Depois de reunidos, os 

esgotos são encaminhados para a EEE 01 e de lá seguem para a ETE Cajazeiras. 

Esta EEE é equipada com tratamento preliminar composto de gradeamento, caixa de areia e 

medidor de vazão (calha Parshall) antes do poço de sucção. Da EEE 04 os esgotos são 

bombeados para a Av. Alberto Maranhão e de lá seguem para a ETE Cajazeiras. Durante a visita 

técnica, a equipe verificou a calha Parshall e a mesma mostrava uma vazão afluente de 20,6 l/s, 

ou aproximadamente 74 m³/h.  

Em relação à operação, a mesma é feita por 4 (quatro) operadores que trabalham em regime de 

escala de plantão de 12/36 horas. A EEE conta com dois conjuntos motor-bomba afogados, 

estando um em operação e o outro na reserva, com capacidade de 200 m³/h e altura 

manométrica de 19 mca.  

As bombas são automáticas, sendo que o regime de funcionamento é de 4 minutos ligada e 15 

minutos parada. A EEE conta ainda com um gerador para o caso de falta de energia elétrica, mas 
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não foi informada a potência. O estado de conservação verificado para a infraestrutura existente 

é bom, apesar de a EEE ter mais de 5 anos de operação. 

Figura 193. Conjuntos motor-bomba da EEE 04 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015 

Figura 194. Gerador da EEE 04 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015 

 

A limpeza da caixa de areia e da grade é feita periodicamente de forma manual pelos 

operadores. No momento da visita a grade se encontrava obstruída por sólidos, de maneira que 

o efluente estava passando por cima da mesma. A caixa de areia, por sua vez, estava 

funcionando com as duas câmaras abertas, sem comportas, o que faz com que o tempo de 

detenção hidráulico não seja suficiente para a deposição de todos os sólidos pesados. A estação 

não tem leito de secagem e o lodo retirado da grade e colocado em área dentro da própria 

estação sem nenhuma proteção sanitária. Após secagem o operador o destina para coleta 

pública de resíduos sólidos. 

Figura 195. Tratamento preliminar na EEE 03 e 
limpeza manual da grade 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015 
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Durante a visita técnica, em conversa com o operador presente, o mesmo reclamou do aumento 

da vazão quando ocorrem chuvas, demonstrando a elevada quantidade de ligações clandestinas 

de águas pluviais na rede de esgotos. Quando chove, ocorre o transbordamento do tratamento 

preliminar. 

 

5.2.2.4.5. Estação elevatória 05 (EEE 05) 

A estação elevatória 05 está localizada próximo à Universidade Federal Rural do Semiárido 

(UFERSA). Recebe os esgotos da margem direita do rio, especialmente dos bairros de Alto de 

São Manoel, Planalto, Ilha de Santa Luzia, Dom Jaime e de lá encaminha para a ETE Passagem de 

Pedras. A área da EEE é ampla, com um prédio para abrigo do gerador e um prédio para os 

conjuntos motor-bomba. Tal EEE não apresenta tratamento preliminar antes da chegada do 

efluente no poço de sucção. Não foi possível mensurar a vazão de chegada à mesma.  

Na época de elaboração do presente plano, havia somente uma bomba em funcionamento, 

sendo que segundo informações do operador, a bomba reserva desta EEE foi enviada para a EEE 

01 em caráter emergencial. Além disso, o gerador encontrava-se quebrado. Não foi possível 

conhecer as informações técnicas da bomba em funcionamento (potência e altura manométrica, 

bem como tempo de funcionamento). 

Figura 196. Vista geral da EEE 05 (UFERSA) 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015 

Figura 197. Conjunto motor-bomba da EEE 05 (sem 
reserva)  

 

Fonte: Start Consultoria, 2015 

 

A respeito da operação, fazem parte da equipe desta EEE quatro operadores, trabalhando em 

escala 12/36 horas. Segundo o operador presente na ocasião da visita, em ocorrência de chuvas 

no município, o efluente aumenta consideravelmente, a limpeza da escadaria para o poço não é 

realizada (Figura). 
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Figura 198. Chegada do efluente e escadaria de 
acesso – detalhe para mancha na parede do nível 
de água em ocasião de chuvas 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015 

Figura 199. Gerador da EEE 05 (quebrado) 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015 

 
5.2.2.4.6. Estação elevatória 05.1 (EEE 05.1) 

Esta Estação Elevatória é a menor dentre as demais visitadas. Não é murada, somente cercada. 

A mesma fica localizada às margens do rio Mossoró. A operação é realizada por um único 

funcionário que trabalha em horário comercial. A estação recebe essa nomenclatura, por ser 

auxiliar no bombeamento dos esgotos da bacia da região da UFERSA, em conjunto com a 

elevatória 5. Ela recebe e recalca os esgotos provenientes da Ilha de Santa Luzia, e encaminha os 

mesmos para a EEE da UFERSA, que de lá seguem para a ETE Passagem de Pedras.  

A EEE tem um tratamento preliminar composto por grade e caixa de areia cuja limpeza é 

realizada a cada 10 dias, devido à vazão afluente ser baixa. Os resíduos sólidos oriundos da 

limpeza da caixa de areia são postos para secar ao lado do tratamento preliminar, e após secos 

dispostos na margem do rio Mossoró, em condições sanitárias e ambientais inadequadas, como 

pode ser visualizado na Figura abaixo. 

Figura 200. Vista externa da EEE 05.1 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015 

Figura 201. Local de disposição dos resíduos da EEE 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015 
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As condições de infraestrutura encontram-se precárias, sem manutenção adequada. Essa EEE 

tem mais de 15 anos. A bomba utilizada é do tipo submersa, sendo acionada automaticamente. 

Não foi detectada bomba reserva. 

Segundo o operador, em dias de chuva, a vazão afluente aumenta consideravelmente, chegando 

a quase transbordar (cerca de 2 metros de profundidade da superfície à cota de chegada do 

efluente). Não foi possível aferir a potência e altura manométrica da bomba em funcionamento 

na referida EEE. A estação conta ainda com um gerador, porém não estava funcionando por 

falta de manutenção.  

Figura 202. Gerador da EEE 05.1 – condições 
precárias 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015 

Figura 203. Localização da EEE 05.1 em relação ao 
rio 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015 

 

5.2.2.4.7. Estação elevatória 06 (EEE 06) 

Esta Estação Elevatória recebe contribuições dos bairros Planalto e Alto de São Manoel, onde 

fica localizada. De lá, os efluentes seguem para a EEE 05 (UFERSA), e posteriormente para a ETE 

Passagem de Pedras (Rincão). Durante a visita técnica verificou-se a vazão através da calha 

Parshall, aferindo 42,5 l/s, ou 153 m³/h. segundo o operador, em horário de pico, a vazão chega 

a 60 l/s.  

A grade é limpa manualmente pelo operador uma vez ao dia, sendo que a secagem é feita em 

um balde sobre o dispositivo. A caixa de areia, por sua vez, é limpa a cada 15 a 20 dias. Não há 

leito de secagem, sendo que os sólidos são secos naturalmente na própria área da EEE. Após 

seco, o operador acondiciona tanto os resíduos da grade quanto da caixa de areia em sacos 

plásticos e envia para a coleta pública de lixo. Trabalham dois operadores em horário comercial.  
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Figura 204. Tratamento preliminar na EEE 06 – destaque 
para a marca da água nas paredes quando do aumento da 
vazão 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015 

 

O bombeamento dos esgotos é feito por bombas submersas, apresentando conjunto reserva. 

Na EEE, existe também um gerador para o caso de falta de energia elétrica. No entanto, não foi 

possível aferir a potência do gerador ou das bombas, bem como a altura manométrica das 

mesmas.  

Figura 205. Gerador da EEE 06 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015 
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Um problema operacional identificado em entrevista ao operador na ocasião da visita foi o 

grande aumento da vazão quando é época de chuva, além de carrear grande quantidade de 

areia para a elevatória. De acordo com o operador presente no momento da visita, quando 

chove é necessário carro com capacidade de 5 m³ para transporte e remoção da areia 

semanalmente. 

Destaca-se que a estação fica bastante próxima à margem do rio Mossoró, em área com amplo 

lançamento de esgotos a céu aberto.  

Figura 206. Trecho do Rio Mossoró situado nas proximidades da EEE 06 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015 

5.2.2.4.8. Estação elevatória 07 (Em execução) 

Existe ainda no município uma estação elevatória em execução para recebimento dos esgotos 

das bacias 1 e 7, e de onde seguirão para a ETE Cajazeiras. A obra desta EEE encontra-se sob a 

responsabilidade da Prefeitura, através de financiamentos via Caixa Econômica Federal. Depois 

de finalizada, será entregue à CAERN que ficará responsável pela operação e manutenção. Não 

foi possível conhecer a vazão de projeto, nem as características dos conjuntos moto-bombas 

previstos para a ETE.  

Figura 207. Vista da EEE em execução 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015 

Figura 208. Poço de sucção em execução 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015 
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5.2.2.5. Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) do município de Mossoró 

Existem em Mossoró três estações de tratamento de esgotos (ETE) em funcionamento 

atualmente. Estas ETEs contemplam tecnologias e equipamentos que tratam os esgotos 

coletados para que os efluentes atendam os padrões de lançamento (CONAMA 430 e CONAMA 

357) e possam ser lançados nos corpos receptores. Todas apresentam sua estrutura em 

concreto. A seguir serão apresentados os detalhamentos de cada uma das ETEs em 

funcionamento em Mossoró em relação ao seu tratamento, avaliação do efluente tratado e 

peculiaridades. 

 

5.2.2.5.1. ETE Cajazeiras 

A Estação de Tratamento de Esgotos de Cajazeiras recebe contribuições dos esgotos das bacias 

1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9 (margem esquerda do rio Mossoró). É a maior ETE em funcionamento no 

Município na atualidade, e trata cerca de 720 m³/h de esgotos. A ETE foi licenciada pelo IDEMA.  

Trata-se de uma ETE composta por gradeamento, desarenação e tratamento biológico através 

de lagoas de estabilização facultativas e de maturação, seguida do lançamento por tubulação 

que desemboca no rio Mossoró. Funciona 24 horas por dia.  

A chegada do esgoto bruto é realizada através de um tanque de chegada, com a contribuição de 

uma única linha de chegada, como pode ser visualizado na Figura a seguir. 

 

Figura 209. Chegada do efluente à ETE Cajazeiras 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015 

Figura 210. Vista da ETE Cajazeiras – chegada do 
efluente e tratamento preliminar 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015 

 

Posteriormente ao tanque de chegada, o esgoto bruto passa pelo tratamento preliminar, que 

consiste em gradeamento, caixa de areia e calha Parshall. O gradeamento tem a função de 

remover o material grosseiro que vem junto com o efluente. A grade é formada por barras 

verticais que necessitam de limpeza manual periódica, feita pelo operador. Os resíduos 

removidos da mesma ficam secando sobre uma estrutura do próprio gradeamento. 
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Em seguida ao gradeamento, os esgotos passam pelo desarenador, ou caixa de areia, composta 

por duas câmaras que funcionam em paralelo (uma em reserva à outra), e que tem o objetivo de 

remover a areia e sólidos pesados que são carreados pelos esgotos. As comportas das câmaras 

são trocadas periodicamente pelo operador da ETE, e a areia dele removida a cada 15 dias é 

lançada diretamente sobre o solo local. 

Por fim, com o objetivo de aferir a vazão de chegada, o efluente passa por uma calha Parshall 

tradicional. Na ocasião da visita, a vazão foi aferida e se encontrava com um valor de 200 l/s ou 

720 m³/h.  

O tipo de tratamento utilizado é o sistema de lagoas facultativas seguido por duas lagoas de 

maturação, sendo que existem 4 unidades operando em paralelo. A lagoa facultativa tem em 

torno de 4 metros de profundidade e 340 metros de comprimento por 130 metros de largura, 

enquanto que as de maturação apresentam cerca de 2 metros de profundidade e 170 metros de 

comprimento por 130 metros de largura (Figura).  

Figura 211. Vista da lagoa facultativa da ETE 
Cajazeiras 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015 

Figura 212. Vista de lagoas facultativas da ETE 
Cajazeiras 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015 

 

O processo de tratamento por lagoas de estabilização é muito simples e constitui-se unicamente 

por processos naturais. Nas lagoas facultativas, o processo de tratamento ocorre em três zonas 

da lagoa: zona anaeróbia, zona aeróbia e zona facultativa. 

O efluente entra por uma extremidade da lagoa e sai pela outra. Durante este caminho, que 

pode demorar vários dias, o esgoto sofre os processos que irão resultar em sua purificação. 

Após a entrada do efluente na lagoa, a matéria orgânica em suspenção (DBO particulada) 

começa a sedimentar formando o lodo de fundo. Este sofre tratamento anaeróbio na zona 

anaeróbia da lagoa. Já a matéria orgânica dissolvida (DBO solúvel) e a em suspensão de 

pequenas dimensões (DBO finamente particulada) permanecem dispersas na massa líquida. 

Estas sofrerão tratamento aeróbio nas zonas mais superficiais da lagoa (zona aeróbia).  

O oxigênio necessário para alguns processos é fornecido por trocas gasosas da superfície líquida 

com a atmosfera e pela fotossíntese realizada pelas algas presentes, fundamentais ao processo. 
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Para isso há necessidade de suficiente iluminação solar, portanto, estas lagoas devem ser 

implantadas em lugares de baixa nebulosidade e grande radiação solar, como é o caso de 

Mossoró. Na zona aeróbia há um equilíbrio entre o consumo e a produção de oxigênio e gás 

carbônico. Enquanto as bactérias produzem gás carbônico e consomem oxigênio através da 

respiração, as algas produzem oxigênio e consomem gás carbônico na realização da 

fotossíntese. 

A configuração de uma lagoa facultativa seguida por duas lagoas de maturação é uma solução 

amplamente usada no estado do Rio Grande do Norte.  

Observou-se durante a visita técnica a formação de escuma sobre a superfície da lagoa 

facultativa, provavelmente devido aos ventos na região. Tal fato pode provocar zonas 

anaeróbias na lagoa, o que faz com que haja odor desagradável. Apesar disso, não se caracteriza 

como um grande problema devido ao afastamento da ETE em relação às residências de 

Mossoró.  

Figura 213. Formação de escuma na superfície da lagoa facultativa 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015 

Depois de tratado, o efluente é lançado no rio Mossoró, a cerca de 500 metros da última lagoa 

de maturação da ETE. Um dos problemas identificados na operação da ETE é quando da 

ocorrência de chuvas, pois a vazão afluente aumenta consideravelmente, tanto devido às 

ligações pluviais clandestinas na rede coletora de esgotos, como também a abertura dos poços 

de visita em ponta seca para aliviar os alagamentos que ocorrem em Mossoró. 

A infraestrutura da ETE Cajazeiras encontra-se bem conservada, sem trincas e rachaduras. 

Porém não conta com a presença de cerca, guarita, abrigo, banheiro, vestiário, escritório, etc., 

de forma que não há operador no local, além de permitir a entrada de qualquer pessoa ou 

animal na área. A limpeza dos dispositivos de tratamento preliminar é feita periodicamente por 

profissionais que se deslocam à ETE, e dispõem os resíduos removidos ao lado da caixa de areia, 

pois não existe leito de secagem.  

Na tabela a seguir estão apresentados os dados da eficiência de tratamento de esgotos da ETE 

Cajazeiras para os indicadores DBO, DQO e coliformes termotolerantes. No capítulo de controle 
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de qualidade são apresentados resultados de análises laboratoriais realizadas no afluente e 

efluente da referida ETE. 

Tabela 27. Eficiência da ETE Cajazeiras em relação à remoção de DBO, DQO e coliformes termotolerantes 

  ETE Cajazeiras 

Ano 2012 2013 2014 Jan./15 

DBO (%) 74,0 86,5 88,7 99,8 

DQO (%) 53,4 56,5 54,0 23,3 

Coliformes termotolerantes (%) 99,99 99,99 99,99 99,99 
Fonte: CAERN, 2015. 

 

5.2.2.5.2. ETE Passagem de Pedras 

A Estação de Tratamento de Esgotos denominada Passagem de Pedras localiza-se na região de 

nome Rincão na sede do município de Mossoró, e por isso também é por vezes chamada ETE 

Rincão. Tal ETE tem dimensões bastante inferiores em relação à ETE Cajazeiras, e possui uma 

capacidade nominal de tratamento de cerca de 200 l/s, funcionando 24 horas por dia. A ETE foi 

licenciada pelo IDEMA. Trata os esgotos coletados na margem direita do rio Mossoró, 

provenientes da EEE 05.  

Possui tratamento preliminar através de gradeamento, desarenação e medidor de vazão (calha 

Parshall), e o tratamento biológico é feito por meio do sistema de lagoa facultativa seguido por 

duas lagoas de maturação, operando duas unidades em paralelo. As lagoas facultativas 

apresentam 230 metros de comprimento por 80 metros de largura, enquanto as lagoas de 

maturação apresentam 100 metros de comprimento por 80 metros de largura.  

Segundo informações obtidas na ocasião da visita técnica, a grade é limpa quinzenalmente, bem 

assim como a caixa de areia. A ETE não tem leito de secagem, de maneira que os dejetos 

removidos manualmente da grade e da caixa de areia são lançados diretamente sobre o solo, 

onde ficam acumulados. A caixa de areia estava funcionando com as comportas 

adequadamente, ou seja, intercalando as câmaras de sedimentação, conforme pode ser visto na 

Figura. Apesar disso, a câmara em desuso não está limpa, item em desconformidade à 

recomendação de operação adequada.  
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Figura 214. Vista do tratamento preliminar da ETE 
Passagem de Pedras  

 
Fonte: Start Consultoria, 2015 

Figura 215. Vista da lagoa facultativa na ETE 
Passagem de Pedras  

 
Fonte: Start Consultoria, 2015 

 

Esta ETE é cercada, mas não havia controle ou cadeado sobre o portão da mesma, permitindo 

ainda a entrada de pessoas e animais. Depois de tratado, o efluente é lançado no rio Mossoró. A 

estrutura física da ETE encontra-se bem conservada, sem muitas trincas e rachaduras. No 

entanto, também não apresenta guarita, abrigo, banheiro, vestiário ou escritório. Dessa forma, 

o operador visita a ETE periodicamente para fazer a limpeza dos dispositivos.  

A seguir estão apresentados os dados da eficiência de tratamento de esgotos da ETE Passagem 

de Pedras para os indicadores DBO, DQO e coliformes termotolerantes. No capítulo de controle 

de qualidade são apresentados resultados de análises laboratoriais realizadas no afluente e 

efluente da referida ETE. 

Tabela 28. Eficiência da ETE Passagem de Pedras em relação à remoção de DBO, DQO e coliformes 
termotolerantes 

  ETE Passagem de Pedras 

Ano 2012 2013 2014 Jan./15 

DBO 72,5 91,8 85,6 84,6 

DQO 44,6 56,7 39,4 75,4 

Coliformes termotolerantes 99,99 99,99 99,90 99,92 
Fonte: CAERN, 2015. 

 

5.2.2.5.3. ETE Conjunto Vingt-Rosado  

Esta estação de tratamento é a mais precária, conforme visualizado em visita técnica. Trata os 

esgotos somente do conjunto Vingt-Rosado, por gravidade, sem a necessidade de estações 



 

 
219 

elevatórias. A ETE é composta por uma lagoa facultativa e uma lagoa de maturação, e está 

situada em área urbana. A lagoa facultativa apresenta 230 metros de comprimento por 170 

metros de largura, enquanto a lagoa de maturação apresenta 80 metros longitudinalmente por 

170 metros. Não foi verificada a existência de tratamento preliminar, o que contribui para que o 

tratamento seja bastante precário.  

O local da ETE não apresenta muro nem cerca, permitindo acesso a animais e pessoas. Existe 

grande quantidade de vegetação dentro da lagoa, inclusive devido a alguns moradores que 

plantam capim para seus animais, em desconformidade à adequada operação do tratamento.  

O operador informou que existe uma hostilidade por parte da população local devido à 

ocupação da área pela lagoa. Dessa forma, os operadores não se sentem seguros em ir limpá-la 

e realizar manutenção. Segundo o funcionário da CAERN, já pediram escolta policial para poder 

trabalhar na ETE, mas ficaram com medo de represálias.  

Não foi possível ter maiores informações a respeito desta ETE devido à situação de abandono 

em que a mesma se encontra. Existe grande desconforto dos moradores com a existência das 

lagoas, mas ao mesmo tempo ocorre dificuldade em se fazer a manutenção do sistema, devido à 

hostilidade muitas vezes encontrada no bairro.  

Figura 216. Vista da lagoa facultativa da ETE do Vingt-Rosado 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015 

A seguir estão apresentados os dados da eficiência de tratamento de esgotos da ETE Vingt-

Rosado para os indicadores DBO, DQO e coliformes termotolerantes. No capítulo de controle de 

qualidade são apresentados resultados de análises laboratoriais realizadas no afluente e 

efluente da referida ETE. 
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Tabela 29. Eficiência da ETE Vingt-Rosado em relação à remoção de DBO, DQO e coliformes 
termotolerantes 

  ETE Vingt-Rosado 

Ano 2012 2012 2012 2012 

DBO 90,8 90,8 90,8 90,8 

DQO 66,9 66,9 66,9 66,9 

Coliformes termotolerantes 99,99 99,99 99,99 99,99 
Fonte: CAERN, 2015. 

 

O principal corpo receptor dos esgotos no município de Mossoró é o rio Apodi-Mossoró, que 

recebe os efluentes das ETEs citadas anteriormente. As informações deste corpo hídrico são 

descritas em itens seguintes. 

 

5.2.3. Descrição das unidades existentes – sistema coletivo da zona rural 

Em visita técnica realizada em Mossoró e entrevista com os moradores de comunidades rurais, 

foi identificada a existência de um sistema coletivo de esgotamento sanitário no projeto de 

assentamento Maisa, localizado na área rural do município, entre Mossoró e Baraúna.  

Este é o maior assentamento rural do país em extensão, possuindo 19.710 hectares, além de 

ampla produtividade agrícola de alimentos: milho, feijão e acerola, em especial. Moram na 

região 1.150 famílias.  

Existe na área um antigo sistema de esgotamento sanitário, com rede de coleta, elevatória e 

estação de tratamento de esgotos. Houve dificuldades de acesso aos equipamentos, 

especialmente à estação de tratamento de esgotos. Porém, segundo relatos de moradores, foi 

registrado que a mesma está em condições estruturais precárias, sem manutenção e operação 

adequadas (Figuras).  

Figura 217. Estação elevatória do SES da Vila 
Maisa 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015 

Figura 218. Bombas e poço de sucção da estação 
elevatória 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015 
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A cobertura da rede, segundo o IBGE (2010), é de 676 domicílios, e o sistema é operado pelos 

próprios moradores da região.  

Não foi possível conhecer o local de disposição final dos esgotos tratados no sistema da Vila 

Maisa, bem como a sua eficiência, ou características de operação, tendo sido apenas verificado 

que o sistema precisa de reparos para melhor funcionamento.  

Dentre as localidades rurais existentes no município, foram visitadas em torno de 80 (oitenta) 

delas, as quais estão distribuídas nos 06 (seis) setores de mobilização definidos. As 

características do esgotamento sanitário nas localidades visitadas são apresentadas na Tabela 

seguinte. 
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Tabela 30. Características de esgotamento sanitário das localidades rurais visitadas, por setor de mobilização. (continua) 

COMUNIDADE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

LOCAL DE LANÇAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO OBSERVAÇÕES 

SETOR BARRINHA 

São Francisco FR Utilizam águas cinza para aguar plantas. 

PA Nova Esperança FR Idem 

Barrinha FR   

Riacho Grande FR   

PA Terra Nossa FR   

Rancho da Caça FR Utilizam águas cinza para aguar plantas. 

PA Fazenda Nova FR Idem 

PA São José II FR Idem 

PA São Cristóvão FR Idem 

PA Cheiro da Terra FR Idem 

Riachinho FR Idem 

Serra Mossoró FR   

PA Santa Elza FR   

SETOR HIPÓLITO 

PA Paulo Freire FR   

Curral de Baixo FR   

PA Quixaba FR   

PA Cordão de Sombra I FR   

PA Cordão de Sombra II FR   

PA Mulungunzinho FR   

PA Favela FR Tem casa de farinha, porém não está funcionando por falta de mão-de-obra qualificada.  

PA Maracanaú FR   

PA Hipólito I FR   

PA Hipólito II FR   
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Tabela 30. Características de esgotamento sanitário das localidades rurais visitadas, por setor de mobilização. (continua) 

COMUNIDADE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

LOCAL DE LANÇAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO OBSERVAÇÕES 

HIPÓLITO 

PA Novo Espinheirinho FR   

PA Sítio Carmo FR   

Melancias FR 
A maioria das residências apresentam sumidouros feitos com pneu ou com tijolos,  para 
onde encaminham os efluentes do vaso sanitário e as águas servidas são direcionadas 
para as plantas. Os animais são abatidos nas proximidades das residências. 

Santana FR 
A maioria das residências apresentam sumidouros feitos com pneu ou com tijolos,  para 
onde encaminham os efluentes do vaso sanitário e as águas servidas são direcionadas 
para as plantas. Os animais são abatidos nas proximidades das residências. 

Chafariz FR   

Lorena FR   

Varzinha FR   

Canto Da Farinha (Olho D'água 
Velho) 

FR   

Santa Fé FR   

SETOR JUCURI 

PA São José FR Utilizam águas cinza para aguar plantas. 

Bela Vista FR Idem 

Barreira Vermelha FR Idem 

PA Barreira Vermelha FR Idem 

Jucuri FR Idem 

Pedra Branca FR Idem 

PA Independência FR Idem 

PA Solidão FR Idem 
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Tabela 30. Características de esgotamento sanitário das localidades rurais visitadas, por setor de mobilização. (continua) 

COMUNIDADE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

LOCAL DE LANÇAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO OBSERVAÇÕES 

SETOR JUCURI 

PA Cabelo de Nego FR Idem 

Cristais FR Idem 

PA Vinght Rosado FR Idem 

PA Santa Rita de Cássia FR Idem 

SETOR MAÍSA 

Agrovila Real FR   

Agrovila Paulo Freire/Apodi I FR   

Agrovila Apama FR   

Agrovila Pomar FR   

Agrovila Poço 10 FR   

Vila Calmon de Sá SES 
O SES dispõe de elevatória de esgoto bruto e lagoa de estabilização. Porém, a tubulação 
de saída da elevatória para a lagoa está rompida, sendo o esgoto disposto no terreno em 
frente a elevatória. 

Oiticica FS   

Senegal FS   

Bom Destino FR Utilizam águas cinza para aguar plantas. 

Alagoinha FS   

Arisco I FS   

Arisco III FS   

Arisco II FS   

Coqueiro I e II FR Utilizam águas cinza para aguar plantas. 
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Tabela 30. Características de esgotamento sanitário das localidades rurais visitadas, por setor de mobilização. (continua) 

COMUNIDADE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

LOCAL DE LANÇAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO OBSERVAÇÕES 

SETOR MAISA 

Lajedo FR Idem 

PA Recanto da Esperança FR Idem 

PA Olga Benário FS   

PA Oziel Alves FR Utilizam águas cinza para aguar plantas. 

Km 31 FS   

PA Pau Branco FR   

PA São Romão FR   

PA Boa Fé FR   

Córrego Mossoró FR A Água Servida É Reaproveitada Na Aguação Das Plantas. 

Montana FR   

SETOR PASSAGEM DE PEDRA 

Passagem de Pedra FR Utilizam águas cinza para aguar plantas. 

Piquiri I FR Idem 

Piquiri II FR Idem 

Canto do Amaro FS   

PA Sussuarana FS   

Sítio Santo Antônio FR   

Ema FR   

Taboleiro Alto FR   

PA Jurema FR Água servida é usada para aguar as plantas 
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Tabela 30. Características de esgotamento sanitário das localidades rurais visitadas, por setor de mobilização. (continua) 

COMUNIDADE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
LOCAL DE 

LANÇAMENTO 
DE ESGOTO 
DOMÉSTICO 

OBSERVAÇÕES 

SETOR SÃO JOÃO DA VÁRZEA 

Picada I FR Água servida é usada para aguar as plantas. 

Picada Ii FR Água servida é usada para aguar as plantas. 

São João Da Várzea FR   

Passagem Do Rio FR Água servida é usada para aguar as plantas. 

Pa Camurupim Ii FR   

Ingá FR   

FR: Fossa rudimentar; FS: Fossa séptica 

Elaboração: Start Consultoria, 2015. 
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5.2.4. Descrição das unidades existentes – sistemas estáticos 

Nos demais bairros e localidades rurais que não são atendidos pelo sistema da CAERN, não há 

infraestrutura de esgotamento sanitário. Dessa forma, a população tem implantado soluções 

individuais (fossa e sumidouros) para disposição de seus efluentes.  

Segundo relatos de moradores, observou-se uma grande presença das fossas rudimentares. 

Essas fossas geralmente têm suas paredes construídas em alvenaria, mas sem nenhuma 

impermeabilização de fundo, de forma que tanto a parte líquida quanto a parte sólida dos 

esgotos ficam em contato direto com o solo. 

Nessas localidades, onde não existe esgotamento sanitário, a mais adequada solução individual 

e de mais baixo custo seria a instalação do sistema de tanque séptico-sumidouro. Esse sistema é 

caracterizado pela degradação anaeróbia da matéria orgânica e é formado por dois tanques, o 

primeiro é o “tanque séptico” (comumente chamado de fossa), no qual a parte sólida do 

efluente decanta para o fundo. A parte líquida do efluente é direcionada para o próximo tanque 

chamado de sumidouro, nele o efluente já degradado anaerobiamente é infiltrado no solo 

Nas visitas à área rural, não foram encontrados muitos pontos de lançamentos de águas 

servidas, esses pontos são gerados principalmente pela deficiência nas soluções individuais de 

esgotamento. Em diversas residências, as águas utilizadas para banho e lavagem de roupas, são 

direcionadas a irrigação de plantas. Atrelado a isso, é importante dizer que nas áreas rurais de 

Mossoró o abastecimento é feito principalmente por meio de chafarizes ou compra de carro-

pipa, mais um fator que contribui para a inexistência de pontos de lançamento de águas 

servidas nas ruas.  

Já na área urbana foram identificados extensivamente pontos de lançamento de efluentes em 

via pública em bairros sem atendimento do sistema coletivo de esgotamento sanitário, 

conforme será descrito e ilustrado no item de análise crítica e avaliação do sistema.  

 

 

5.3. LEVANTAMENTO DA REDE HIDROGRÁFICA E IDENTIFICAÇÃO DE FONTES PONTUAIS DE 

POLUIÇÃO 

O município de Mossoró encontra-se inserido na bacia hidrográfica do rio Apodi- Mossoró, que 

possui o rio homônimo como principal corpo hídrico, o qual secciona a parte central da cidade 

no sentido sudoeste-nordeste, conforme mostra a Figura abaixo. 



 

228 

 

Figura 219. Mapa das Bacias do Município 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015
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Os tributários principais são o Rio do Carmo e o Córrego Gangorra, respectivamente nas áreas a 

Norte e Sul do município. A Sul são verificados ainda, os riachos do Bonsucesso, do Nogueira, 

Grande, do Inferno, Fundo, Olho d’água e o córrego Bastião. Na parte Leste da cidade são 

encontrados os riachos da Suçuarana, Poço dos Bois, Xique-xique, Passagem Velha, São 

Raimundo, Pai Antônio e o Córrego Jerimum, e a oeste estão os riachos Campo do Junco, 

Grande, Cabelo Negro e córrego do Virgílio (CPRM, 2005).  

De acordo com o IDEMA (2008), existem sete açudes principais com capacidade superior a 

100m³, são eles, os açudes públicos: Barragem Passagem de Pedras, Barragem de Baixo, 

Barragem Açude do Saco, Barragem Lagos de Paus e Barragem Mossoró, todos oriundos de 

barramentos do rio Apodi-Mossoró. Além dos supracitados existem os açudes comunitários: 

Barragem Santana dos Pintos, no rio do Carmo, e Barragem Favela, construído no córrego 

Jerimum. 

O trecho do rio que compreende o perímetro urbano de Mossoró é delimitado a partir da 

Barragem de Genésio até a barragem passagem de Pedras, e entre elas existe a barragem do 

Centro e a barragem de Baixo, totalizando, portanto, um conjunto de quatro barramentos 

sucessivos nessa área. Além disso, foram construídos dois canais artificiais, o de tricotomização 

e o Dix-Huit Rosado, que juntamente com as barragens contribuem para o controle das vazões 

ao longo do ano, prevenindo assim o problema de enchentes. 

Figura 220. Tricotomização do rio Mossoró.  

 

Fonte: Google Earth, 2015. 
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Figura 221. Vista aérea do trecho urbano do rio 
Mossoró.  

Fonte: Prefeitura Municipal de Mossoró, 2015. 

Figura 222. Vista do rio Mossoró na região de 
tricotomização. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Mossoró, 2015. 

 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação (SEINFRA) subdivide o trecho do rio na 

parte urbana em três áreas: a primeira é compreendida entre a barragem do Genésio e a 

barragem localizada no centro da cidade; a segunda situa-se entre a barragem do Centro e a 

barragem de Baixo; e a terceira segue da barragem de Baixo até a barragem Passagem de 

Pedras.  

Na primeira área, existe a maior concentração de habitações nas margens do rio e, 

consequentemente, muitos pontos de lançamento de esgoto sanitário in natura. Os 

estabelecimentos comerciais que mais frequentemente geram algum tipo de poluição para o rio 

são lava jatos e oficinas mecânicas, estas localizadas principalmente na Rua Cunha da Mota. 

Nestes locais, há grande descarte de efluentes e resíduos com alto teor poluente, como óleos e 

graxas, diretamente no rio. 

A área 2 destaca-se por ocorrência de pontos de descarte de águas pluviais advindos do Canal 

do Thermas e da galeria pluvial da Avenida Cunha da Mota, no centro. O caso mais crítico é o do 

canal do Thermas, que além de drenar as águas utilizadas pelo hotel, recebe contribuição dos 

bairros Santo Antônio, Bom Jardim e Barrocas, desaguando no rio Apodi-Mossoró, na altura do 

bairro Paredões. Nesta área, é evidenciada forte presença da atividade de criação de animais, 

tais como porcos e aves, consequentemente ocorre um maior descarte de resíduos sólidos e de 

efluentes no rio, fato agravado pela falta de coleta de lixo de forma regular. A Figura abaixo 

ilustra a área 2 do Rio Mossoró. 
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Figura 223. Trecho do rio Mossoró na denominada área 2: lançamento pontual de efluentes domésticos 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015 

A área 3 é caracterizada por uma menor ocupação populacional das margens, posto que a região 

está mais distante da região urbana do município. Assim, ocorrem visivelmente melhores 

condições ambientais do rio, que é menos assoreado, com uma coloração mais límpida e não 

são verificados grandes lançamentos de esgoto.  

Dessa forma, com relação à conservação ambiental, verifica-se que o rio Apodi-Mossoró sofre 

com impactos ambientais desde sua nascente, e problemas como a poluição decorrente do 

lançamento constante de esgotos, diminuição da mata ciliar e assoreamento se agravam dentro 

do perímetro urbano, conforme visualizado em visita de campo. São verificados ainda a 

ocupação desordenada das margens, e o uso inadequado da Área de Preservação Permanente 

prevista na Lei Federal nº 12.651/12.  

Na tabela a seguir, são apresentados dados quantitativos de fontes de poluição pontuais 

identificadas em estudo realizado por Araújo et al. (2012) para a área de preservação dentro do 

sítio urbano de Mossoró (entre os barramentos de Genésio e de Baixo), em que as atividades 

degradadoras situam-se dentro da Área de preservação permanente do rio. Totalizam 38 pontos 

identificados, com destaque para o lançamento de esgotos in natura e criação de animais, 

corroborando o que foi identificado em visita de campo realizada pela equipe da Start 

Consultoria. 

Tabela 31. Quantitativo das fontes de poluição na Área de Preservação Permanente do rio Apodi/Mossoró. 

Fontes de Poluição  Quantidade (pontual)  (%)  

Esgoto  14  36,8  

Atividade Agrícola  5  13,2  

Criação de Animais  7  18,4  

Lixo nas margens  4  10,5  

Olaria  2  5,3  

Extração de Areia  6  15,8  

TOTAL  38  100  

Fonte: Araújo et al.,2012. 
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5.4. CARACTERIZAÇÃO DO RIO APODI MOSSORÓ 

O principal corpo receptor atual e futuro para o município de Mossoró é o Rio Apodi-Mossoró, 

corpo hídrico que foi perenizado artificialmente devido à contribuição advinda com a construção 

da barragem de Santa Cruz, localizada a cerca de 80Km a montante, no município de Apodi.  

De acordo com a Prefeitura Municipal De Mossoró (2005), o trecho do rio em Mossoró possui 

vazão regularizada de 8 m³/s, no entanto, assim como todos os rios de clima semiárido, essa 

vazão varia com relação à quantidade de chuva ao longo do ano, sendo que, principalmente em 

períodos de seca, verificam-se vazões muito baixas ou nulas nas quatro barragens (barragem do 

Genésio, barragem do Centro, barragem de Baixo e barragem Passagem de Pedra) que 

constituem parte do trecho do rio no perímetro urbano da cidade. Este cenário é agravado pelo 

assoreamento em estado avançado dos canais de Tricotomização e Dix-Huit Rosado, que em 

períodos de seca não favorecem a interligação dos corpos d’água.  

A qualidade do manancial é averiguada a partir de estudos que o Instituto de Gestão das Águas 

(IGARN) realiza desde 2008, denominado Programa Água Azul, que tem por objetivo realizar o 

monitoramento sistemático da qualidade das águas dos principais mananciais de água do Rio 

Grande do Norte (RN), bem como das águas subterrâneas. 

O Programa Água Azul utiliza o Índice de Qualidade da Água – IQA e o Índice do Estado Trófico - 

IET para avaliar a qualidade da água dos mananciais. Este último avalia o estado de eutrofização 

dos mananciais, que se caracteriza pelo aumento da concentração de nutrientes, especialmente 

fósforo e nitrogênio, nos ecossistemas aquáticos. Os longos períodos de estagnação dos 

reservatórios a jusante dos barramentos permitem o desenvolvimento de condições de 

eutrofização, desfavoráveis ao equilíbrio ecológico, o que dificulta a viabilidade de novos 

lançamentos de esgoto tratado, tendo em vista a necessidade de condições ideais de 

autodepuração associada ao arejamento e oxigenação do fluxo hídrico. 

O IQA classifica uma água de acordo com a nota atribuída à mesma, conforme se verifica no 

Quadro: 

Quadro 25. Classificação das águas naturais conforme o IQA (CETESB) 

Faixa Nível de Qualidade Cor Representativa 

90 < IQA ≤ 100 Excelente  

70 < IQA ≤ 90 Bom  

50 < IQA ≤ 70 Médio  

25 < IQA ≤ 50 Ruim  

00 < IQA ≤ 25 Muito Ruim  

Fonte: CETESB, 2015 

Já o IET é classificado segundo classes de estados tróficos, conforme Quadro a seguir, 

juntamente com suas características. 
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Quadro 26. Classes de estados tróficos 

Ultraoligotrófico 
Corpos d’água limpos, de produtividade muito baixa e concentrações insignificantes de 

nutrientes que não acarretam em prejuízos aos usos da água. 

Oligotrófico 
Corpos d’água limpos, de baixa produtividade, em que não ocorrem interferências 

indesejáveis sobre os usos da água, decorrentes da presença de nutrientes. 

Mesotrófico 
Corpos d’água com produtividade intermediária, com possíveis implicações sobre a 

qualidade da água, mas em níveis aceitáveis, na maioria dos casos. 

Eutrófico 

Corpos d’água com alta produtividade em relação às condições naturais, com redução da 

transparência, em geral afetados por atividades antrópicas, nos quais ocorrem alterações 

indesejáveis na qualidade da água decorrentes do aumento da concentração de 

nutrientes e interferências nos seus múltiplos usos. 

Supereutrófico 

Corpos d’água com alta produtividade em relação às condições naturais, de baixa 

transparência, em geral afetados por atividades antrópicas, nos quais ocorrem com 

frequência alterações indesejáveis na qualidade da água, como a ocorrência de episódios 

florações de algas, e interferências nos seus múltiplos usos. 

Hipereutrófico 

Corpos d’água afetados significativamente pelas elevadas concentrações de matéria 

orgânica e nutrientes, com comprometimento acentuado nos seus usos, associado a 

episódios florações de algas ou mortandades de peixes, com consequências indesejáveis 

para seus múltiplos usos, inclusive sobre as atividades pecuárias nas regiões ribeirinhas. 

Fonte: CETESB, 2015. 

 

Os estados tróficos dos mananciais são classificados segundo o Quadro anterior e vão desde 

Ultraoligotrófico (de IET menor que 47) a Hipereutrófico, com índice do Estado Tráfico maior 

que 67, o que requer medidas para conter lançamentos difusos de esgotos no manancial, de 

acordo com o quadro abaixo. 

Quadro 27. Hierarquização do Índice de Estado Trófico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza-se, ainda, o índice de toxidez – IT, que é utilizado combinado com o IQA, resultando no 

Índice de Qualidade de Água combinado – IQAc, resultante do produto do IT pelo IQA. O IT é um 

índice binário (valores 0 e 1), ou seja, quando alguma substância tóxica apresenta valores acima 

Classificação do IET 

Classes de Estado Trófico  Ponderação 

Ultraoligotrófico  IET < 47 

Oligotrófico  47 < IET  <  52 

Mesotrófico  52 < IET  <  59 

Eutrófico  59 < IET  <  63 

Supereutrófico  63 < IET  <  67 

Hipereutrófico  IET > 67 
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do limite permitido pela Resolução CONAMA N.º 357/2005, o IT assume valor 0 (zero), e quando 

nenhuma substância tóxica ultrapassar o limite permitido o IT assume o valor 1 (um). A nota 

final da qualidade de um ponto de amostragem será o produto do IQA pelo IT. Quando o IT = 0 o 

produto é zero, fazendo com que o IQAc assuma valor 0 (zero), classificando a água como da 

pior qualidade. Quando o IT = 1 o produto confirmará o resultado do IQA. O Índice de Qualidade 

de Água combinado - IQAc adotado será aquele resultante do produto do IT pelo IQA, conforme 

explicado anteriormente. 

Foram analisados dois pontos do rio Apodi-Mossoró, um a montante (barragem do Genésio) e 

outro a jusante (barragem Passagem de Pedra) da área urbana da cidade de Mossoró. Foram 

adotadas as diretrizes estabelecidas pela resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(Resolução CONAMA Nº 357, de 2005) para os valores limites permitidos (VLP) em mg/L para 

águas doces, classe 2. 

 

5.4.1. Qualidade das águas do rio Apodi-Mossoró na barragem do Genésio  

De acordo com os resultados obtidos pela campanha de amostragem de água realizada pelo 

Programa água Azul em Julho de 2014, a salinidade medida foi de 0,138‰ (água doce). O IQA e 

o IQAc neste ponto resultaram no valor 66, ou seja, “Médio”, devido às elevadas concentrações 

de DBO, nitrogênio, fósforo (acima dos VLPs), além de sólidos totais. O IET resultou 

“Hipereutrófico”. Quanto à série de metais traços na água do rio, todos os parâmetros 

apresentaram valores abaixo do limite de detecção do método, inferiores ao VLP, conforme 

mostrado na Tabela a seguir, que apresenta os dados de Qualidade da água nos rios da Bacia do 

Apodi-Mossoró. 

Gráfico 18. Qualidade da água no Rio Apodi-Mossoró, Barragem do Genésio, Mossoró.  

 

Fonte: IGARN, 2014. 

 

Historicamente, a partir dos dados das campanhas realizadas do Projeto Água Azul entre os anos 

de 2008 e 2012, o IQA neste ponto oscilou entre “Médio” e “Bom”, enquanto o IQAc, por sua 
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vez, foi “Muito Ruim” em todas as campanhas, devido aos excessos de cobre, níquel e cromo na 

água, fato atribuído às atividades industriais encontradas ao redor da bacia. 

Em geral, o que mais reduziu os valores do IQA neste ponto foram as concentrações 

relativamente elevadas de coliformes termotolerantes, DBO e sólidos totais, devido 

provavelmente aos usos agropastoris que ocorrem na bacia e aos lançamentos de efluentes nas 

áreas urbanas a montante deste ponto (esgotos, drenagem etc.) e à condição atual da bacia, 

com vegetação rala e solo desprotegido (IGARN, 2014).  

 

5.4.2. Qualidade das águas do rio Apodi-Mossoró na barragem de Passagem de Pedras 

De acordo com os resultados obtidos pela campanha de amostragem de água realizada pelo 

Programa água Azul em Julho de 2014 a salinidade medida foi de 0,244‰ (água doce). Tanto o 

IQA como o IQAc neste ponto resultaram no valor 63, ou seja “Médio”, devido a concentração 

de fósforo, DBO e nitrogênio acima dos VLPs, além de sólidos totais. O IET resultou 

“Hipereutrófico”. Esta campanha, ainda, apresentou uma elevada concentração de clorofila ‘a’ 

(75,87 µg/L) acima do VLP. Em relação ao ponto da barragem do Genésio, localizado a montante 

da área urbana, é notável a perda de qualidade da água no rio no trecho em que este atravessa 

a área urbana de Mossoró, em consequência dos múltiplos lançamentos de esgotos (além das 

águas da drenagem urbana e outros efluentes). Todos os metais traços analisados apresentaram 

valores abaixo do limite de detecção do método, conforme mostra a Tabela adiante que 

apresenta os dados de Qualidade da água nos rios da Bacia do Apodi-Mossoró. 

 

Gráfico 19. Qualidade da água no Rio Apodi-Mossoró, Passagem de Pedra, Mossoró.  

 

Fonte: IGARN, 2014. 

 

Historicamente, a partir dos dados das campanhas realizadas do Projeto Água Azul entre os anos 

de 2008 e 2012, o IQA neste ponto oscilou entre “Ruim” e “Médio”, sendo que o valor médio do 

IQA resultou na classificação “Ruim”. O IQAc, por sua vez, foi “Médio” em duas das campanhas, 
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sendo que não foi calculado nas demais (devido à falta de dados). Em geral, o que mais reduziu 

os valores do IQA neste ponto foram as concentrações elevadas de coliformes termotolerantes, 

DBO, nitrogênio, fósforo e sólidos totais, devido aos lançamentos de efluentes (esgotos, 

drenagem etc.) na área urbana do Mossoró (IGARN, 2014). 

Todos os parâmetros levantados pelo programa de monitoramento, os quais serviram de base 

para o cálculo de IQA e que inclui os dados da Bacia do Rio Apodi-Mossoró, se encontram na 

tabela a seguir. 
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Tabela 32. Qualidade da água nos rios da Bacia do Apodi-Mossoró 

PARÂMETRO 
APM18 - Rio 

Apodi/Mossoró - Felipe 
Guerra 

APM19 - Rio 
Apodi/Mossoró - Gov. 

Dix-Sept Rosado 

APM20 - Rio 
Apodi/Mossoró - 

Barragem do Genésio 

APM21 - Rio 
Apodi/Mossoró - 

Passagem de Pedra 

APM25 - Rio do 
Carmo - Upanema 

APM26 - Rio do 
Carmo - Fazenda 

Angicos 

APM30 - Rio do 
Carmo - Ponte BR 

110 
VLP* 

Temperatura da amostra (°C) 27 28 28 27 27 27 28  - 

pH 8,3 7,7 7,6 8,6 8,5 7,9 8,7 6,0 a 9,0 

OD (mg/L) 9,4 7,7 8,6 8,1 8,3 8,6 6,9 ≥ 5,0 

DBO (mg/L) 7,0 6,8 7,0 5,2 4,4 6,1 5,6 ≥ 5,0 

Coliformes termotolerantes 
(NMP/100mL) 

11 16 96 14 7 3 5 < 1.000 

Nitrogênio Total (mg N/L) 3,78 5,43 3,97 16,31 0,35 5,43 7,20 - 

Fósforo Total (mg P/L) 0,325 0,212 0,312 0,914 0,087 0,412 0,148   

Sólidos Totais (mg/L) 185,8 388,0 877,0 466,0 212,0 184,0 2770,0 - 

Turbidez (UNT) 18,4 0,5 11,2 9,4 1,8 2,0 483,0 ≤ 100 

IQA 73 75 66 63 82 80 56 - 

Qualidade Bom Bom Médio Médio Bom Bom Médio - 

Cobre dissolvido (mg/L) <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD ≤ 0,009 

Chumbo Total (mg/L) <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD ≤ 0,01 

Cromo Total (mg/L) <LD <LD <LD <LD <LD <LD 0,0244 ≤ 0,05 

Cádmio Total (mg/L) <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD ≤ 0,001 

Zinco Total (mg/L) <LD 0,0255 <LD <LD <LD <LD 0,0144 ≤ 0,18 

Níquel Total (mg/L) <LD <LD <LD <LD <LD <LD 0,0111 ≤ 0,025 

Mercúrio Total (mg/L) 0,0011 <LD <LD <LD <LD <LD <LD ≤ 0,002 

Índice (TT) 0 1 1 1 1 1 1 - 

IQAc 0 75 66 63 82 80 56 - 

Qualidade Muito Ruim Bom Médio Médio Bom Bom Médio - 

IET 71 56 68 78 62 63 82 - 

Categoria Hipereutrófico Mesotrófico Hipereutrófico Hipereutrófico Eutrófico Eutrófico Hipereutrófico - 

Cianobactérias (cél./mL) - - - - - - 0 50.000²:20.000 

COT (mg/L) - - - - - - - - 

Teor de óleos e graxas (mg/L) - - - - - - 992,4 Virtualmente ausentes 

Clorofila 'a' (µg/L) 23,39 <LD 14,47 75,87 3,35 3,35 487 ≤ 100 

Salinidade (‰) 0,092 0,014 0,138 0,244 0,011 0,011 2,876 < 0,5 

Nitrogênio amoniacal (mg N/L) 0,03 0,07 0,29 3,31 0,04 0,04 0,09 
 (pH < 7,5): 3,7; (7,5 < pH < 9,0): 2,0; (8,0 < 

pH < 8,5): 1,0; (pH > 8,5):0,5 

Data da coleta jul/14 jul/14 jul/14 jul/14 jul/14 jul/14 jul/14 - 

Fonte: (IGARN, 2014). 
* VLP – Valores limites permitidos em mg/L para águas doces classe 2, segundo Resolução CONAMA Nº 430/2011 (BRASIL, 2011)  
+ ambientes lênticos; ++ ambientes intermediários; +++ambientes lóticos. 
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De acordo com os dados de monitoramento das águas do rio Apodi-Mossoró é notável a 

redução da qualidade do mesmo no trecho compreendido pela área urbana do município de 

Mossoró. Esta condição é impulsionada pelos usos inadequados do recurso, que abrangem o 

lançamento de esgoto doméstico e industrial, despejo de resíduos sólidos, deságue irregular das 

calhas de drenagem de água pluvial, e extração de areia através de dragas, ocupação irregular 

das áreas de preservação permanente, por habitações e pequenas indústrias e agroindústrias 

(Bezerra et al., 2013). Os dados obtidos pelo IGARN para o rio Mossoró no mês de julho de 2014 

são ilustrados no gráfico que segue: 

Gráfico 20.  IQA para os diversos pontos do Programa Água Azul – rio Mossoró.  

 

Fonte: IGARN, 2014. 

Com base na análise dos dados, faz-se necessária a tomada de medidas mitigadoras e 

compensatórias que garantam a condição adequada para que esse corpo receptor atenda às 

diretrizes afixadas pela Resolução CONAMA Nº 357, de 2005, garantindo o benefício à 

população e reduzindo investimentos para as soluções técnicas que visam à adequação 

ambiental. 

Com relação aos usos da água do rio Mossoró, destaca-se principalmente com a agricultura 

familiar, com a presença de agricultores na área rural a montante da região urbana do 

município, realizando o plantio de alimentos para consumo próprio bem como o plantio de 

capim para alimentação do gado. 

Outra atividade identificada que utiliza a água do rio é a dessedentação animal. Verifica-se no 

entorno das margens em alta quantidade a criação de bovinos, caprinos, suínos e aves, estes 

últimos com mais forte presença, de forma que ocorre captação da água para tais finalidades. 

Identificou-se ainda, a presença de carcinicultura a montante da área urbana de Mossoró, mas 

dados fornecidos pela Semurb, informam que o empreendimento utiliza água de poços para as 

suas atividades.  

Por fim, usos de menor impacto e abrangência foram identificados, tais como a pesca, o lazer e 

a navegação. Não foram identificados usos para abastecimento humano. 
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5.5. CONTROLE DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA 

A CAERN dispõe de um laboratório para realização das análises previstas dos efluentes gerados e 

tratados em Mossoró, segundo rotina operacional exigida pelos órgãos ambientais. As análises 

realizadas pela CAERN são: clorofila “a”, condutividade, DBO, DQO, Fósforo total, Nitrogênio 

Amoniacal, óleos e graxas, pH, sólidos suspensos, sólidos sedimentáveis, sulfato, sulfeto, 

temperatura e coliformes termotolerantes. 

As análises são feitas quatro vezes por ano, nos meses de janeiro, abril, julho e outubro, 

conforme consta no relatório de análises fornecido pela CAERN. São coletadas amostras tanto 

do efluente bruto quanto do efluente tratado, de forma que é possível avaliar a qualidade do 

efluente que está sendo lançado no corpo receptor, bem como avaliar a eficiência da estação no 

tocante à remoção de nutrientes, matéria orgânica e coliformes.  

Nas tabelas a seguir são apresentados dados da qualidade dos esgotos tratados das ETES 

existentes em Mossoró, bem como da eficiência identificada no tratamento com base nos 

parâmetros DBO, DQO e coliformes termotolerantes.  

Os dados apresentados referem-se à média encontrada para as quatro análises anuais realizadas 

em 2012, 2013 e 2014. Para o ano de 2015, teve-se acesso somente à análise feita em janeiro, 

sendo que o dado foi colocado referente a este período.  



 

240 

 

 

Tabela 33. Resultados das análises laboratoriais para o esgoto tratado das ETEs em operação em Mossoró de 2012 a 2015.  

 
ETE Passagem de Pedras ETE Vingt-Rosado ETE Cajazeiras 

Ano 2012 2013 2014 jan/15 2012 2013 2014 jan/15 2012 2013 2014 jan/15 

Clorofila "a" 516,3 512,6 124,8 254,2 472,8 568,5 214,8 324,3 467,7 598,2 275,9 232,2 

Condutividade 2006,8 1219,7 1187,8 1221,0 2072,3 1397,0 1235,3 1246,0 2005,0 1155,1 1415,5 1691,0 

DBO 122,4 185,0 140,2 155,1 134,6 178,2 115,9 84,6 116,9 202,0 136,2 88,3 

DQO 315,0 340,0 516,3 209,0 739,7 577,0 726,8 465,0 522,7 443,0 463,8 602,0 

Fósforo Total 2,5 4,7 3,9 6,8 7,0 7,3 6,0 5,9 3,2 4,8 5,4 6,8 

Nitrogênio Amoniacal 3,1 28,5 11,2 17,3 4,7 39,6 5,7 4,8 11,8 45,5 10,5 4,5 

Óleos/graxas 9,4 1,4 11,2 6,4 - 8,5 18,0 15,4 - - 4,2 15,1 

pH 9,0 8,0 7,6 8,3 8,6 8,5 8,2 8,5 7,8 7,4 8,3 8,5 

Sólidos Suspensos 65,1 121,0 115,3 137,0 47,0 216,5 136,8 129,0 165,0 107,5 80,5 77,0 

Sólidos Sedimentáveis 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

Sulfato 51,5 98,8 71,2 56,3 48,3 51,3 104,7 63,4 36,1 38,1 87,7 63,0 

Sulfeto 1,3 1,8 1,9 1,4 1,8 2,6 1,0 1,8 1,4 1,2 1,1 0,8 

Temperatura 29,0 30,3 28,3 27,0 29,7 28,7 28,0 28,0 29,0 29,3 27,5 27,0 

Coliformes termotolerantes 7,7E+03 8,5E+02 4,4E+04 3,5E+04 1,9E+05 7,1E+03 4,2E+03 1,6E+05 9,5E+03 4,4E+03 4,7E+02 4,9E+02 

Fonte: CAERN, 2015. 
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5.6. ÁREAS COM RISCO DE CONTAMINAÇÃO 

Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), somente cerca de 38% 

dos moradores do município de Mossoró são atendidos pelo sistema de esgotamento sanitário. 

Em decorrência disso, a população utiliza soluções individuais como fossas e/ou sumidouros 

para destinação dos esgotos sanitários e, em alguns casos, lançam a água servida diretamente 

no solo, em via pública ou em redes de drenagem.  

Fatos como esses são verificados em bairros periféricos, como Santo Antônio, Bom Jardim e 

Barrocas, exemplo. Em tais regiões os principais problemas identificados estão relacionados à 

presença de canais pluviais que servem de depósito de esgoto e água servida (Figuras 50 e 51). 

Estes canais a céu aberto expõem a população ao risco de doenças de veiculação hídrica 

(ancilostomíase, ascaridíase, amebíase, cólera, diarréia infecciosa, disenteria bacilar, 

esquistossomose, estrongiloidíase, febre tifóide, febre paratifóide, salmonelose, teníase e 

cisticercose) causadas pelos organismos patogênicos presentes nos esgotos domésticos, além de 

carrear a carga contaminante para o rio. 

Figura 224. Canal de drenagem com contribuição 
de esgotos e presença de vegetação 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 225. Detalhe da contribuição de esgotos 
em canal de drenagem 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

Outra área crítica é o bairro Aeroporto, onde a disposição de efluentes é feita através de 

sistemas individuais (fossas e sumidouros), que lançam os mesmos no solo. Ocorre também o 

lançamento de esgoto em vias públicas, principalmente em locais onde não há calçamento. A 

disposição inadequada de esgotos no solo pode ocasionar a sua contaminação, acarretando a 

proliferação de doenças através da deposição de organismos patogênicos, como vermes, e 

perda da fertilidade do solo. Outro problema relacionado à disposição de esgotos no solo é o 

possível comprometimento do aquífero de Aluvião, devido à percolação de contaminantes nesse 

sistema, que é mais superficial e possui alta permeabilidade. 
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Figura 226. Lançamento e acumulação de esgotos 
em via pública no bairro Aeroporto 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 227. Lançamento de esgotos e resíduos 
sólidos sobre o solo descoberto no bairro 
Aeroporto 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

Além dos efluentes domésticos, é verificada ainda a presença de oficinas mecânicas, 

principalmente na Av. Cunha da Mota, bairro Alto da Conceição. A grande maioria funciona sem 

as condições adequadas para o manejo de efluentes e resíduos gerados, sendo estes lançados in 

natura diretamente no rio, pela proximidade da rua com o mesmo. Os contaminantes como 

óleos e graxas oriundos da manutenção dos automóveis, em especial o procedimento de troca 

de óleo e lubrificação, se descartados no ambiente de forma inadequada comprometem todo 

um ecossistema. 

Os postos de combustíveis e lava-jatos tem um agravante pela natureza dos resíduos gerados 

por estas atividades. De acordo com a resolução do CONAMA 237/1997, atividades ou 

empreendimentos que lidem com óleos, aditivos e lubrificantes, estão sujeitas ao licenciamento 

ambiental, devido à natureza poluidora de suas atividades. Verificou-se em visita de campo que 

grande parte dos postos de lava-jato do município encontram-se em situação irregular e 

localizados às margens do rio. 

Destaca-se, ainda, segundo Araújo (2010) a alta concentração de indústrias na margem do rio 

Mossoró como responsável pela disposição de metais pesados como cádmio, ferro, cromo, 

chumbo e zinco no leito do rio, gerando outra área potencial de contaminação.  

Além das áreas citadas acima, fazem parte desse cenário, num contexto mais disseminado, os 

vários empreendimentos não registrados que dificultam a fiscalização pelo órgão ambiental, em 

especial os abatedouros clandestinos, lava-jatos e postos de combustíveis. De acordo com os 

dados dos empreendimentos licenciados pela SEMURB, existe apenas um abatedouro 

devidamente regulamentado na cidade, porém estima-se que existam dezenas deles 

funcionando clandestinamente, gerando continuamente impactos negativos para o meio 
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ambiente, dentre eles a contaminação de águas pela descarga de efluentes, e proliferação de 

doenças no entorno.  

Figura 228. Abatedouro de Mossoró licenciado 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 
 

 

5.7. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

Segundo a CAERN, os serviços de manutenção da rede de coleta e transporte de esgoto sanitário 
são de responsabilidade da mesma, realizada sob demanda, sempre que necessários reparos e 
limpeza de obstruções na rede, nas estações elevatórias e nas ETEs. 

Existe um setor de manutenção do sistema de esgotamento sanitário da CAERN em Mossoró, e 
fazem parte do mesmo cerca de 30 funcionários, entre os que operam as estações elevatórias e 
as equipes de manutenção. O setor possui cinco veículos, sendo que dois são hidrovácuo 
combinados, dois caminhões com equipamento hidrojato e um caminhão com vácuo.  

Os principais serviços realizados são desobstrução da rede e poços de visita, e especialmente 
manutenção e correção de problemas nos ramais de esgoto nos bairros com rede condominial, 
devido ao mau uso pela população. 

 

 

5.8. PROJETOS E OBRAS PREVISTAS 

Na ocasião da visita técnica, foi informado à equipe da Start Pesquisa e Consultoria que existem 
em Mossoró projetos e obras previstas, além de outras obras que já estão em andamento, 
referente ao sistema de esgotamento sanitário do Município.  

Uma destas obras, que já se encontra em estado avançado, é a obra da estação elevatória de 
esgotos 07, que receberá contribuições das bacias 1 e 7, e de lá seguirão para a ETE Cajazeiras. 
Tal EEE está sendo executada pela Prefeitura, através de financiamentos via Caixa Econômica 
Federal. Depois de finalizada a obra, a operação será passada para a CAERN. 
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Figura 229. Vista da EEE 07 em execução 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 230. Poço de sucção em execução 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

Fazendo parte também da obra do sistema de esgotamento das bacias 1 e 7, além da elevatória 

encontra-se em execução um coletor tronco localizado próximo ao Thermas que levará os 

efluentes de tais bacias para a referida estação elevatória. 

Figura 231. Execução da obra do coletor tronco do SES da bacia 1 e 7 – próximo ao hotel Thermas 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

Destaca-se que diversas obras do sistema de esgotamento sanitário estão sendo realizadas pela 

Prefeitura Municipal que, após executadas, delega a operação dos equipamentos à CAERN. Em 

conversa com o setor de engenharia da Prefeitura, os profissionais destacaram a preocupação 

com a escassez de investimentos por parte da CAERN. 

 



 

245 

 

 

5.9. ANÁLISE CRÍTICA E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

Durante a fase de elaboração do diagnóstico de esgotamento sanitário do Município de 

Mossoró, foram realizadas visitas às unidades do sistema, verificando suas condições atuais no 

que se refere à estrutura física e operacional. Também foram observadas, no decorrer das 

visitas, as condições sanitárias locais, tanto nas áreas que dispõem de rede coletora, como das 

áreas que não dispõem do referido serviço. 

5.9.1. Análise crítica do sistema coletivo de esgotamento sanitário 

Como citado anteriormente, o sistema coletivo de esgotamento sanitário de Mossoró atende as 

bacias 1 a 9 do município. Em relação à rede de coleta, verificou-se que existem pontos críticos 

onde ocorrem extravasamentos, devido a ligações clandestinas de esgotos realizadas de forma 

indevida à rede, bem como a infiltração de águas pluviais no período chuvoso.  

Constatou-se lançamento de águas servidas em via pública em diversos bairros de Mossoró, 

principalmente naqueles em que não há cobertura da rede coletora de esgotos. Bairros tais 

como Aeroporto I e II, Barrocas, Bom Jesus, Paredões, Ilha de Santa Luzia, Rincão I e II, Belo 

Horizonte e Abolição I, II, III e IV apresentam pontos de lançamento de efluentes domésticos nas 

ruas, conforme ilustram as Figuras a seguir.  

Figura 232. Lançamento e acúmulo de águas cinza na rua 
Alcides da Silva no bairro Barrocas 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 233. Lançamento de esgotos domésticos no 
bairro Aeroporto 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

Nesses locais, os moradores lançam as águas negras nas fossas e as águas cinzas nas ruas, que 

geram um desconforto estético, problemas ambientais e cargas patogênicas para o entorno dos 

domicílios. Além disso, o lançamento de águas servidas em vias públicas e na rede de drenagem 

de águas pluviais é vedado em Mossoró de acordo com o Código de Obras do município. 

Em bairros próximos aos rios também existe a forte presença de lançamentos indevidos de 

esgotos sanitários, direto para as margens, o que contribui para a eutrofização do rio Mossoró.  
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Figura 234. Lançamento e caminhamento de 
esgotos à margem do rio Mossoró 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 235. Barramento no rio Mossoró com 
lançamentos de esgotos 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

Além de tais lançamentos, foi identificada nas visitas técnicas uma forte interface entre o 

sistema de esgotamento sanitário e o sistema de drenagem pluvial, especialmente com 

lançamentos inadequados nos canais de drenagem do município. Isto provoca a proliferação de 

vegetação, o que diminui a capacidade de afastamento das águas pluviais na ocasião de chuvas. 

Constatou-se também o vazamento dos poços de visita de esgotos para a rua e, 

consequentemente, para a rede de drenagem, como se pode ver nas Figuras a seguir.  

Figura 236. Extravasamento do sistema de 
esgotamento para a rede de drenagem 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 237. Lançamento de esgotos e resíduos 
sólidos em canal de drenagem 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Por outro lado, constatou-se que o contrário também ocorre, ou seja, o lançamento de águas 

pluviais no sistema de coleta e transporte de esgotos sanitários. Através de visita técnica e 

entrevista com moradores e operadores, os mesmos informaram que em alguns pontos da 

cidade é comum o extravasamento de poços de visita na época de chuvas.  
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Estações Elevatórias de Esgotos 

Nas estações elevatórias de esgotos visitadas no município verificaram-se alguns problemas 

relacionados à infraestrutura existente, bem como relacionados à operação das instalações.  

Em algumas estações existe tratamento preliminar anterior ao poço de sucção, o que é 

vantajoso para a manutenção das bombas. No entanto, constatou-se que a operação do mesmo 

muitas vezes é inadequada, compreendendo as seguintes falhas: falta de limpeza da grade no 

período adequado; a caixa de areia funcionando com ambas as câmaras; secagem dos resíduos 

sólidos em local inadequado; disposição final dos resíduos sólidos de forma inadequada 

(terrenos baldios). 

Figura 238. Gradeamento obstruído e passagem 
dos efluentes por cima da grade 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 239. Secagem dos resíduos do preliminar na 
área da ETE. 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

Verificou-se também que as instalações apresentam-se precárias e deficientes em algumas 

estações, sem atender a demanda e com problemas de operação (especialmente as EEE 01 e 

02). Além disso, certas estações não possuem conjuntos motor-bomba sobressalentes para o 

caso de quebra ou parada de equipamentos.  

Em algumas EEEs, as tubulações de recalque e acessórios (válvulas de retenção e registros) são 

de ferro e apresentam sinais de oxidação. Para evitar essa situação, recomenda-se a pintura e 

limpeza periódica.  

Além dos processos de sucção e recalque das elevatórias, as mesmas apresentam também 

estrutura de casa de apoio, onde ficam localizados os quadros de comando, gerador e 

ferramentas. Verificou-se que nas EEEs de Mossoró as casas de apoio apresentam-se em bom 

estado de conservação, mas ainda não atende completamente o mínimo necessário para os 

operadores, compreendendo uma sala, banheiro e armários para EPIs e objetos pessoais. Muitas 
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vezes os operadores dividem o espaço com os geradores e quadros de comando de forma 

improvisada. 

Figura 240. Casa de apoio com gerador, bebedouro e ventilador no mesmo ambiente 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Com relação aos geradores, em algumas estações os mesmos são muito antigos, fora de 

funcionamento e sem limpeza adequada. A limpeza dos equipamentos é essencial para sua 

conservação e funcionamento, especialmente no caso do grupo gerador, em que a sua operação 

deve ser automática, após a interrupção do abastecimento da rede pública de energia. Para 

garantia dessa situação, é preciso que diariamente o operador realize uma simulação de falta de 

energia para teste. 

O não funcionamento do gerador é um fato grave, pois qualquer falta de energia pode acarretar 

extravasamentos em poços de visitas. Considerando que maior parte do sistema de 

esgotamento do município é condominial, podem ocorrer extravasamentos no interior das 

residências. 

Para a manutenção da parte elétrica e mecânica das bombas e do gerador é imprescindível 

contratação de profissionais especializados, pois qualquer problema deve ser sanado o mais 

rápido possível. 

Em relação aos quadros de comando, verifica-se que na maior parte das EEEs (exceto 01 e 02), 

os mesmos encontram-se em bom estado de conservação, necessitando de limpeza e revisão da 

parte elétrica, que deve ser realizada periodicamente por um profissional especializado. 
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Figura 241. Quadro de comando da EEE 06 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015 

Outro aspecto identificado em visita técnica nas elevatórias foi o aumento brusco da vazão 

afluente quando da ocorrência de chuvas no município, o que aponta ligações clandestinas de 

águas pluviais na rede de coleta de esgotos domiciliares. Foi possível verificar manchas nas 

paredes do tratamento preliminar apontando o nível do efluente em eventos de pluviosidade 

em Mossoró (Figuras a seguir). Tal fato prejudica o sistema, pois o mesmo não foi projetado 

para receber a vazão afluente, sobrecarregando bombas, tubulações, equipamentos e o 

tratamento.  

Figura 242. Nível dos esgotos em 
ocorrência de chuvas na EEE 05 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 243. Parede manchada apresentando o nível 
atingido pelo efluente em ocorrência de chuvas 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

Estações de Tratamento de Esgotos 

Conforme exposto, existem três estações de tratamento de esgotos em Mossoró. Foram 

encontrados problemas estruturais e operacionais nas mesmas, tais como: falta de 

infraestrutura de segurança (guarita, cerca, banheiro) e falta de leitos de secagem para 
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disposição dos sólidos removidos do tratamento preliminar. Verificou-se também a grande 

presença de algas no efluente final das ETEs, o que deteriora a qualidade do mesmo.  

Na ETE do conjunto Vingt-Rosado, não existe tratamento preliminar, o que caracteriza um 

problema estrutural e de operação. Esta ETE é a que apresenta maiores dificuldades para o 

município, devido às dificuldades com a população que reside no entorno. Identificou-se plantio 

de capim no interior da lagoa, destruição do muro quando a CAERN tentou construir, e avanço 

das residências para a área da ETE. Com relação à estrutura das lagoas, a mesma se encontra 

com boa qualidade e bem conservada.  

Hidraulicamente, é recomendado que tanto para os dispositivos de entrada quanto para os 

dispositivos de saída de lagoas de estabilização, sejam utilizados “Tês” no sentido vertical. No 

caso dos dispositivos de entrada, isso se justifica para que o esgoto não seja introduzido 

gerando grande agitação, o que pode gerar maus odores. No caso dos dispositivos de saída, o 

“Tê” tem a função de evitar a saída de sobrenadantes e escuma para as fases posteriores ao 

tratamento e ao efluente final. Não foi possível verificar a entrada dos efluentes nas lagoas, mas 

verificou-se que não há grande agitação na entrada das mesmas. Por fim, observou-se geração 

de escuma nas lagoas de estabilização, o que prejudica a sua operação, pois pode gerar regiões 

anaeróbias e consequentes maus odores nas lagoas.  

Em visita técnica realizada no município, verificou-se que existem estações de tratamento 

desativadas e uma delas, especialmente, localizada no bairro Costa e Silva, utilizava de lagoas de 

estabilização, mas deixou de receber contribuições quando concluída a estação elevatória 06. 

No entanto, as lagoas permanecem no local, e ocorrem contribuições clandestinas de esgotos, 

bem como acúmulo de águas pluviais quando chove. A área das lagoas está se tornando um 

ambiente insalubre para a população do entorno, com grande crescimento de vegetação e 

lançamento de resíduos sólidos. 

Figura 244. Vista da ETE 
desativada no bairro Costa e Silva 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 245. Muro da ETE desativada no bairro Costa e 
Silva – detalhe para a presença de resíduos e animal no 
terreno 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 
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Com relação ao balanço entre a geração de esgotos no município e a capacidade suporte do 

sistema, não foi possível realizar a mesma, devido à falta de informações técnicas da 

infraestrutura existente, como as potências das bombas instaladas e a vazão de projeto das 

tubulações e demais equipamentos.  

 

5.9.2. Indicadores 

No quadro a seguir são apresentados os indicadores operacionais, econômicos e administrativos 

para o serviço de esgotamento sanitário no município de Mossoró. Os resultados destes 

indicadores foram obtidos no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, 

referente ao ano de 2013.  

Ressalta-se que o SNIS não distingue os indicadores entre os serviços de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário, utilizando indicadores da prestadora no que se refere a despesas e 

receitas.  

Quadro 28. Indicadores para o sistema de esgotamento sanitário de Mossoró 

Indicador Unidade Resultado 

Índice de produtividade: economias ativas por pessoal próprio  Econ./empreg. 644,78 

Despesa total com os serviços por m³ faturado  R$/m³ 2,46 

Tarifa média de esgoto R$/m³ 2,19 

Incidência da desp. de pessoal e de serv. de terc. nas despesas totais 
com os serviços  

Percentual 
46,78 

Despesa média anual por empregado  R$/empreg. 79.982,36 

Índice de coleta de esgoto  Percentual 38,09 

Índice de tratamento de esgoto  Percentual 100 

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

Econ./empreg. eqv. 
461,44 

Extensão da rede de esgoto por ligação  m/lig. 7,76 

Despesa de exploração por m³ faturado  R$/m³ 2,12 

Despesa de exploração por economia  R$/ano/econ. 319,29 

Índice de evasão de receitas  Percentual 4,9 

Margem da despesa de exploração  Percentual 80,66 

Margem da despesa com pessoal próprio  Percentual 31,34 

Margem da despesa com pessoal total (equivalente)  Percentual 43,79 

Margem das outras despesas de exploração  Percentual 9,09 

Participação da despesa com pessoal próprio nas despesas de 
exploração  

Percentual 
38,85 

Participação da despesa com pessoal total (equivalente) nas despesas 
de exploração 

Percentual 
54,29 

Participação da despesa com energia elétrica nas despesas de 
exploração 

Percentual 
21,87 

Participação da despesa com produtos químicos nas despesas de 
exploração  

Percentual 
0,66 

Participação das outras despesas nas despesas de exploração Percentual 11,27 

Participação da receita operacional direta de esgoto na receita 
operacional total 

Percentual 
22,87 

Participação da receita operacional indireta na receita operacional 
total 

Percentual 
1,5 

Índice de esgoto tratado referido à água consumida  Percentual 38,09 
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Indicador Unidade Resultado 

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

Empreg./mil lig. 
1,89 

Dias de faturamento comprometidos com contas a receber Dias 189,69 

Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento 
sanitário 

kWh/m³ 
0,16 

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

R$/kWh 
0,2 

Fonte: SNIS, 2015. 

 

Dentre os indicadores apresentados, é interessante chamar a atenção para o fato de que 100% 

dos esgotos coletados em Mossoró estão sendo direcionados para as estações de tratamento do 

município (desde o ano de 1998). Por outro lado, o atendimento das ligações é somente de 38%. 

A evolução destes serviços pode ser vista nas figuras a seguir. 

Gráfico 21. Evolução do índice de coleta de esgotos em 
Mossoró (percentual). 

 

Fonte: SNIS, 2015 

Gráfico 22. Evolução do índice de tratamento de esgoto 
(percentual).  

 

Fonte: SNIS, 2015 

Gráfico 23. Índice de esgoto tratado referido à água consumida (percentual).  

 
Fonte: SNIS, 2015 
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Outro indicador a ser destacado é o consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento 

sanitário de Mossoró. Observa-se que atualmente o valor é de 0,16 kWh/m³ de esgoto coletado, 

e que esse valor já foi maior em anos anteriores (figura a seguir). É sabido que uma das maiores 

despesas de concessionárias de sistemas de abastecimento e de esgotamento sanitário é com 

energia elétrica.  

Gráfico 24. Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento sanitário.  

 

Fonte: SNIS, 2015 

Com relação aos indicadores econômico-financeiros, merece destaque a tarifa média de esgoto 

praticada no município. Atualmente o valor é de R$ 2,19 R$/m³ de esgoto coletado, sendo que 

este valor vem aumentando desde o ano de 1996, conforme gráfico: 

Gráfico 25. Tarifa média de esgoto praticada no RN.  

 

Fonte: SNIS, 2015 

Complementando o indicador anterior, a participação da receita operacional direta de esgoto na 

receita operacional total demonstra o quanto este serviço representa na receita da 

concessionária, e está atrelado também ao índice de cobertura de coleta e tratamento de 
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esgotos. Observa-se que em Mossoró a participação da receita direta de esgotos na receita 

operacional total é somente de 22,87%, mas um valor que vem aumentando ao longo dos anos 

desde 2001.  

Gráfico 26. Participação da receita operacional direta de esgotos na receita operacional total.  

 

Fonte: SNIS, 2015 

Por fim, destaca-se também a grande quantidade de servidores da CAERN, bem como a alta 

despesa com o pessoal, o que pode ser atribuído ao fato de que em Mossoró fica a base da 

Concessionária na região Oeste do Estado.  

 

5.9.3. Pontos fortes e fracos do sistema de esgotamento sanitário 

Como verificado no decorrer do presente diagnóstico, existem diversos pontos fortes do sistema 
de esgotamento sanitário do município de Mossoró, destacando-se os aspectos que seguem: 

 Tratamento de 100% dos esgotos coletados no município;  

 Estações de tratamento licenciadas pelo órgão ambiental (IDEMA); 

 Existência de projetos de ampliação do SES; 

 Bom estado de conservação e capacidade das unidades operacionais. 
 

No que se refere aos potenciais de melhoria do sistema de esgotamento sanitário de Mossoró 
são identificados: 

 Restrita cobertura do sistema coletivo de esgotamento sanitário; 

 Problemas de vazamentos e lançamentos indevidos de efluentes na rede de drenagem; 

 Problemas operacionais e de localização com a ETE do Conjunto Vingt-Rosado;  

 Problemas operacionais nas estações elevatórias e infraestrutura antiga (EEE 01 e 
EEE02); 

 Lançamento de efluentes na rede pluvial; 

 Lançamento de águas pluviais na rede de esgotamento sanitário; 

 Lançamento de esgotos a céu aberto nos bairros sem cobertura e diretamente no rio. 
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6. INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A infraestrutura de saneamento é uma das mais afetadas pelos processos de urbanização 

desordenados. Especialmente as questões de drenagem urbana são pontos que só recebem 

atenção após o surgimento de transtornos para a população e de consequências negativas em 

outras áreas estratégicas, tais como a social, ambiental e saúde pública.  

De acordo com a Lei Nº. 11.445/07, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas podem ser 

definidos como “o conjunto de atividades, infraestrutura e instalações operacionais de 

drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento 

de vazões de cheias, tratamento de disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas 

urbanas”. 

De forma mais geral, o termo drenagem urbana faz referência ao conjunto de medidas que tem 

como finalidade a minimização dos riscos e dos prejuízos causados pelas inundações, 

possibilitando o desenvolvimento urbano de forma mais harmônica possível, em articulação 

com outras atividades.  

Dentre os impactos causados pela baixa infraestrutura de drenagem nos municípios, podem ser 

elencados: alagamentos, proliferação de insetos, sobrecarga nos sistemas de esgotamento 

sanitário, interferências no manejo de resíduos sólidos, inundações e veiculação de problemas 

epidemiológicos, tais como as doenças que aumentam quando da ocorrência de enchentes.  

Os sistemas de drenagem urbana podem ser divididos em dois tipos principais: a 

microdrenagem e a macrodrenagem. A primeira refere-se às redes coletoras, sarjetas e bocas de 

lobo, que promovem o escoamento das águas de chuva que caem na área urbana. Partindo-se 

de tais estruturas de captação, as águas escoam abaixo do nível da rua, através dos tubos de 

ligações sendo encaminhados aos poços de visita e às galerias de águas pluviais.  

A macrodrenagem refere-se aos canais e galerias localizados nos fundos de vale, representando 

grandes troncos coletores. As obras de macrodrenagem visam a melhorar as condições de 

escoamento das águas, de forma a atenuar os problemas de erosão, assoreamento e 

inundações ao longo dos principais canais nos fundos de vales. 

A infraestrutura de drenagem e manejo de águas pluviais deve estar intimamente relacionada 

com o nível de desenvolvimento urbano de um município. Entretanto, o que se percebe, na 

grande maioria das cidades brasileiras, são processos de uso e ocupação do solo de forma 

aleatória e de urbanização completamente desordenada. O resultado é o desenvolvimento 

aparente do município e o desencadeamento de uma série de problemas de ordem social, 

ambiental e de infraestrutura. 

No município de Mossoró a situação não é diferente, obedecendo a este mesmo padrão de 

urbanização na maior parte de seu território. Diante disso, a infraestrutura de drenagem e 

manejo de águas pluviais do município deveria ter sido planejada de forma integrada, inclusive 

com outras áreas do saneamento.  
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O presente plano de saneamento tem dentre seus objetivos a integração dos quatro eixos do 

saneamento básico, de maneira que as ações e intervenções estruturais sejam feitas de forma 

continuada.  

No presente trabalho será adotado o termo “Drenagem” substituindo a expressão “Drenagem e 

manejo das águas pluviais urbanas” referindo-se às instalações destinadas ao escoamento do 

excesso de água e também na designação do conjunto de todas as medidas a serem tomadas 

que visem à atenuação dos riscos e dos prejuízos decorrentes de inundações. 

No presente diagnóstico serão apresentados dados relativos à caracterização do sistema de 

drenagem do município de Mossoró, compreendendo aspectos relativos ao plano diretor e ao 

parcelamento e uso do solo; a descrição dos sistemas existentes; e dados sobre a gestão dos 

sistemas no âmbito municipal.  

 

 

6.1. NORMAS DE PLANEJAMENTO URBANO 

O município de Mossoró possui Plano Diretor instituído pela Lei Complementar Nº 012/2006. Ele 

é o instrumento básico da política de expansão urbana e desenvolvimento social, econômico, 

cultural e ambiental, determinante para os agentes públicos e privados que atuam no 

Município.  

O Plano Diretor de Mossoró (PDM) é fundamental para o planejamento da infraestrutura de 

drenagem de águas pluviais por estabelecer diretrizes para o uso e ocupação do solo urbano. A 

ordenação e controle do uso do solo, dentre outros aspectos, tem por objetivo combater e 

evitar:  

 A utilização inadequada dos imóveis urbanos;  

 A proximidade ou conflitos entre usos ou atividades incompatíveis ou inconvenientes; 

 O uso ou aproveitamento excessivo ou inadequado em relação à infraestrutura urbana;  

 A retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não 

utilização; 

 A deterioração das áreas urbanizadas e dotadas de infraestrutura, especialmente as 

centrais;  

 O uso inadequado dos espaços públicos; e  

 A poluição e a degradação ambiental. 

 

Dessa forma, verifica-se a interface entre a gestão do manejo de águas pluviais e a legislação 

sobre planejamento do parcelamento de uso do solo, destacando-se a importância da existência 

de tais planos. Verifica-se ainda que Mossoró não dispõe de Plano Diretor de drenagem urbana 



 

257 

 

e manejo de águas pluviais, instrumento que seria importante por apresentar diretrizes 

direcionadas para tal setor do saneamento. 

O Plano Diretor do município de Mossoró apresenta diretrizes importantes sobre o 

parcelamento e uso do solo urbano e rural, contendo normas que devem ser levadas em 

consideração no planejamento da infraestrutura de drenagem urbana e manejo de águas 

pluviais. 

Em seu capítulo II, o Plano Diretor trata do Meio Ambiente e, mais especificamente, na seção III 

do referido capítulo, trata do saneamento ambiental, incluindo o abastecimento de água e o 

esgotamento sanitário, a drenagem urbana e o gerenciamento de resíduos sólidos (Art. 28). Na 

subseção II, que trata da drenagem urbana, podem ser destacados os artigos: 

Art. 32 

“O manejo das águas pluviais deverá, através de sistemas naturais ou 

construídos, possibilitar o escoamento eficaz das águas de chuva, de modo 

a propiciar segurança e conforto aos habitantes e edificações existentes 

nas áreas urbanas. 

Parágrafo único. Para atendimento do objetivo previsto no caput, deverão 

ser priorizadas medidas não estruturais, tais como: 

I - intensificação da arborização; 

II – construção de pavimentação permeável; 

III – utilização dos canteiros centrais, praças, jardins, canalização e 

correção de córregos como receptores dos escoamentos superficiais; 

IV – adoção de áreas permeáveis para a retenção das águas provenientes 

de precipitações pluviométricas no próprio lote, atendendo no mínimo, o 

previsto no artigo 35 desta lei”. 

Art. 33 

“São prioritárias para as ações de implantação do sistema de drenagem, 

locais: 

I - as margens e cursos d’água ocasionam risco de inundações das 

edificações; 

II - bacias fechadas onde existe dificuldade de escoamento natural das 

águas”. 

Art. 34 

“Os projetos novos de loteamentos, conjuntos habitacionais e 

condomínios só serão aprovados pelo Município, mediante apresentação 

do projeto de drenagem, onde estejam previstas soluções, que não 

acarretem ônus ou prejuízos ao meio ambiente, a terceiros ou ao Poder 

Público municipal. 

Art. 35 

“Com finalidade de garantir a drenagem natural das águas pluviais, os 

imóveis situados na área urbana devem resguardar a taxa de 

permeabilidade de 20% (vinte por cento) sobre a área total do terreno. 
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§ 1º. As áreas destinadas à drenagem natural das águas pluviais poderão 

receber cobertura vegetal ou usar cobertura permeável. 

§ 2º. Na hipótese de impossibilidade da utilização de qualquer forma de 

drenagem, o órgão ambiental do Município deverá ser ouvido, no sentido 

de propor medida mitigadora”. 

 

De acordo com o Plano Diretor, em seu Art.44º, o mesmo determina que: “O território do 

Município fica dividido em duas macrozonas: Zona urbana e Zona de interesse rural. Os 

parágrafos referentes ao Art. 44, que tratam do parcelamento em solo urbano e rural estão 

apresentados a seguir. 

Art.44 

§ 1º.“A zona urbana corresponde à porção urbanizada do território, 

definida conforme a lei do perímetro urbano (Lei nº 1.315/99), com 

características adequadas a usos diversificados, e com infraestrutura já 

instalada ou que sejam facilmente instaladas ou integrem projetos ou 

programas, de modo a autorizar a intensificação controlada do uso do solo 

com infraestrutura”. 

$2º. “A área de expansão urbana, faixa intermediaria entre a Zona Urbana 

e Zona de Interesse Rural, prevista na lei do perímetro urbano, é 

considerada como área urbana podendo ser admitidas atividades 

agropecuárias e rurais”. 

$3º. “A Zona de interesse rural corresponde à porção do território que, 

por suas características naturais, são destinadas à produção de alimentos, 

em todos os níveis, devendo ter suas dinâmicas e identidade cultural 

preservadas, especialmente quanto à atividade agropecuária e ao apoio ao 

sistema de produção”. 

No Capítulo IV, que trata dos parâmetros de uso, ocupação e do parcelamento do solo, na Seção 

II, o Plano Diretor apresenta os Artigos a respeito da ocupação do solo na macrozonas urbana. 

Dentre estes, os parâmetros urbanísticos reguladores da ocupação do solo (Art. 59), quais 

sejam: “I – coeficiente de aproveitamento; II – taxa de ocupação; III – taxa de permeabilidade do 

solo; IV – recuo; V – gabarito; VI - garagens e estacionamentos”. Destaca-se aqui, a taxa de 

permeabilidade do solo que, conforme o Art. 67: 

Art. 67 

“A taxa de permeabilidade do solo consiste na divisão da área da parcela 

do lote ou gleba que permite a infiltração de água pela área toda do lote 

ou gleba, expresso em percentagem”. 

Art. 68 

 “A taxa de permeabilidade mínima das edificações no terreno é definida 

no nos Quadros 2 a 10 Anexo 1, de acordo com o uso do imóvel”. 
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A taxa de permeabilidade mínima é de 20% para toda a área urbana exceto as áreas especiais. 

Em se tratando destas, a taxa varia de acordo com a área, conforme apresentado no Quadro a 

seguir. 

Quadro 29. Taxas de permeabilidade mínimas para terrenos em Mossoró por uso e área 

Área Taxa de permeabilidade mínima e usos 

Área especial de proteção do cone de aproximação 
do aeroporto 

20% (para todos os usos permitidos) 

Área especial de interesse social - (residencial unifamiliar) 

20% (residencial multifamiliar) 

- (não residencial) 

Área especial de interesse histórico cultural 20% (para todos os usos permitidos) 

Área especial de preservação ambiental 40% (para todos os usos permitidos) 

Área especial de segurança alimentar e de 
assentamentos rurais 

20% (para todos os usos permitidos) 

Área especial de interesse industrial 30% (residencial unifamiliar) 

40% (residencial multifamiliar) 

40% (não residencial) 

20% (industrial) 

Área especial urbana central 20% (para todos os usos permitidos) 

Área especial de recuperação urbana 20% (para todos os usos permitidos) 

Fonte: Prefeitura Municipal de Mossoró, 2014. 

 

Por fim, no Art. 80, o Plano Diretor determina restrições para o parcelamento do solo, algumas 

delas relacionadas diretamente com a drenagem municipal: 

Art. 80.  

Fica vedado o parcelamento do solo, para fins urbanos: 

I - em terrenos de baixa cota, alagadiços ou sujeitos a inundações ou 

acúmulo de águas pluviais, sem que antes sejam adotadas as providências 

para assegurar o escoamento, drenagem das águas e/ou a proteção contra 

as cheias e inundações; 

II - em terrenos que tenham sido aterrados com material prejudicial à 

saúde ou com materiais cujas características técnicas sejam inadequadas a 

implantação de edificações, sem que sejam previamente saneados e/ou 

adotadas medidas de correção dessas características; 

III – Nos leitos de cursos de água e nas margens de lagoas de acordo com a 

lei que instituir o código municipal de meio ambiente. 

IV - em terreno cujas condições geológicas ou hidrológicas não permitam 

ou não aconselhem a edificação; 

V - em áreas de preservação ambiental; 

VI – em áreas de proteção ambiental, após detalhamento que resulte em 

preservação permanente; 

VII – em áreas onde a poluição ambiental impeça condições sanitárias; 
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VIII – em terrenos situados fora do alcance dos equipamentos urbanos, 

nomeadamente das redes públicas de abastecimento de água potável e de 

energia elétrica, salvo se atendidas exigências específicas dos órgãos 

competentes; 

IX – em imóveis dos quais resultem terrenos encravados ou lotes em 

desacordo com padrões estabelecidos em lei; 

X – em terrenos ou parcelas de terrenos com declividade igual ou superior 

a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas exigências específicas a serem 

estabelecidas por decreto. 

 

Além do Plano Diretor, outra lei municipal que trata do parcelamento e uso do solo é o Código 

de Obras, Posturas e Edificações do município de Mossoró. Ele é expresso pela Lei 

Complementar nº 47, de 18 de dezembro de 2010, e estabelece “normas técnico-estruturais e 

funcionais para a elaboração de projetos e execução de obras e instalações e as medidas de 

Polícia Administrativa de competência do Município, em compatibilidade com o Plano Diretor do 

Município – PDM”.  

A referida Lei apresenta o Capítulo V, que tem todo o seu conteúdo direcionado para o tema 

Parcelamento do Solo. Em seu Art. 47, o mesmo determina que: “O parcelamento do solo deve 

ser previamente aprovado pela prefeitura municipal e atender a legislação pertinente, 

especialmente o Plano Diretor”.  

Com relação ao tamanho dos lotes, o Código especifica, em seu Art. 48 que os lotes terão 

dimensão mínima de 200 m² e testada mínima de 10 m exceto, inclusive resultante de 

desmembramento, desdobro ou outro tipo de parcelamento, com algumas ressalvas previstas 

no PDM.  

Outros aspectos de que trata o capítulo V: As caixas de ruas serão de no mínimo 10m e calçadas 

de no mínimo 2 m para novos loteamentos e parcelamentos. Nos projetos dos loteamentos, os 

fundos ou laterais dos lotes propostos só poderão limitar-se com outros lotes do mesmo 

loteamento ou com logradouros públicos, a fim de preservar a continuidade do traçado urbano 

e livre circulação. Os terrenos que forem modificados serão avaliados pela Prefeitura. 

O Plano apresenta ainda, em seu Art. 54, os documentos que devem ser apresentados quando 

da apresentação de projetos de desmembramento, desdobramento, reloteamentos e 

remembramentos, de acordo com as exigências do Plano Diretor do Município e a legislação 

pertinente, de forma que a prefeitura tenha acesso ao máximo de informações para análise e 

viabilização ou não do projeto.  

Outros pontos do Código de Obras que merecem destaque estão relacionados ao manejo de 

águas pluviais, tais como o apresentado no Art. 38, inciso IV, que trata dos pré-requisitos para 

concessão do habite-se para conclusão da obra: Art. 38. Não será concedida à conclusão da obra 

enquanto: “IV – não estiver assegurado o escoamento das águas pluviais no terreno edificado”. 
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Por fim, destacamos ainda os Artigos: 

Art.144 

“A ninguém é licito, sob qualquer pretexto, impedir ou dificultar o livre 

escoamento das águas pluviais pelos canos, valas, sarjetas ou canais das 

vias públicas, danificando ou obstruindo tais servidões”. 

Art. 198 

“Os proprietários dos terrenos marginais não poderão impedir o 

escoamento das águas de drenagem de estradas e caminhos para ou por 

sua propriedade, ressalvada a Legislação específica, tampouco: 

I – estreitar, mudar ou impedir de qualquer modo a servidão pública das 

estradas e caminhos, sem prévia licença da Prefeitura; 

II – colocar tranqueiras ou porteiras nas estradas e caminhos públicos sem 

prévio consentimento da Prefeitura”. 

 

Além do Plano Diretor e do Código de Obras, existe em Mossoró o Código de Meio Ambiente, 

instituído pela Lei Complementar nº 026/2008. A referida Lei também fixa a política municipal 

de meio ambiente e cria o Sistema municipal de meio ambiente, instrumentos voltados à 

proteção ambiental e ao desenvolvimento sustentável de Mossoró, instituindo os deveres, 

direitos e obrigações de ordem pública e privada concernentes ao meio ambiente e aos recursos 

naturais no âmbito municipal. 

O próprio Código de Meio Ambiente do município traz diretrizes no tocante ao parcelamento e 

uso do solo em sua seção II, que trata do Plano municipal de gestão ambiental urbana e rural 

(PMGUR). Tal plano faz parte da Política municipal de meio ambiente e deve ser elaborado e 

executado observando normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção do 

meio ambiente, que contemplem, dentre outros aspectos, o parcelamento e remembramento 

do solo e dos condomínios urbanísticos (Art. 15, Inciso II). 

O Código estabelece ainda, em seu Art. 32 que:  

“Todas as atividades industriais, comerciais, de serviços, recreativas, 

administrativas ou congêneres, de parcelamento do solo, incluindo 

loteamentos, loteamentos fechados, condomínios e conjuntos habitacionais, 

de instalação de redes de infraestrutura realizadas por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, ou pessoas físicas, e de pesquisa e prospecção de 

gás e petróleo localizada no território municipal, que se desenvolvam ou 

venham a se implantar no Município, dependerão de prévio licenciamento 

ambiental para a sua localização, instalação e funcionamento, a ser requerida 

ao órgão responsável pela gestão ambiental do município”. 

 

Por fim, destaca-se a deliberação presente no Art. 59, que apresenta que “os planos, públicos ou 

privados, de uso de recursos naturais do município, bem como os de uso, ocupação e 
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parcelamento do solo, devem respeitar as necessidades do equilíbrio ecológico e as diretrizes e 

normas de proteção ambiental”.  

A obrigatoriedade da microdrenagem é essencial para corrigir diversos problemas que ocorrem 

por falta de infraestrutura, principalmente: alagamentos, canais obstruídos e ligações 

clandestinas. No entanto, se faz necessária a fiscalização, proporcionando uma garantia para 

novos empreendimentos que surgirão, em se tratando de abertura de ruas ou de loteamentos.   

Verifica-se que em Mossoró existe a obrigatoriedade de microdrenagem para implantação de 

novos loteamentos fundamentada no Art. 34 do Plano Diretor municipal, que determina que: 

“Os projetos novos de loteamentos, conjuntos habitacionais e condomínios só serão aprovados 

pelo Município, mediante apresentação do projeto de drenagem, onde estejam previstas 

soluções, que não acarretem ônus ou prejuízos ao meio ambiente, a terceiros ou ao Poder 

Público municipal”.  

 

6.1.1. Fiscalização do cumprimento da legislação vigente 

Existe em Mossoró a Lei nº 2.567, de 14 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a criação do 

cargo de “Fiscal de Controle Ambiental e Urbanístico”, estabelece suas atribuições e dá outras 

providências. Além de criar os cargos, no âmbito da SEMURB, também determina a forma de 

ingresso e os requisitos mínimos para investidura no cargo, conforme o parágrafo 4º do Art. 2º: 

“O acesso aos cargos criados por esta Lei far-se-á mediante concurso 

público de provas ou de provas e títulos, exame médico, compreendendo 

avaliação de capacidade física e psicológica, para a classe e padrão inicial 

do cargo.  

(...) 

§4º. Constitui requisito para o provimento do cargo de Fiscal de Controle 

Ambiental e Urbanístico ter nível superior completo, em nível de 

bacharelado ou tecnólogo, em curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação (MEC), na data de publicação do Edital”. 

 

Na mesma lei, constam as atribuições do fiscal, conforme Art. 3º: 

“O Fiscal de Controle Ambiental e Urbanístico do município de Mossoró terá 

as seguintes atribuições: 

a) Promover a fiscalização das atividades licenciadas ou em processo de 

licenciamento e desenvolver tarefas de controle e de monitoramento 

ambiental e urbanístico;  

b) Promover a apuração de denúncias e exercer fiscalização sistemática no 

município e exigir as medidas necessárias para a correção das irregularidades;  
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c) Analisar, avaliar e pronunciar se sobre o desempenho das atividades, 

processos e equipamentos;  

d) Solicitar que as entidades fiscalizadas prestem esclarecimentos em local e 

data previamente fixados;  

e) Fornecer informações e emitir pareceres técnicos pertinentes aos 

processos de licenciamento e fiscalização;  

f) Trazer ao conhecimento do ente ou órgão gestor responsável qualquer 

agressão ao meio ambiente, construção clandestina e outras irregularidades 

ambientais e urbanísticas, independentemente de denúncia;  

g) Emitir laudos de vistoria, autos de constatação, notificações, embargos, 

ordens de suspensão de atividades, autos de infração e multas, em 

cumprimento à legislação ambiental e urbanística, seja ela municipal, estadual 

ou federal;  

h) Promover a apreensão de equipamentos, materiais e produtos extraídos, 

produzidos, transportados, armazenados, instalados ou comercializados em 

desacordo com a legislação municipal, estadual e federal;  

i) Realizar inspeções conjuntas com equipes técnicas de outras instituições 

ligadas à preservação e uso sustentável dos recursos naturais;  

j) Realizar inspeção ou vistoria com o acompanhamento técnico especializado 

ligado para a questão em foco;  

k) Expedir pareceres, relatórios e laudos técnicos em atendimento a 

demandas de fiscalização e licenciamento, do Ministério Público e de 

procedimentos judiciais;  

l) Exercer o poder de polícia ambiental e urbanística e em especial aplicar as 

sanções previstas nas Leis Complementares n. 26, de 08 de dezembro de 2008 

(Código Municipal de Meio Ambiente) e n. 12, de 11 de dezembro de 2006 

(Plano Diretor de Mossoró), aplicando subsidiariamente as leis estaduais e 

federais afetas às questões ambientais e urbanísticas”. 

 

Os referidos profissionais atuam sob “condição de trabalho na função de Fiscal de Controle 

Ambiental e Urbanístico, exigindo o cumprimento de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, 

sendo 40 (quarenta) horas normais e 4 (quatro) horas de plantão” (Art. 5º).  

Atualmente existe na SEMURB de Mossoró um corpo de fiscais composto por 12 profissionais, 

que atuam atendendo denúncias. O setor de análise de projetos, no setor de licenciamento, por 

sua vez, é responsável pelo cumprimento da legislação referente à microdrenagem em 

empreendimentos, conforme apresentado no capítulo anterior. 
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Outro ponto observado relativo ao cumprimento da legislação vigente refere-se ao fato de, 

apesar de no Plano Diretor de Mossoró constar em seu Art. 25 que “o município instituirá o 

Sistema Municipal de Meio Ambiente, para a execução da Política Municipal de Meio 

Ambiente”, e que deverá conter, dentre outros o elemento de “integrar os procedimentos legais 

e administrativos de licenciamentos e das ações de fiscalização do município com as ações dos 

órgãos ambientais do Estado e da União” (inciso II), não é possível verificar isso na realidade.  

Em Mossoró não existe a atuação presente de fiscais em relação ao cumprimento da legislação 

de drenagem urbana. A única forma de fiscalização verificada na cidade, a exemplo da maioria 

dos municípios do RN é através de denúncias da população. É provável que isso se deva ao fato 

de o quadro técnico do município ser enxuto, não sendo possível fiscalizar todos os pontos de 

risco.  

No mês de outubro de 2015, o Ministério Público impetrou uma ação contra a administração 

municipal, com o objetivo de reparar os danos ambientais decorrentes da deficiência do sistema 

de drenagem pluvial da cidade. Além disso, será dever do município fazer um programa de 

conscientização da população acerca do impacto dos resíduos sólidos ao meio ambiente e 

também a implantação das chamadas bocas-de-lobo e galerias na região central da cidade, bem 

como realizar limpeza, desobstrução periódica e ampliação desses equipamentos onde já 

existem.  

A sentença é de autoria da juíza Flávia Sousa Dantas Pinto, em processo que tramita na Vara da 

Fazenda Pública da comarca. O prazo dado pela Magistrada para o município se adequar foi de 

90 dias para as bocas de lobo e quanto aos equipamentos já existentes, a limpeza e a 

desobstrução, bem como a ampliação deverá ser feita em até 30 dias, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 1 mil.    
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6.2. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

O diagnóstico da situação atual de Mossoró no que se refere à drenagem urbana compreende 

uma descrição sucinta de como é realizada a gestão dos serviços de drenagem em Mossoró, 

apresentando as técnicas e tecnologias adotadas, informações a respeito da manutenção do 

sistema e também os principais problemas e deficiências identificados. 

Além disso, a título de contextualização e com o intuito de estabelecer relações com a 

infraestrutura implantada, apresenta-se um levantamento inicial de como se caracteriza a 

pluviometria da região, fator intrinsecamente relacionado à ocorrência de alagamentos e 

inundações.  

Nesse contexto, é importante destacar o significado das palavras enchente, inundação e 

alagamento. Enchentes são definidas pela elevação do nível d’água no canal de drenagem 

devido ao aumento da vazão, atingindo a sua cota máxima, porém sem extravasar; inundação 

representa o transbordamento das águas de um curso d’água, atingindo a planície de inundação 

ou área de várzea (superior à enchente); e o alagamento é um acúmulo momentâneo de águas 

em determinados locais pela dificuldade em escoá-las.  

 

6.2.1. Caracterização Pluviométrica de Mossoró 

A drenagem urbana de um município está diretamente relacionada ao comportamento 

hidrológico da região de localização do mesmo, pois a compreensão do comportamento das 

variáveis meteorológicas e hidrológicas auxilia na tomada de decisão no tocante aos recursos 

hídricos, sistemas de drenagem e sistemas de previsão e alerta de eventos extremos. 

Um dos indicadores a ser levado em consideração é a precipitação, que possibilita estimar 

outras variáveis em um ciclo hidrológico, como o escoamento superficial e a infiltração. Além 

disso, o comportamento do clima também influencia nas variáveis hidrológicas e meteorológicas 

de uma região.  

O município de Mossoró está inserido na região de clima do tipo muito quente e semiárido, com 

temperaturas médias anuais de 27,4°C, sendo a máxima de 36,0°C e a mínima de 21,0°C, 

totalizando 2.700 horas de insolação durante o ano (IDEMA, 2008). No mapa a seguir é 

apresentado o clima do Estado do Rio Grande do Norte, destacando-se a inserção do município 

de Mossoró na região do Semiárido potiguar. 
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Figura 246. Mapa climático do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

Fonte: Anuário Estatístico do IDEMA, 2010. 

 

Com relação à precipitação pluviométrica anual, tem-se que segundo o IDEMA (2008), a normal 

é de 703,7 mm e a observada de 765,7 mm, caracterizando um desvio de 62,0 mm, com período 

chuvoso de fevereiro a abril.  

Além dos dados apresentados pelo IDEMA, constatou-se a existência de medição de parâmetros 

hidrometeorológicos para a região de Mossoró através de uma estação meteorológica do tipo 

convencional do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Trata-se da estação de Apodi, cujo 

código é 82590. A mesma está localizada a uma altitude de 150 metros, sob as coordenadas -

5,616667° de Latitude e -7,816667° de Longitude. A estação teve seu funcionamento iniciado no 

ano de 1962, mas apresenta algumas falhas entre os anos de 1991 e 1997. No quadro a seguir 

serão apresentadas as alturas pluviométricas mensais para a região de Mossoró entre os anos 

de 1980 a 2015. 

Não foram utilizados dados da estação pluviométrica de Mossoró devido a dificuldades para 

obtenção dos mesmos, especialmente em relação à série histórica da região, pois a estação só 

teve seu funcionamento iniciado no ano de 2007. 



 

267 

 

Tabela 34. Alturas pluviométricas mensais (mm) registradas. Estação Apodi – 82590 (INMET)  

Ano Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

1980 60,6 206,1 118,0 30,5 34,2 28,4 2,3 0,0 0,3 6,9 0,0 3,8 

1981 13,3 34,8 272,8 17,6 5,2 5,9 5,6 0,0 0,0 0,0 12,3 39,6 

1982 0,4 101,2 70,3 122,0 65,6 9,9 24,8 4,7 6,1 0,0 0,0 26,7 

1983 15,2 145,5 112,3 70,6 49,7 7,1 0,6 7,5 1,7 0,3 0,0 0,0 

1984 24,4 79,1 228,2 140,2 110,9 39,3 48,2 23,0 1,4 7,7 0,0 0,0 

1985 78,7 323,0 367,8 501,3 140,4 92,3 197,1 19,2 0,3 0,0 0,0 73,5 

1986 - 77,1 298,9 - 232,2 - - - 0,0 - 20,8 12,1 

1987 215,2 - 367,6 286,6 - 40,3 0,0 - 0,0 0,0 - 1,2 

1988 - 37,5 - 276,7 - - 86,0 2,3 - - 0,0 - 

1989 - - - - - - - 17,6 - 0,0 - - 

1990 1,5 0,0 - - 98 - - - - - - - 

1997 - - - - - - - - - 0 0 29,2 

1998 120,1 37,1 196,7 25,6 4,9 0,7 35,7 20,6 0,0 0,3 0,1 1,9 

1999 10,1 38,1 97,8 158,7 93,6 15,1 0,2 0,0 4,0 0,0 16,3 29,0 

2000 157,4 164,1 73,8 327,0 120,1 76,7 26,6 91,7 21,9 
   

2001 - - 106,90 - - - - 0,0 0,0 0,3 0 5,3 

2002 143,2 73,9 197,9 105,7 37,5 20,8 12,0 0,5 0,0 0,0 1,9 2,0 

2003 187,1 162,5 133,7 129,4 95,1 35,5 0,7 14,4 0,0 0,0 0,5 0,0 

2004 408,0 296,5 89,5 145,6 48,7 128,1 34,0 7,7 0,2 0,3 - 0,0 

2005 57,2 82,5 212,5 66,3 102,1 60,1 12,5 6,2 0,7 0,0 2,0 - 

2006 0,4 53,5 160,8 218,8 209,5 55,1 4,3 17,4 0,0 0,0 - 1,6 

2007 2,9 176,5 128,5 146,5 74,9 61,5 18,4 0,0 - 0,0 0,0 1,0 

2008 106,8 25,6 265,5 340,9 124,1 75,1 27,2 14,9 - 0,0 0,0 0,0 
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2009 83,1 178,4 117,2 440,2 180,8 95,3 22,4 112,0 0,0 0,0 - 18,7 

2010 176,0 53,9 48,3 236,3 21,1 27,5 3,7 - 0,0 6,7 0,1 58,7 

2011 144,9 307,6 119,8 244,2 217,4 30,2 21,0 - 0,0 49,9 4,0 0,3 

2012 145,9 145,2 42,8 12,9 4,0 4,3 9,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

2013 14,9 15,6 41,7 223,5 41,9 102,8 14,6 1,5 0,0 1,1 28,2 11,9 

2014 13,7 81,7 94,1 165,7 141,0 31,9 14,0 0,0 4,8 0,0 3,4 0,0 

2015 0,1 110,8 97,9 25,3 25,0 15,2 3,5 - - - - - 

Fonte: INMET, 2015.  
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Com base nesses dados, torna-se possível analisar a precipitação média mensal registrada por 

tal estação, conforme mostrado na Tabela a seguir. 

Tabela 35. Precipitação média mensal para o período de 1980 a 2015. Estação Apodi 

Mês Precipitação (mm) 

Janeiro 87,24 

Fevereiro 115,68 

Março 156,20 

Abril 178,32 

Maio 91,12 

Junho 44,13 

Julho 24,98 

Agosto 15,70 

Setembro 1,80 

Outubro 2,94 

Novembro 4,08 

Dezembro 13,19 

Fonte: INMET, 2015.  

 

Gráfico 27. Precipitação média mensal. Estação Apodi.  

 

Fonte: INMET, 2015.  

 

De acordo com dados de pluviosidade do INMET de 1980 a 2015, a maior intensidade das 

precipitações durante o ano para a região ocorre ao longo dos meses de fevereiro a abril, com a 

maior quantidade durante este último. Os meses mais secos são setembro, outubro e 

novembro, onde a precipitação é praticamente zero no período.  
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A precipitação total anual observada (mm) para a referida estação é mostrada na tabela e na 

figura que seguem: 

Tabela 36. Precipitação total anual (mm) para a estação Apodi 

Ano Total (mm) Ano Total (mm) 

1980 491,1 2001* 112,5 

1981 407,1 2002 595,4 

1982 431,7 2003 758,9 

1983 410,5 2004* 1158,6 

1984 702,4 2005* 602,1 

1985 1793,6 2006* 721,4 

1986* 641,1 2007* 610,2 

1987* 910,9 2008* 980,1 

1988* 402,5 2009* 1248,1 

1989* 17,6 2010* 632,3 

1990* 99,5 2011* 1139,3 

1997* 29,2 2012 364,4 

1998 443,7 2013 497,7 

1999 462,9 2014 550,3 

2000* 1059,3 2015* 277,8 
*Anos com falhas registradas 

Fonte: IINMET, 2015. 

Gráfico 28. Pluviometria anual total da estação de Apodi. 

 

Fonte: IINMET, 2015. 

Verifica-se ao analisar a tabela e o gráfico anteriores, uma grande variabilidade identificada em 

relação aos diferentes anos, que pode ser associada à ocorrência de eventos meteorológicos 

como o El Niño e La Niña. Observa-se que os efeitos do El Niño no nordeste do Brasil provocam 

secas e baixa precipitação, enquanto La Niña é responsável pelo aumento da precipitação e das 

vazões de rios na região.  
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6.2.2. Gestão do Sistema de Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

A gestão do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais é de responsabilidade da 

Secretaria de Infraestrutura e Obras (SEINFRA) do município de Mossoró, em conjunto com a 

Secretaria de Serviços Urbanos (SEMSUR). Ambas são órgãos da administração direta, 

subordinadas diretamente ao chefe do poder executivo. São dotadas de autonomia 

administrativa, orçamentária e financeira. 

A SEINFRA é a principal responsável pela drenagem do município, e possui 66 funcionários 

distribuídos em diversos setores, dentre eles o de drenagem/ pavimentação. Contabiliza um 

total de 5 funcionários, de acordo com a própria secretaria.  No organograma a seguir pode-se 

ter maiores informações sobre o corpo técnico da mesma.  
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Figura 247. Organograma da Secretaria de Infraestrutura e Obras do Município de Mossoró.  

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Mossoró, 2015. 
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As funções da Secretaria de Infraestrutura e Obras são as seguintes: 

 Elaboração de projetos (orçamentos, licitações, arquitetônicos, instalações prediais, 

estrutural); 

 Fiscalização e acompanhamento das obras realizadas pela prefeitura no município 

(saúde, educação, esporte, lazer dentre outras); 

 Manutenção da iluminação pública do município; 

 Realização de levantamentos topográficos com a finalidade de atender as demandas da 

secretaria; 

 Execução de pavimentação nas obras do município e no setor de habitação; 

 Realização de cadastramento de pessoas de baixa renda para recebimento de moradias 

populares; 

 Atuação nos serviços relacionados à microdrenagem do município. 

 

Assim, os projetos e obras de drenagem e de pavimentação cabem à SEINFRA. O serviço de 

manutenção das estruturas do sistema de drenagem também é realizado pela SEINFRA por meio 

de uma empresa privada contratada pela prefeitura, a Poly Construções. A secretaria de 

infraestrutura e obras executa e monitora os serviços de drenagem, mas não realiza fiscalização, 

que compete à SEMURB. 

Cabem à Secretaria de Serviços Urbanos do Município (SEMSUR), os serviços de limpeza e 

desobstrução de galerias, caixas, poços de visita, bocas-de-lobo. Obras de maior porte, como a 

limpeza dos canais de drenagem, são executadas também pela Secretaria de Serviços Urbanos, 

utilizando equipamentos da empresa privada SANEPAV (contratada para a limpeza pública e 

manejo de resíduos sólidos) para os canais naturais.  

Cabe à Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) a emissão de licenças 

ambientais para interferências de infraestrutura que produzam alterações ao meio 

ambiente ou tenham interferências sobre reservas de áreas verdes, áreas de proteção 

paisagísticas e ecológicas. Também são atribuídas a esta secretaria as ações de educação 

ambiental no município e a fiscalização do cumprimento da legislação, conforme 

apresentado anteriormente. 

 

6.2.3. Procedimentos relacionados à drenagem urbana 

Observa-se que o município de Mossoró não possui Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU), 

e que a infraestrutura do município foi implantada ao longo dos anos, de acordo com a 

necessidade da cidade, visando soluções pontuais ou mesmo emergenciais (quando aconteciam 

enchentes ou alagamentos). Neste caso, não se considerava uma abordagem mais ampla, no 

contexto da bacia de contribuição.  
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As legislações municipais existentes que podem ser relacionadas à drenagem urbana foram 

mencionadas no item 6.1 – “Normas de Planejamento Urbano”, que estão relacionadas ao uso e 

ocupação do solo, zoneamento e algumas normas de proteção ambiental.  

De uma maneira geral, os principais problemas do sistema de drenagem no município são o 

subdimensionamento dos sistemas tanto em relação à microdrenagem quanto à 

macrodrenagem, e a falta de manutenção dos elementos do sistema de drenagem. Tais 

problemas podem ocasionar prejuízos decorrentes do transbordamento dos cursos d’água que 

cortam a cidade. 

Quando da ocorrência de tais eventos, as ações emergenciais ficam a cargo da Secretaria 

Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil do município, que coordena e aciona as demais 

secretarias municipais envolvidas. Também é função da referida secretaria o cadastro das 

ocorrências e prejuízos decorrentes de eventos deste tipo.  

A respeito da fiscalização do lançamento de esgotos ou de resíduos sólidos nas galerias e canais 

de drenagem de Mossoró e em cursos d’água, a mesma é feita pela SEMURB, sem uma 

frequência programada, ocorrendo apenas através da verificação in loco, no caso de denúncias. 

A SEMURB também é responsável pela fiscalização da ocupação irregular e supressão da 

vegetação em áreas de preservação permanente.  

A seguir são descritos com maior detalhamento os procedimentos relacionados à 

microdrenagem e macrodrenagem do município de Mossoró.  

 

6.2.3.1. Técnicas e Tecnologias adotadas 

Com base na visita técnica que foi realizada em Mossoró, as técnicas e tecnologias utilizadas no 
município são baseadas na ideia de um rápido escoamento e disposição final das águas pluviais, 
caracterizando uma infraestrutura antiga. 

Além disso, por se tratar de um município com um histórico de pouca pluviosidade, não é dada a 
devida atenção a esse eixo do saneamento básico, de forma que quando da ocorrência de 
chuvas ocorrem grandes transtornos na cidade. Observou-se que não existe a adoção de 
medidas preventivas por parte do Poder Público Municipal, mas sim a adoção de medidas 
corretivas e estruturais.  

A área urbana do município de Mossoró é cortada pelo Rio de mesmo nome o que facilita a 
drenagem, no entanto, durante as chuvas de grande intensidade existe o risco do 
transbordamento do rio e o alagamento as áreas ribeirinhas, onde existe ocupação irregular 
com moradias e edificações dentro da área de expansão do leito do rio facilmente identificada. 

O sistema implantado opera por gravidade, sendo que as águas coletadas pelo sistema de 
microdrenagem são conduzidas por uma rede de galerias subterrâneas (nas regiões com tal 
infraestrutura) até os canais mais próximos de macrodrenagem, bem como à rede hidrográfica 
do município. 
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Os canais artificiais que foram implantados ao longo dos anos com o intuito de minimizar os 
problemas da drenagem de forma pontual de Mossoró estão elencados: 

 Canal do Thermas; 

 Canal do Doce; 

 Galeria do Dom Jaime Câmara; 

 Canal dos Teimosos; 

 Canal do Parque das Rosas; 

 Galeria do Aeroporto. 

 

Além de tais canais, os métodos empregados em Mossoró compreendem, como dispositivos de 

microdrenagem: meio fio, bocas de lobo, caixas coletoras, galerias subterrâneas e poços de 

visita; para macrodrenagem tem-se: sarjetas, sarjetões, valas naturais e de concreto, caixas 

coletoras de talvegues e bueiros para transposição de cursos d’água. Algumas definições para 

tais dispositivos encontram-se apresentadas a seguir. 

Meio-fio são blocos de concreto ou rocha, situados entre a via pública e o passeio, com a face 

superior nivelada com o passeio formando uma faixa paralela ao eixo da via e face inferior 

nivelada com a face lateral da via, formando um desnível. Boca-de-lobo caracteriza-se como 

dispositivos de captação, colocados em pontos devidamente planejados no sistema, para 

coletarem as águas pluviais oriundas das sarjetas. Poço de visita: dispositivos colocados em 

pontos convenientes do sistema, para permitir sua manutenção.  

Galerias são canalizações públicas destinadas a escoar as águas pluviais oriundas das ligações 

privadas e das boca-de-lobos. Tubulação de drenagem: tubos, em geral de concreto, mas podem 

ser de diversos materiais, com diâmetros variáveis, dependendo do dimensionamento de 

projeto, utilizados para conduzirem as águas pluviais coletadas pelas sarjetas e bocas-de-lobo.  

Sarjetas são dispositivos localizados às margens das vias públicas, encontro da lateral da via com 

a face inferior do meio-fio, formando uma calha, a qual coleta e conduz as águas pluviais 

oriundas dos terrenos, passeios e rua. Sarjetões são, por sua vez, formados pela própria 

pavimentação nos cruzamentos das vias públicas, formando calhas que servem para orientar o 

fluxo das águas que escoam pelas sarjetas. Por fim, condutos forçados e estações de 

bombeamento caracterizam infraestrutura utilizada quando não há condições de escoamento 

por gravidade para a retirada da água de um canal de drenagem ou galeria.  

A seguir serão descritos os sistemas de drenagem por bacia no Município. 
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6.2.3.2. Sistema da Bacia 1 (Abolição, Santa Delmira e Redenção) 

A Bacia 1 é composta pelos bairros Abolição, Santa Delmira e Redenção, localizados na margem 

esquerda do rio Mossoró. Observou-se em visita técnica no município que a drenagem de tais 

bairros é realizada por canais artificiais e naturais.  

O bairro Redenção é cortado por um canal, cujo sentido de escoamento das águas é proveniente 

da microbacia do Canto do Junco – composta por uma barragem de onde a água segue em 

direção ao rio Mossoró –, e que também recebe contribuições pluviais do bairro. Observou-se 

que o entorno do canal encontra-se antropizado, com ampla ocupação de suas margens, bem 

como com escassez da vegetação em suas margens (Figuras a seguir). 

Os bairros de Abolição e Santa Delmira, por sua vez, possuem outro canal artificial para 

drenagem e caminhamento das águas pluviais nos bairros. Tal canal encontra-se com aquele 

proveniente do bairro Redenção a jusante, somando a vazão dos dois, que é desaguada em área 

próxima aos bairros. Verificou-se na referida área a implantação de loteamentos, que podem vir 

a ser afetados com alagamentos. A vegetação às margens do canal ao longo no loteamento não 

foi preservada, e foram colocadas 4 manilhas para uma área de contribuição de 12,93km².  

O canal dos bairros Abolição e Santa Delmira encontra-se mais antropizado que o primeiro, pois 

o contingente populacional desses bairros é ainda maior. Sendo assim, como consequência de 

tal situação, os canais encontram-se assoreados, sem vegetação nas margens, e com suas 

estruturas comprometidas, devido à falta de manutenção periódica.  

Em relação ao bairro Abolição, especificamente, foram observadas algumas falhas na drenagem, 

localizadas no Conjunto Márcio Marinho. O Conjunto foi instalado em região mais baixa da 

bacia, e o sistema de drenagem implantado não foi eficiente, pois alagamentos continuaram 

ocorrendo no local. Em resposta a isso, foi implantada uma tubulação com declive no sentido do 

canal mais próximo, que solucionou o problema. A Figura a seguir apresenta as infraestruturas 

de drenagem existentes na Bacia 1. 
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Figura 248. Localização da microbacia do Canto do Junco. 

Fonte: Google Earth, 2015.  

Figura 249. Canal do bairro Abolição 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 250. Canal do bairro Integração – 
presença de esgotos e resíduos sólidos 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 
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Figura 251. Canal do conjunto Márcio Marinho 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015 

 

Figura 252. Final do canal do conjunto Márcio 
Marinho 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015 

 

 

6.2.3.3. Sistema da Bacia 2 (Santo Antônio e Barrocas) 

O bairro Santo Antônio é cortado pelos canais do Thermas e do Riacho Doce, canais a céu aberto 

que percorrem todo o bairro, recebendo suas contribuições pluviais,  e se unem próximo à área 

de deságue no rio Apodi-Mossoró, conforme mostrado na Figura a seguir. 

Figura 253. Caminhamento do canal do Thermas e canal do Riacho Doce.  

 

Fonte: Google Earth, 2015.  
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Com relação às condições de infraestrutura de tais canais, observou-se em visita técnica 

realizada no local, que os canais encontram-se antropizados, com estrutura comprometida em 

alguns trechos e também recebendo contribuições de esgotos domésticos. Além disso, verificou-

se que em determinados locais, sob a forma de galeria de drenagem, os canais passam por baixo 

de edificações, o que compromete a sua manutenção. Os canais se unem num ponto próximo ao 

rio, onde acontece o deságue.  

Em relação à sua capacidade de suporte, foi informado que em 2008 o canal do Thermas não foi 

suficiente para dar vazão à quantidade de chuvas em Mossoró, o que teve como consequência a 

inundação de diversas casas no entorno. Atribui-se também a tal enchente o comprometimento 

das estruturas do canal, conforme pode ser visto nas Figuras a seguir.  

Figura 254. Canal do Thermas 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015.  

Figura 255. Canal do Thermas passando embaixo 
de construções 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 256. Detalhe da estrutura dos canais 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 257. Local de deságue dos canais do 
Thermas e do Doce 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

Além da infraestrutura de drenagem composta pelos canais descritos anteriormente, é 

importante destacar que existe instalado no bairro um empreendimento de lazer do tipo parque 

de vaquejada, localizado em área de alagamento da bacia. Identificou-se que vizinho ao parque 

há um canal que sofreu estrangulamento devido à instalação de um condomínio residencial que, 

por sua vez, não destinou espaço para o escoamento eficiente das águas. Como consequência 

disso, ocorre o alagamento da residência vizinha. 
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Outro ponto de alagamento que pode ser citado no bairro Santo Antônio está localizado 

próximo ao SENAI. A área tem um desnível topográfico. Apesar de apresentar tubulação de 

drenagem, a mesma não é suficiente para escoar as águas das chuvas (Figura). 

Figura 258. Ponto de alagamento próximo ao SENAI 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 259.Tubulação de drenagem próxima ao SENAI 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Verificou-se, na bacia em questão, a existência de contribuição de esgotos provenientes das 

residências, que são lançados nos referidos canais. A população do entorno convive com o 

esgoto a céu aberto e, consequente, incidência de diversas doenças. Além do esgoto, os canais 

servem de depósito de lixo. A prefeitura realiza a limpeza desses canais, porém não com 

frequência suficiente para acabar com o problema.  

Como pode ser observado nas figuras anteriores, existe um escoamento superficial nas 

tubulações de drenagem, sendo que a visita técnica foi realizada em período sem chuvas, 

identificando a presença das ligações de esgoto no local. 

 

6.2.3.4. Sistema da Bacia 3 (Bom Jardim) 

O sistema da bacia 3 compreende o bairro Bom Jardim, e está relacionado com o sistema da 

bacia 5, que tem a lagoa do Bispo como lagoa de captação e destino (parcial) das águas pluviais. 

Observou-se que existe uma galeria de drenagem à Av. Prudente de Morais, que recebe as 

contribuições do bairro, mas também é o local por onde escoam as contribuições provenientes 

da Lagoa do Bispo (quando a mesma esgota a sua capacidade). As águas provenientes da 

referida lagoa escoam desde o bairro de Nova Betânia.  

A tubulação segue da referida lagoa, passa próximo a um colégio, em seguida passa por baixo de 

uma praça em frente ao colégio até chegar à Av. Prudente de Morais. Desta, segue para deságue 

no rio Apodi-Mossoró em um canal existente atrás de um supermercado. 
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Figura 260. Local de captação na Av. Prudente de 
Morais  

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 261. Local de deságue da tubulação da Av. 
Prudente de Morais 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

Observa-se que o canal recebe muitas contribuições de esgotos domésticos, além de 

lançamento de resíduos sólidos. Outro aspecto que caracteriza deficiência em tal sistema é o 

subdimensionamento do mesmo.  

Figura 262. Caminhamento da tubulação da Prudente de Morais, seguindo da Lagoa do Bispo até a área 
de deságue 

 
Fonte: Google Earth, 2015.  
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6.2.3.5. Sistema da Bacia 4 (Paredões e parte do Centro) 

O centro da cidade de Mossoró apresenta infraestrutura de drenagem implantada através de 

dispositivos tais como bocas-de-lobo e tubulações que direcionam as águas para o rio que corta 

a cidade. Apesar disso, as tubulações foram implantadas há vários anos atrás, provavelmente na 

década de 70. Assim, tais dispositivos encontram-se subdimensionados, de forma que em 

episódios de alta pluviosidade, os mesmos não são suficientes para a drenagem da região. Por 

tal motivo há alagamentos na região central do município, mais precisamente à Rua Coronel 

Gurgel.  

A região que circunda o mercado municipal, localizado à Avenida Dix-Neuf Rosado, também 

sofre alagamento, provavelmente por estar em área mais baixa e a tubulação não possuir um 

desnível suficiente para escoar a água.  

Existe, ainda, outro ponto de alagamento no centro da cidade, localizado vizinho a uma loja de 

material de construção, também próximo à Avenida Dix-Neuf Rosado. As águas dessa rua 

descem sentido ao rio Apodi-Mossoró, passando por baixo do posto de combustível que se 

localiza à Avenida Leste Oeste. No entanto, de acordo com a prefeitura, esse problema foi 

solucionado. 

Figura 263. Infraestrutura de drenagem e ponto de 
alagamento no centro da cidade  

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 264. Ponto de alagamento na Av. Dix-Neuf 
Rosado  

Fonte: Start Consultoria, 2015. 
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Figura 265. Localização de um ponto de alagamento no Centro da cidade 

 
Fonte: Google Earth, 2015.  

 

6.2.3.6. Sistema da Bacia 5 (Nova Betânia e parte do Bairro Doze Anos) 

Boa parte do bairro de Nova Betânia dispõe de sistema de drenagem, que direciona as águas 

para a lagoa do Bispo. Devido à construção de um supermercado na região, esta lagoa foi 

parcialmente aterrada. Desta forma, foi feito um acordo entre o poder público e o 

supermercado, para que quando a lagoa esgotasse sua capacidade, fosse ligada uma bomba, 

fazendo com que a água excedente bombeada seja direcionada para a tubulação localizada na 

Avenida Prudente de Morais.  

Apesar disso, no ano de 2013 ocorreu alagamento na área, pois, por problemas técnicos, não foi 

possível ligar a bomba, fazendo com que a lagoa extravasasse. Ainda assim, mesmo sem esgotar 

a capacidade da lagoa, em épocas de chuva é evidente o acúmulo de água na área em apreço. O 

problema se agrava devido à ligação clandestina de águas pluviais à rede de esgotamento 

sanitário, o que faz com que os poços de visita da CAERN não comportem a quantidade de água 

escoada, e as tampas acabam sendo levantadas por pressão. Tal fato tem provocado diversos 

acidentes na região citada.  
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Figura 266. Boca de lobo para captação das águas 
na Rua Duodécimo Rosado 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 267. Vista da lagoa do Bispo (por trás do 
supermercado) 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

Outro grave ponto de alagamento localizado no bairro Nova Betânia encontra-se à Avenida João 

da Escóssia, pois a tubulação passa por baixo de residências (manilha de 600), impossibilitando a 

manutenção da mesma. As águas dessa tubulação também são direcionadas para a lagoa do 

bispo (Figura).  

Figura 268. Ponto de alagamento na Av. João da Escóssia.  

 

Fonte: Google Earth, 2015 

 



 

285 

 

Figura 269. Dispositivos de drenagem na Av. João da 
Escóssia (Nova Betânia) 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 270. Ponto de alagamento da bacia 
(tubulação passa por baixo de residências) 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

6.2.3.7. Sistema da Bacia 6 (Boa Vista, parte do Bairro Doze Anos e Alto da Conceição) 

Na região do bairro Doze Anos, existe uma tubulação de drenagem que segue por toda a Rua 

Lopes Trovão (Figura) até o rio Apodi-Mossoró, atendendo boa parte do bairro. 

Figura 271. Início da tubulação da Rua Lopes 
Trovão  

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 272. Deságue da tubulação da Rua Lopes 
Trovão  

Fonte: Start Consultoria, 2015. 
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Figura 273. Caminhamento da tubulação de drenagem da Rua Lopes Trovão  

 
Fonte: Google Earth, 2015 

 

No bairro Alto da Conceição, mais precisamente à Avenida Cunha da Mota, há um ponto de 

alagamento próximo à margem do rio, pois a tubulação existente na área não dá vazão à 

quantidade de água proveniente das chuvas. Observou-se que nas proximidades da área estava 

sendo instalado um empreendimento que poderia vir a comprometer ainda mais a área, devido 

à impermeabilização do solo, mas o Ministério Público interviu, devido ao fato de estar em área 

de preservação permanente do rio. 

Figura 274. Vista da Av. Cunha da Mota no bairro 
Alto da Conceição – pontos de alagamento 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015 

Figura 275. Vista da Av. Cunha da Mota – pontos de 
alagamento 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 
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O maior problema identificado no bairro Boa Vista, assim como um problema generalizado no 

município de Mossoró, nas regiões sem atendimento pelo sistema coletivo de esgotamento 

sanitário, é o lançamento dos esgotos domésticos no sistema de drenagem pluvial, sendo que 

tais contribuições são feitas diretamente nas sarjetas.  

Além de esgoto, também são lançados resíduos sólidos, provocando acúmulo de esgoto e lixo. 

Na época de chuva, quando ocorre maior escoamento de água, este material é carreado pelas 

ruas. Apesar disso, por estar localizada em uma porção mais elevada, o escoamento das águas 

na região não é comprometido. Porém, tal fato provoca problemas de ordem sanitária e até 

mesmo epidemiológica, devido à carga de patogênicos a que a população fica exposta.  

 

6.2.3.8. Sistema da Bacia 7 (Aeroporto, Lagoa do Mato, Belo Horizonte) 

Na bacia 7, existe uma lagoa de infiltração, mais especificamente no bairro Aeroporto. São 

enviadas para tal lagoa as águas provenientes da BR 304 e dos bairros Aeroporto 1 e 2, bem 

como de parte do bairro de Nova Betânia. Apesar disso, essa não é uma solução muito indicada 

para uma cidade como Mossoró, que apresenta solo com baixa capacidade de infiltração. Aliado 

a isso, o lançamento de esgotos domésticos na rede pluvial faz com que haja proliferação de 

vegetação na lagoa, diminuindo ainda mais a área de infiltração das águas de chuva (Figura). 

Dessa forma, quando esgota a capacidade de tal sistema, a água é escoada por tubulação por 

gravidade para um terreno natural. Quando da implantação do sistema este terreno não tinha 

qualquer ocupação, no entanto está sendo ocupado aos poucos, e as residências já estão se 

instalando bem próximo à área de lançamento pela tubulação, inclusive provocando alagamento 

nas residências em ocasiões de chuvas intensas. Desse ponto de deságue, a água segue por 

canal natural até uma lagoa no bairro Belo Horizonte (Figuras). 

Figura 276. Vista da lagoa de infiltração do bairro 
Aeroporto – grande quantidade de vegetação 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 277. Local de deságue da tubulação que 
parte da lagoa de infiltração 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 
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Figura 278. Lagoa de drenagem do bairro Aeroporto e ponto de deságue 

 
Fonte: Google Earth, 2015 

 

Em relação ao bairro Belo Horizonte, o mesmo dispunha de uma lagoa natural que foi aterrada, 

mas a prefeitura abriu um canal para escoamento das águas de forma a evitar maiores 

alagamentos. Essa medida minimizou o alagamento que havia em uma rua próxima ao canal. No 

entanto, esse canal serve para disposição de esgotos domésticos e resíduos sólidos, como pode 

ser observado na Figura a seguir. 

Figura 279. Ponto de alagamento no bairro Belo Horizonte 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 
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O bairro Lagoa do Mato, por sua vez, tem uma tubulação de drenagem que segue na Rua 

Haroldo Gurgel até o rio Apodi-Mossoró. Esse bairro tem maiores problemas associados à 

disposição de esgoto doméstico nas ruas, e acúmulo de lixo em terrenos baldios, como 

mostrado nas figuras que seguem.  

Figura 280. Início drenagem na Rua Haroldo 
Gurgel  

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 281. Deságue da drenagem da Rua Haroldo 
Gurgel  

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

6.2.3.9. Sistema da Bacia 8 (Nova Betânia) 

De acordo com a informação das bacias do município, a bacia 8 está inserida na bacia 5, sendo 

que a sua drenagem é feita de forma análoga ao descrito no item 6.2.5. 

 

6.2.3.10. Sistema da Bacia 9 (Alagados, Planalto 13 de Maio, Alto de São Manoel, Ilha de Santa 

Luzia) 

O Alto de São Manoel apresenta uma área bem comprometida do ponto de vista de problemas 

de drenagem, por se localizar vizinho ao canal que desce do bairro Dom Jaime Câmara em 

direção ao rio. As margens do canal estão bem antropizadas com construções de prédios 

residenciais, condomínios e casas unifamiliares. Como nos demais canais da cidade, verifica-se a 

disposição de esgoto doméstico em todo seu percurso, e a ausência de vegetação. A falta de 

vegetação nas margens provoca o assoreamento do canal. 

Com respeito ao bairro de Ilha de Santa Luzia, o mesmo encontra-se localizado às margens do 

rio Apodi-Mossoró. Quando da época de chuvas, a população desse bairro sofre as 

consequências da cheia do rio, que atinge as casas. 

O bairro Alagados localiza-se entre os bairros Belo Horizonte e Planalto 13 de Maio, sendo 

cortado pelo rio Apodi-Mossoró em ambos os lados. O local é chamado Ilha da Coroa; por estar 

cercado pelo rio está sujeito a inundações em épocas de chuva (daí a origem do nome 

Alagados).  
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A Figura abaixo mostra o caminhamento do canal Dom Jaime Câmara nessa Bacia, como 

também os pontos de alagamentos mencionados. 

Figura 282. Caminhamento e local de deságue do canal do Dom Jaime Câmara e pontos de alagamentos 
na Bacia 9 

 

Figura 283. Canal do Dom Jaime Câmara nas proximidades do Alto de São Manoel – presença de esgotos domésticos e 
resíduos sólidos 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

O Planalto 13 de Maio, por sua vez, não apresenta grandes problemas relacionados à drenagem 

de águas pluviais, pois localiza-se em área alta que, apesar da pouca distância em relação ao rio, 

não sofre com alagamentos ou com enchentes.  
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6.2.3.11. SISTEMA DA BACIA 10 (BOM JESUS E ALTO DO SUMARÉ) 

O bairro Alto do Sumaré é o bairro que mais tem crescido em Mossoró, e ainda está em fase de 

expansão com implantação de inúmeras residências unifamiliares, condomínios e loteamentos. 

No mesmo bairro foi implantado um conjunto habitacional, o qual tem apresentado vários 

problemas em decorrência de alagamentos.  

O empreendimento foi implantado em área de baixa topográfica, em meio a cursos naturais de 

drenagem que seguem para o rio. Houve alagamentos em algumas residências, pois a água que 

escoava pela rodovia no sentido do loteamento atingiu as residências localizadas na parte 

frontal do mesmo.  

A área de escoamento das águas do empreendimento apresenta intervenções devido a 

residências construídas de forma irregular. Mesmo assim, o canal atravessa as residências de 

forma bem comprometida e segue em direção ao rio. Mais à frente, ao longo desse canal, 

verificou-se a construção de mais residências. 

Figura 284. Via de acesso ao conjunto no 
bairro Alto Sumaré 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 285. Obra para contenção dos alagamentos 
(inacabada) 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 
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Figura 286. Localização do conjunto Monte Olimpo e sentido de escoamento das águas 

 
Fonte: Google Earth, 2015 

 

6.2.3.12. Sistema das Bacias 11 e 12 (depois do bairro Dom Jaime Câmara) 

As bacias 11 e 12 ficam em um divisor de águas do rio Apodi-Mossoró com o rio Angicos, e os 

estudos referentes a essa área ainda são incipientes, de forma que não se pôde obter 

informações sobre as mesmas para a inserção no presente diagnóstico. 

 

6.2.3.13. Sistema da Bacia 13 (Dom Jaime Câmara) 

O bairro Dom Jaime Câmara possui um canal que corta todo o bairro. No entanto, assim como 

foi identificado para os demais canais do município, o dispositivo de drenagem apresenta 

disposição de esgoto doméstico, disposição de resíduos, e está localizado entre residências. Em 

alguns trechos passa por baixo de construções. Este canal segue até o rio Apodi-Mossoró.  

No mesmo bairro, existe um divisor de águas, onde uma parte da água é escoada para o rio 

Apodi-Mossoró, e a outra escoa para o rio Angicos. 
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Figura 287. Vista do canal do bairro Dom Jaime 

Câmara  

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 288. Vista do canal do bairro Dom Jaime 

Câmara 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 289. Canais do bairro Dom Jaime Câmara, sendo um no sentido do rio Apodi-Mossoró (esquerda) e o outro no 
sentido do rio Angicos (direita) 

 

Fonte: Google Earth, 2015 
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Figura 290. Infográfico do divisor de águas e as declividades das respectivas bacias.  

 

Fonte: Google Earth, 2015 

 

6.2.3.14. Sistema das Bacias 14 e 15 (Presidente Costa e Silva) 

Não existem estudos relativos às bacias 14 e 15, de forma que as informações obtidas para o 

diagnóstico de tais áreas foram provenientes de conversa e visita acompanhada com o 

representante da prefeitura. Verificou-se que não há registros de alagamentos em tais áreas. 

 

6.2.3.15. Sistema da Bacia 16 (Parque Universitário) 

O parque universitário não apresenta grandes problemas relacionados à drenagem, pois 

localiza-se em área mais elevada, permitindo um escoamento eficiente das águas. Não há 

evidências de alagamentos nessa área. 

 

6.2.3.16. Sistema da Bacia 17 (Rincão) 

O bairro do Rincão também se localiza em área elevada, e não há evidências de alagamento 

nesta área, porém cabe destacar que existe uma lagoa de infiltração próxima à lagoa de 

estabilização (tratamento de esgotos) da CAERN. Tais lagoas transbordam e comprometem as 

construções vizinhas, que são bastante próximas.  

O entorno é composto basicamente de construções residenciais. O conjunto Vingt Rosado 

dispõe de um sistema de drenagem (canal) em todo o conjunto, que segue até a lagoa, e da 

lagoa segue em direção ao riacho dos Pintos, atravessando a BR 110. De tal riacho, desce 

naturalmente em direção ao rio. 

 

 

 

 

 

 



 

295 

 

 

Figura 291. Caminhamento do canal Vingt-Rosado para a lagoa de infiltração e posteriormente para o 
canal dos Pintos 

 
Fonte: Google Earth, 2015 

 

6.2.3.17. Sistemas da Área Rural 

A área rural compreende diversas comunidades descritas elencadas no Plano de Mobilização 

Social. De um modo geral, essas áreas não dispõem de sistemas de drenagem, pois se tratam de 

regiões dispersas com vias não pavimentadas. 

Entretanto, mesmo em comunidades de pequeno porte, são encontrados problemas 

relacionados à ausência de drenagem, tais como trechos de vias e áreas que apresentam erosão 

do solo, inclusive oferecendo risco a edificações no entorno das mesmas. Nas oficinas com 

representantes das comunidades de Mossoró, foi relatado que em algumas delas ocorrem 

alagamentos na época de chuvas.  

Outro aspecto bastante presente no município de Mossoró, devido à característica de sua 

localização em relação à bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró, é a existência de comunidades 

em áreas alagáveis dos rios, portanto sendo consideradas áreas de risco. A última ocorrência 

registrada de inundações foi no ano de 2008, em que houve grande quantidade de chuvas e 

diversos moradores ficaram “ilhados” devido à subida do nível da água dos rios da região. 
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Dentre as localidades rurais existentes no município, foram visitadas em torno de 80 (oitenta) 

delas, as quais estão distribuídas nos 06 (seis) setores de mobilização definidos. As 

características da drenagem e manejo de águas pluviais nas localidades visitadas são 

apresentadas na Tabela seguinte. 
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Tabela 37. Características de manejo de águas pluviais das localidades rurais visitadas, por setor de mobilização. (continua) 

COMUNIDADE 

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
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OBSERVAÇÕES 

SETOR BARRINHA 

São Francisco X ¹ X   ¹ A RN-015 "corta" a localidade. 

PA Nova Esperança   X     

Barrinha X ¹ X   ¹ A RN-015 "corta" a localidade. 

Riacho Grande   X     

PA Terra Nossa   X     

Rancho da Caça   X     

PA Fazenda Nova   X     

PA São José II   X     

PA São Cristóvão   X     

PA Cheiro da Terra   X     

Riachinho   X     

Serra Mossoró   X     

PA Santa Elza   X   Localizada próxima ao rio. 
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Tabela 37. Características de manejo de águas pluviais das localidades rurais visitadas, por setor de mobilização. (continua) 

COMUNIDADE 

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

R
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Ç
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OBSERVAÇÕES (*) 

SETOR HIPÓLITO 

PA Paulo Freire   X     

Curral de Baixo   X     

PA Quixaba   X     

PA Cordão de Sombra I   X X * Córrego corta estrada de acesso 

PA Cordão de Sombra II   X     

PA Mulungunzinho   X     

PA Favela   X     

PA Maracanaú   X     

PA Hipólito I   X     

PA Hipólito II   X     

PA Novo Espinheirinho   X     

PA Sítio Carmo   X     
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Tabela 37. Características de manejo de águas pluviais das localidades rurais visitadas, por setor de mobilização. (continua) 

COMUNIDADE 

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
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OBSERVAÇÕES 

SETOR JUCURI 

PA São José   X     

Bela Vista   X     

Barreira Vermelha   X     

PA Barreira Vermelha   X     

Jucuri X ¹ X   ¹ Apenas ruas principais: BR-405 e BR-437. 

Pedra Branca X ¹ X   ¹ BR-405 "corta" a localidade. 

PA Independência   X     

PA Solidão   X     

PA Cabelo de Nego   X     

Cristais   X     

PA Vinght Rosado   X     

PA Santa Rita de Cássia   X     

PA Recreio   X     

Peroaba   X   
Foi relatado que a ocorrência de erosão é muito baixa. Existe um riacho que corta o 
PA Independência, o riacho Pageú (reivindica obras de drenagem para armazenar a 
água do riacho no período de chuva). 
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Tabela 37. Características de manejo de águas pluviais das localidades rurais visitadas, por setor de mobilização. (continua) 

COMUNIDADE 

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
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OBSERVAÇÕES 

SETOR MAISA 

Agrovila Real   X       

Agrovila Paulo Freire/Apodi I   X       

Agrovila Apama   X       

Agrovila Pomar   X       

Agrovila Poço 10   X       

Vila Calmon de Sá   X       

Oiticica   X       

Senegal   X ¹ 
¹ Quando chove, tem problema no acesso à comunidade, devido à passagem de 
riacho. 

Bom Destino   X       

Alagoinha   X ¹   ¹ Quando chove, devido à passagem de riacho. 

Arisco I   X ¹ 
¹ Quando chove, tem problema no acesso à comunidade, devido à passagem de 
riacho na estrada de acesso. 

Arisco III   X ¹ 
¹ Quando chove, tem problema no acesso à comunidade, devido à passagem de 
riacho na estrada de acesso. Além disso,alaga algumas casas da beira da estrada. 

Arisco II   X       

Coqueiro I e II   X       

Lajedo   X       

PA Recanto da Esperança   X       

PA Olga Benário   X       

PA Oziel Alves   X       

Km 31   X       

PA Pau Branco X         

Córrego Mossoró   X     Tem uma lagoa de captação. 

Montana   X       
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Tabela 37. Características de manejo de águas pluviais das localidades rurais visitadas, por setor de mobilização. (continua) 

COMUNIDADE 

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
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OBSERVAÇÕES 

SETOR PASSAGEM DE PEDRA 

Passagem de Pedra X X X X ¹ X ² X ¹ X ¹ 
Apenas a rua principal é pavimentada / ¹ Apenas quando da ocorrência de cheia do 
rio -> algumas residências ribeirinhas ficam "ilhadas" / ² Quando chove, um dos 
acessos fica comprometido devido à passagem de riacho. 

Piquiri I X ¹ X           

¹ A BR-110 "corta" as localidades. 
Piquiri II X ¹ X           

Canto do Amaro X ¹ X           

PA Sussuarana X ¹ X           

Sussuarana                 

Sítio Santo Antônio   X       X X   

Ema   X         X   

Taboleiro Alto   X         X   

PA Jurema X X           Bueiros na BR próxima à comunidade. 
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Tabela 37. Características de manejo de águas pluviais das localidades rurais visitadas, por setor de mobilização. (continua) 
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OBSERVAÇÕES 

SETOR SÃO JOÃO DA VÁRZEA 

Picada I   X X     X X Foi atingida pela enchente do rio Mossoró nos anos 2008 e 2009 

Picada II   X X     X X O rio Mossoró passa bem próximo dessa comunidade 

São João Da Várzea   X           O rio Mossoró passa bem próximo dessa comunidade 

Passagem Do Rio   X       X X   

PA Camurupim Ii   X             

Ingá   X             

Panela Do Amaro   X             

Elaboração: Start Consultoria, 2015. 
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6.2.4. Visão Geral dos Sistemas de Drenagem 

As chuvas da região de Mossoró escoam sentido ao Rio Apodi-Mossoró. Apenas o bairro Dom 

Jaime Câmara tem uma parte das suas águas destinadas ao rio Angicos, pois nesse bairro há um 

divisor de águas. O relevo não se apresenta com declividade considerável, portanto podem se 

considerar como fundos de vale os canais existentes e discriminados nos mapas. 

Na Secretaria de infraestrutura não existe um cadastramento técnico que permita o 

conhecimento dos dados referentes à implantação desses sistemas, ou realização das 

intervenções e projetos específicos, portanto não é possível verificar a data exata da realização 

ou o valor destinado às obras de drenagem realizadas em Mossoró. 

No centro da cidade as intervenções foram realizadas em meados dos anos 1970, sendo galerias 

muito antigas, verificando-se, portanto, pontos de alagamento nesta área, devido ao 

subdimensionamento do sistema. 

Portanto, as intervenções mais frequentes realizadas pela secretaria estão relacionadas à 

microdrenagem, mais precisamente para resolução de problemas pontuais. Tal conceito 

aplicado aos sistemas de drenagem – baseados na ideia de um rápido escoamento e disposição 

final das águas pluviais –, aos poucos vem sendo substituído por critérios mais sustentáveis e 

econômicos para a drenagem urbana. 

Neste novo conceito, através de soluções combinadas, é priorizada a retenção das águas pluviais 

na bacia hidrográfica através de técnicas tais como: aumento da capacidade de infiltração (tanto 

em áreas públicas como particulares); priorização de mecanismos naturais de escoamento, com 

redução da velocidade de escoamento, entre outros, de forma a evitar a transferência dos 

impactos da ocupação urbana para a bacia hidrográfica.  

Não existe em Mossoró a prevenção de desastres de inundações, por meio da previsão de 

eventos de chuva de magnitude elevada com base nos tempos de recorrência. Além disso, não 

foi observada a existência de sistema de informações para monitoramento de ocorrências ou 

focos de alagamentos e inundações no município.  

Em relação à capacidade suporte do sistema, não foi possível realizar o cálculo de forma 

acurada, devido à falta de informações a respeito dos sistemas de drenagem das bacias. Dessa 

forma, sugere-se que o levantamento seja feito quando da elaboração do plano diretor de 

drenagem para verificar a necessidade de instalação de novos equipamentos.  

 

6.2.5. Serviços de Manutenção do Sistema de Drenagem 

Os serviços de limpeza e desobstrução de galerias, caixas, poços de visita, bocas-de-lobo são 

executados pela secretaria de serviços urbanos do município (SEMSUR), sendo esta a única 

função desta secretaria com relação à drenagem, de acordo com a Prefeitura Municipal de 

Mossoró (2015). Obras de maior porte, como a limpeza dos canais de drenagem, são executadas 

também pela Secretaria de Serviços Urbanos, utilizando equipamentos da empresa SANEPAV 
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para os canais naturais. Para limpeza dos canais artificiais os funcionários utilizam vassouras e 

pás para desobstrução desses canais. 

Sendo assim, verifica-se que existem serviços de manutenção e limpeza da drenagem natural e 

artificial, porém esses serviços não são realizados com frequência, apenas quando dá problema. 

Antes da estação chuvosa da cidade que se concentra de Janeiro a Maio, a equipe da Secretaria 

de Serviços Urbanos realiza a desobstrução dos canais, caracterizando-se como atividades 

pontuais, na tentativa de evitar maiores danos provocados pela chuva. 

Os serviços de limpeza e manutenção são realizados em caráter corretivo (só existe troca 

quando uma peça deixa funcionar ou está com eficiência baixa). A desobstrução dos canais é 

considerada atividade pontual. A prefeitura não promove desassoreamento do rio ou mesmo 

limpeza dos aguapés, plantas que indicam certo percentual de poluição no corpo hídrico. A 

SEINFRA executa projetos, obras e serviço de manutenção das estruturas de em parceria com 

uma empresa privada, mas a fiscalização até o momento não é realizada.   

Os serviços relativos à drenagem executados pela SEINFRA não são cobrados pela prefeitura. De 

acordo com informações da secretaria, em termos de tecnologias adotadas estas são simples, 

baseada no uso de pás, caminhões e retroescavadeiras. Quanto ao atendimento ao público, este 

é realizado pela própria SEINFRA, por meio de ligações telefônicas ou presenciais. Geralmente 

voltadas para manutenção do sistema, como bocas-de-lobo quebradas, calhas e galerias. As 

solicitações vão sendo atendidas conforme a demanda e disponibilidade de pessoal para 

execução dos serviços. 

Em suma, a cidade de Mossoró não conta com um programa de manutenções periódicas dos 

dispositivos de drenagem. Destaca-se que alguns locais não dispõem de acesso para que seja 

feita manutenção, apontando mais uma vez um problema relacionado ao planejamento. A 

ocupação urbana desordenada agrava o problema da drenagem, tendo em vista a implantação 

de empreendimentos ao longo de canais, e principalmente às margens de cursos naturais. 

 

6.2.6. Gastos com o Sistema de Drenagem 

A secretaria não dispõe de um percentual no orçamento para ser destinado à drenagem. As 

obras de manutenção e implantação do sistema são realizadas de acordo com a necessidade do 

município. Mas de acordo com a SEINFRA são destinados em média R$ 300.000,00/ano para 

obras de drenagem.  

O município não dispõe de programas de drenagem. Não existem dados cadastrais e não há 

uma política municipal direcionada à gestão da drenagem. O Plano Diretor do município dispõe 

de 4 artigos que visam a disciplinar a implantação de novos empreendimentos quanto ao 

sistema de drenagem. De acordo com a Secretaria de meio ambiente e urbanismo, não existem 

políticas ambientais direcionadas à drenagem. 
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Segundo o Plano Plurianual de Mossoró, referente ao quadriênio 2014-2017, a prefeitura dispôs 

de R$ 9.680.000,00 em 2014, R$ 10.260.800,00 em 2015, R$ 5.500.000,00 para 2016 e R$ 

5.775.000,00 em 2017 para obras de construção de rede de drenagem. Com o objetivo de 

realização de estudos sobre as áreas de alagamento, o plano plurianual traz R$ 275.000,00 para 

despesas em 2014, R$ 291.500,00 para despesas de 2015, R$ 306.075,00 para despesas em 

2016 e R$ 321.379,00 para o ano de 2017. Por fim, com o objetivo de realização de obras de 

manutenção de redes de drenagem, o plano reserva R$ 600.000,00 no ano de 2014, R$ 

636.000,00 no ano de 2015, R$ 667.800,00 para o ano de 2016 e R$ 636.00,00 para o exercício 

de 2017.  

 

 

6.3. PROBLEMAS E DEFICIÊNCIAS DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA 

As deficiências do sistema de drenagem urbana do município foram identificadas em visita 

técnica realizada em Mossoró, acompanhada por um representante da Secretaria de Serviços 

Urbanos do Município (SEMSUR). 

De maneira geral, os problemas identificados compreendem galerias de drenagem 

subdimensionadas – problema decorrente da falta de planejamento das ações relativas à 

drenagem urbana, especialmente a falta de um plano diretor de drenagem –; lançamento de 

esgotos domésticos e de resíduos sólidos na rede de drenagem, o que pode gerar problemas de 

ordem epidemiológica no município; e pontos de alagamento em determinados locais da cidade.  

Devido ao fato de a cidade de Mossoró estar localizada em área com pouca chuva, a prefeitura 

do município ao longo dos anos realizou as obras de drenagem sem um planejamento 

adequado, executando trecho a trecho conforme a demanda de soluções para pontos de 

alagamento identificados ou de novas ruas pavimentadas. Dessa forma, a inexistência de um 

cadastramento técnico das obras existentes agrava a falta de planejamento, pois dificulta a 

compatibilização dos sistemas a ser implantados com os sistemas existentes.  

Conforme pôde ser observado no diagnóstico dos sistemas de drenagem do município, 

destacam-se o subdimensionamento do sistema e o lançamento de esgotos domésticos nas 

sarjetas e canais. Os canais do bairro Belo Horizonte e Thermas são exemplos de canais com 

despejo de esgoto e resíduo, mas não são exceção em se tratando da totalidade do município. O 

entupimento desses canais dificulta o escoamento das águas, e consequentemente gera 

alagamentos nessas áreas. 

Outro problema identificado e recorrente é a falta de padronização e, consequentemente, de 

falhas na implantação das bocas de lobo do município, em que a implantação é feita sem um 

planejamento adequado. 

Identificou-se também a obstrução de bocas de lobo e canais por vegetação ou resíduos sólidos, 

ou obstruções realizadas pela própria população, de forma a conter o mau cheiro causado pelas 
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ligações clandestinas de esgotos domésticos. Além disso, identificou-se estrutura precária, peças 

quebradas, sem manutenção e utilizadas de maneira inadequada, o que agrava o cenário de 

alagamentos quando da ocorrência de chuvas, provocando pequenos prejuízos aos munícipes 

(Figura). 

Figura 292. Boca de lobo obstruída pelos 
moradores da região 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015 

Figura 293. Equipamentos públicos deteriorados e 
presença de resíduos sólidos 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015 

 

Em áreas onde não há sistema de esgotamento sanitário recomenda-se a implantação de 

soluções individuais como fossa e sumidouro. No entanto, a população costuma utilizar fossa 

(rudimentar) somente para deposição de dejetos proveniente de sanitários, e os demais 

efluentes são destinados para a rua, com o objetivo de evitar a necessidade de esgotar as fossas. 

Nas figuras que seguem são apresentados exemplos do lançamento de esgotos a céu aberto de 

forma crítica em Mossoró. 
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Figura 294. Canal de drenagem com presença 
de efluentes e resíduos sólidos 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015 

Figura 295. Poço de visita de sistema de esgotamento 
jorrando para a rede de drenagem 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015 

 

Tais lançamentos contribuem diretamente para o agravamento da poluição do rio. Percebe-se, 

que existe uma dificuldade por parte da população em diferenciar sistema de drenagem pluvial 

para sistema de esgotamento sanitário, sendo necessárias medidas não estruturais, como a 

educação ambiental, de forma a sensibilizar a população e alcançar um melhor serviço de 

drenagem e de saneamento.  

A respeito das áreas de preservação dos canais de drenagem, observou-se que as mesmas não 

são preservadas, o que favorece o assoreamento dos cursos d’água. As águas são direcionadas 

para o rio, que também tem suas margens antropizadas. 

Observando-se tal cenário no município de Mossoró, sugerem-se algumas medidas a serem 

adotadas para a micro e macrodrenagem do município, tais como: 

 Limpeza e desobstrução periódica de sarjetas, bocas-de-lobo e tubulações ou galerias; 

 Implantação de programas de sensibilização da sociedade acerca do impacto dos 

resíduos da drenagem; 

 Implantação e/ou ampliação da capacidade de bocas-de-lobo e galerias; 

 Canalização, aprofundamento e/ou alargamento do canal de macrodrenagem, incluindo 

possíveis serviços de dragagem do leito do rio para retirada de material previamente 

depositado; 

 Implantação de dique de proteção da região ribeirinha; 

 Realização de serviços de aterramento e nova pavimentação nos trechos críticos; 

 Implantação de sistemas sustentáveis de drenagem urbana. 
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6.4. EVOLUÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INUNDAÇÕES 

A evolução populacional do município de Mossoró é de 32% para um período de 

aproximadamente 20 anos (1991 – 2010), saindo de 192.267 habitantes em 1991 para 253.815 

habitantes para o ano de 2010. Se feita uma média, o município vem crescendo 

aproximadamente 1,68% / ano, segundo dados do IBGE, 2010. 

Ainda de acordo com IBGE (2010), da população total, 237.241 habitantes estão na zona urbana 

e 22.574 habitantes na zona rural. Sua área territorial compreende 2.099,328 Km², equivalente a 

mais de 4,00% da superfície estadual, densidade demográfica de 123,76 (hab/Km²) e com base 

nos dados da Prefeitura Municipal de Mossoró (2010) possui 52,83 Km² de zona urbanizável e 

60,33 Km de perímetro urbano.   

Apesar de ser uma cidade do interior, Mossoró evidencia-se como um espaço de crescimento, 

expansão e polarização das atividades do setor terciário da região oeste do Rio Grande do 

Norte. Atribui-se a tal fato a existência de diversas atividades socioeconômicas, com destaque 

para a fruticultura, a exploração de sal, comércio e, principalmente, nos últimos trinta anos, a 

exploração de petróleo.   

Conforme o Diagnóstico do município de Mossoró (2005), que foi realizado com os dados da 

Secretaria de Planejamento de Mossoró, referentes a levantamentos de 2002, a cidade conta 

com 28 bairros distribuídos na área urbana.  

O processo de urbanização de Mossoró foi abordado pelo estudo de Karisa Lorena Carmo 

Barbosa Pinheiro, em 2007, intitulado “O processo de urbanização da cidade de Mossoró: 

Histórico da expansão urbana da cidade de Mossoró desde 1772 até os dias atuais”.  

Segundo tal estudo, o processo de urbanização em Mossoró foi intensificado a partir da década 

de 1930, quando a expansão urbana ligou-se à fixação da classe operária no solo urbano, 

desenvolvendo-se ao longo de um importante eixo: a estrada ferroviária. Nessa época 

destacava-se a indústria de sal e agroindústria.  

Figura 296. Fotografia aérea de Mossoró na década de 1930 (primeiras ocupações).  

 
Fonte: Pinheiro, 2006. 
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De acordo com a autora, no início da década de 1930, com o apoio direto e indireto do Governo 

Federal, o Rio Grande do Norte teve a oportunidade de modernizar suas principais indústrias, 

bem como também teve a oportunidade de dirigir a expansão urbana nas suas maiores cidades, 

sendo que Mossoró foi alvo de investimentos e de diversas políticas habitacionais.  

Nessa fase, os investimentos nas grandes empresas, provocou o fechamento dos 

empreendimentos menores, de forma que gerou desemprego e reduziu o poder aquisitivo de 

boa parte da população da região salineira, como em Macau e Areia Branca, o que provocou 

grandes fluxos migratórios para Natal e Mossoró.  

A ocupação urbana da cidade se concentrava na margem esquerda do rio Mossoró, mas após a 

construção da Ponte Jerônimo Rosado e da Av. Presidente Dutra, na década de 1940, foi 

viabilizada a expansão da cidade em direção à capital Natal, surgindo então o bairro Alto de São 

Manoel, localizado à margem direita do rio.   

O início do Planejamento para o município de Mossoró ocorreu na década de 1960, sendo que 

em 1966 foi instituído o Código de Posturas do Município, estabelecendo prescrições sobre 

diversos itens públicos, que incluem aspectos relacionados a saneamento, tais como higiene, 

animais e insetos nocivos, dentre outros, bem como em relação ao uso e ocupação do solo.  

Paralelamente, foi contratado pela CAERN o escritório Saturnino de Brito para realizar os 

levantamentos de densidade demográfica, uso do solo e topografia da cidade de Mossoró, de 

forma a subsidiar um projeto de esgotamento sanitário da cidade.  

No ano de 1975 foi elaborado e instituído o primeiro Plano Diretor de Mossoró. Tal plano tinha 

uma importante preocupação: a instalação de uma zona industrial, com o objetivo de dinamizar 

as atividades industriais no território municipal. Além disso, também foi levado em conta o fator 

ambiental (pela primeira vez na história do município): havia a preocupação com as frequentes 

inundações ocorridas nas margens do rio Mossoró, e seus efeitos diretos no espaço físico e 

indiretos nos processos socioeconômicos da cidade, de forma que criou-se a Zona Especial 

Ribeirinha (ZE2) e a Zona de Proteção Paisagística (ZPP), o que fez com que as margens do rio 

fossem consideradas áreas de interesse paisagístico e por isso deveriam ser preservadas 

(PINHEIRO, 2007). 

Em relação a eventos de cheia no município, observa-se que entre 1978 e 1983 houve cinco 

anos consecutivos de seca, sendo que no ano de 1983 houve uma enchente, que segundo 

PINHEIRO (2007), destruiu 100 açudes e parte das cidades de Santa Cruz e Campo Redondo, no 

Rio Grande do Norte, deixando também vários desabrigados em Mossoró. Houve ainda a 

enchente de 1985 que danificou 10 mil casas, arrombou 450 açudes e destruiu 200 km de 

estradas no RN, apresentando um cenário parecido para o município de Mossoró, em que o rio 

ainda não tinha passado pela obra de tricotomização, com o objetivo de conter as cheias 

As principais áreas afetadas pela enchente do rio, já nessa época, eram o centro da cidade, 

Pereiros, Barrocas, Paredões, Papouco, e principalmente a Rua Benício Filho, na chamada Ilha de 
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Santa Luzia, localizada no bairro Alto de São Manoel. A população ficou desabrigada e 

ocorreram também casos de doenças. As fortes chuvas que caíram durante um ano chegaram à 

marca de 1,1 mil mm, desestruturando o funcionamento da cidade, que não tinha infraestrutura 

para resistir a um evento deste tipo.  

Figura 297. Enchente em Mossoró em 1985.  

 

Fonte: Azougue.org, 2005 

Ocorreram ainda grandes cheias em Mossoró nos anos de 2008 e 2009, que fizeram com que 

centenas de famílias ficassem desabrigadas, principalmente aquelas que residem nas margens e 

proximidades do rio.  

Figura 298. Enchente atinge o centro de Mossoró em 2008. 

 

Fonte: Poluição dos Recursos Hídricos, 2012. 

 

Nos últimos anos, observa-se que Mossoró encontra-se em pleno processo de crescimento, 

sendo que a área urbana vem passando por uma expansão causada pela ampliação de 

condomínios horizontais e loteamentos. O processo de uso e ocupação do solo urbano por 

condomínios e loteamentos provoca sérios problemas ambientais, que juntos interferem na 

qualidade ambiental do espaço urbano.  
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Observa-se que o processo urbanizatório promove supressão da vegetação e impermeabilização 

de áreas, bem como canais e lagoas de drenagem naturais, provocando um aumento de 

contribuição das águas pluviais para os fundos de vale no município. Geralmente, problemas de 

alagamentos e inundações urbanas estão associados a aberturas e impermeabilização de fundos 

de vale. Segundo AFINI JR (1974), fundos de vale são faixas lindeiras aos cursos de água que se 

desenvolvem em planícies ou várzeas, inundáveis ou não nas estações chuvosas e perenes ou 

secos nas estações de estiagem.  

Tal fato reforça a necessidade de um adequado planejamento ambiental, e principalmente que 

seja feito anteriormente à instalação destes empreendimentos imobiliários, aliado a uma gestão 

ambiental integrada durante a sua operação, principalmente em se tratando de um município 

que apresenta um histórico de enchentes e tem sua concentração urbana nas margens de um 

importante rio do Estado.  

 

 

6.5. REGISTROS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA 

A malária e a leptospirose são doenças que constam da lista nacional de doenças de notificação 

compulsória (Lista de Notificação Compulsória – LNC) no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação- SINAN Net, conforme a Portaria do Gabinete do Ministro/Ministério da Saúde N° 

104, de 25 de janeiro de 2011. Segundo a referida Portaria, “as doenças e eventos constantes no 

Anexo I a esta Portaria serão notificados e registrados no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação - Sinan, obedecendo às normas e rotinas estabelecidas pela Secretaria de Vigilância 

em Saúde do Ministério da Saúde - SVS/MS”. Dentre as doenças relacionadas no Anexo I, 

constam a malária e a leptospirose, ambas têm relação com o manejo de águas em ambientes 

urbanos.  

A malária é um grave problema de saúde pública, causada por protozoários do gênero 

Plasmodium, transmitidos pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, que se reproduz em 

regiões que combinam calor, umidade e vegetação.  

Os principais sintomas de malária são variações bruscas de temperatura, calafrios, taquicardia, 

febre alta e dores de cabeça. Podem incluir ainda dores nas articulações, vômitos, convulsões e 

coma. Estes sintomas podem durar vários dias. Mais tarde, caracterizam-se por acessos 

periódicos de calafrios e febre intensos que coincidem com a destruição maciça de hemácias e 

com a descarga de substâncias imunogênicas tóxicas na corrente sanguínea ao fim de cada ciclo 

reprodutivo do parasita.  

A transmissão do parasita pelos mosquitos é afetada pelo clima e geografia, e sua maior 

incidência se dá durante as estações de chuva. Geralmente ocorre em regiões rurais e 

semirurais, mas pode ocorrer em áreas urbanas, principalmente em periferias.  
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Não há vacina contra a malária, sendo assim, as medidas de controle da doença se dão a partir 

do controle sobre o vetor (mosquito Anopheles). Entre as principais medidas de controle 

definidas através do Programa Nacional de Controle e Prevenção da Malária (PNCM), há o 

destaque para a “promoção de obras de drenagem e manejo de áreas endêmicas urbanas”. 

Em relação à leptospirose, tem-se que a mesma é uma doença bacteriana que afeta seres 

humanos e animais e pode ser fatal. É causada pela bactéria Leptospira, presente 

principalmente na urina de roedores e permanece na água por algum tempo. São comuns em 

ocasiões de enchentes em áreas urbanas, onde há a existência de roedores e as pessoas têm 

contato com águas insalubres. A bactéria passa a ser infectante quando entra na pele através de 

pequenas lesões e pelas mucosas em contato com água contaminada.  

A doença torna-se complicada quando se chega a quadros clínicos de falência renal, meningite, 

falência hepática e deficiência respiratória, está sendo conhecida como Doença de Weil. O 

tratamento se dá através de antibióticos. Os sintomas são variados como febre, dores de cabeça 

e musculares, náuseas, vômitos, diarreias e pele amarelada.  

O município de Mossoró não está entre as áreas endêmicas da malária enumeradas pelo 

Ministério da Saúde. Com base nas informações existentes no Sistema de Informações de Saúde 

disponibilizado através do DataSUS e no SINAN - Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação, existem três registros de casos confirmados de malária entre os anos de 2007 a 

2012 no município. De acordo com a II Unidade Regional de Saúde Pública (II URSAP) são 

contabilizados sete casos de malária na região Oeste do Estado. São três em Mossoró, um em 

Baraúna, um em Apodi, um em Caraúbas e um em Areia Branca. 

Quanto à leptospirose, no município há registros de três casos confirmados, sendo um no ano 

de 2004, outro em 2005 e o terceiro no ano de 2009. É importante relacionar os casos por 

malária e leptospirose ocorridos no município com a enchente que ocorreu no ano de 2008, que 

provocou inundação em diversos pontos de Mossoró, inclusive deixando moradores 

desabrigados. 

Em linhas gerais, verifica-se que os dados apontam para uma negligência e subnotificação da 

patologia na região, principalmente porque as notificações são feitas em situações moderadas a 

grave, inclusive com o óbito do paciente. Dessa forma, pode-se aferir que casos leves acabam 

por não ser notificados e os registros históricos representam valores inferiores à realidade de 

alguns locais. 



 

313 

 

 

6.6. INDICADORES OPERACIONAIS, ECONÔMICO-FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E DE 

QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

No presente item foram escolhidos diversos indicadores para análise da qualidade dos serviços 

prestados pela Prefeitura de Mossoró no tocante ao manejo de águas pluviais. Os indicadores 

aqui elencados tiveram como base planos de saneamento realizados em outros municípios do 

Brasil. 

Foram levados em conta dez dimensões na escolha dos indicadores, quais sejam: estratégica, 

operacional (abrangência do sistema de drenagem), grau de permeabilidade, gestão de 

drenagem urbana, avaliação do serviço de drenagem, gestão de eventos hidrológicos extremos, 

interferências à eficácia do serviço de drenagem, aplicação de novas tecnologias e salubridade 

ambiental. 

Verificou-se durante a aplicação desta metodologia, que ainda há alta escassez de dados no 

tocante ao serviço de drenagem e manejo de águas pluviais, inclusive pelo fato de tais 

indicadores não estarem sistematizados no SNIS, por exemplo, dificultando o trabalho de elenco 

dos indicadores, bem como de obtenção das informações. Os indicadores utilizados no presente 

estudo encontram-se apresentados a seguir. 

 

Estratégico  

 Índice de produtividade da força de trabalho com atuação no sistema de drenagem e 
manejo das águas pluviais; e 

 Autossuficiência financeira com a coleta de águas pluviais. 
 

Operacional  

 Cobertura do sistema de drenagem superficial; 

 Cobertura do sistema de drenagem subterrânea;  

 Grau de permeabilidade; 

 Taxa de crescimento da população; 

 Nível de urbanização; 

 Nível de áreas verdes urbanas; e 

 Proporção de área construída ou impermeabilizada. 
 

Gestão da drenagem urbana 

 Percepção do usuário sobre a qualidade dos serviços de drenagem; 

 Participação da população em consultas públicas e audiências públicas, encontros e 
oficinas de trabalho sobre o plano de drenagem;  

 Existência de instrumentos para o planejamento governamental; 

 Investimento per capita em drenagem urbana; e 

 Cadastro de rede existente. 
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Gestão de eventos hidrológicos extremos 

 Incidência de alagamentos no município; e 

 Estações de monitoramento. 
 

Interferências à eficácia do sistema de drenagem 

 Cobertura de serviços de coleta de resíduos sólidos; 

 Proporção de vias atendidas por varrição ao menos 02 vezes por semana; e 

 Existência de canais e galerias com interferência de outros sistemas de infraestrutura 
urbana. 
 

Aplicação de novas tecnologias 

 Implantação de medidas estruturais sustentáveis; e 

 Curso de especialização, treinamento e capacitação de técnicos. 
 

Salubridade ambiental 

 Proporção da população exposta a roedores e animais nocivos; 

 Proporção de ruas sujeitas a inundações provocadas por drenagem inadequada; 

 Incidência de pessoas em contato com esgoto e resíduos sólidos; e 

 Incidência de leptospirose e outras medidas de veiculação hídrica. 
 
Avaliação do serviço de drenagem pluvial 

 Implantação dos programas de drenagem; 

 Limpeza e desobstrução de galerias; 

 Limpeza e desobstrução de canais; 

 Limpeza e desobstrução de bocas de lobo; e 

 Limpeza de reservatórios. 
 

No quadro a seguir encontram-se os indicadores escolhidos com os respectivos valores para o 

município de Mossoró. Cabe destacar que as informações aqui apresentadas foram obtidas 

junto à Prefeitura Municipal e suas diversas secretarias, com destaque para a SEMURB e 

SEINFRA. 
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Quadro 30. Indicadores utilizados para o setor de drenagem do município de Mossoró (continua) 

CAMPO DE ANÁLISE INDICADOR UNIDADE VALOR OBSERVAÇÕES 

Estratégico 
Índice de produtividade da força de trabalho com atuação no 
sistema de drenagem e manejo das águas pluviais 

Empregados/ha
b. 

0,001 Número de funcionários responsáveis pela limpeza das ruas 

Autossuficiência financeira com a coleta de águas pluviais % 0 Não há arrecadação com a coleta de águas pluviais 

Operacional 

Cobertura do sistema de drenagem superficial S/D - Não há dados referente a área pavimentada do município 

Cobertura do sistema de drenagem subterrânea S/D - 
Não há um levantamento de todas as galerias de drenagem existente no 
município 

Taxa de crescimento da população % 1,97 a.a - 

Nível de urbanização % 92,36 Proporção entre a população urbana e a população total 

Nível de áreas verdes urbanas % - 
Não há estudos no município referente a áreas verdes públicas e áreas não 
desmatadas 

Proporção de área construída ou impermeabilizada % - 
Não há dados referente à área construída ou impermeabilizada total do 
município 

Gestão da drenagem 
urbana 

Percepção do usuário sobre a qualidade dos serviços de 
drenagem 

Ocorrência/ano 180 Número de reclamações por ano 

Participação da população em consultas públicas e audiências 
públicas, encontros e oficinas de trabalho sobre o plano de 
drenagem 

Participantes/se
gmento 

0 Não há eventos destinados à conscientização sobre a drenagem 

Cadastro de rede existente S/D - 
Não há registros sobre o percentual de ruas pavimentadas e controle da 
quantidade de dispositivos 

Existência de instrumentos para o planejamento 
governamental 

 
- - 

Existe planejamento para pavimentação e implantação de dispositivos de 
drenagem.  

Investimento per capita em drenagem urbana 2015 R$/hab 58,14 
Valor previsto para pavimentação na Lei Orçamentária 2015: R$ 16.743.974. 
Considerou-se a população atual de Mossoró 288.000 habitantes de acordo com 
a última estimativa do IBGE 

Gestão de eventos 
hidrológicos extremos 

Incidência de alagamentos no município Eventos/ano 0 
Há três anos a cidade de Mossoró, como o nordeste brasileiro sofre com secas 
intensas. Mas em períodos chuvosos há incidência de alagamentos, porém sem 
registro 

Estações de monitoramento 
Nº de 

estações/km 
0 Não há posto de monitoramento de inundações 

Interferências à eficácia 
do sistema de drenagem 

Cobertura de serviços de coleta de resíduos sólidos na zona 
urbana 

% 99 
Embora o município informe uma cobertura de 100% verifica-se que existem 
pontos na cidade com difícil acesso 

Proporção de vias atendidas por varrição ao menos 02 vezes 
por semana 

% 
  

Existência de canais e galerias com interferência de outros 
sistemas 

Obstruções/km 0 Não há registros, porém, sabe-se que existem interferências 
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CAMPO DE ANÁLISE INDICADOR UNIDADE VALOR OBSERVAÇÕES 

Aplicação de novas 
tecnologias 

Implantação de medidas estruturais sustentáveis R$ 0 Não há previsão 

Curso de especialização, treinamento e capacitação de 
técnicos 

Nº de 
cursos/ano 

0 Não há realização de capacitação ou curso nessa área 

Salubridade ambiental 

Proporção da população exposta a roedores e animais nocivos % 55,28 

Baseada na taxa de pobreza fornecida pelo IBGE 
Proporção de ruas sujeitas a inundações provocadas por 
drenagem inadequada 

% 55,28 

Incidência de pessoas em contato com esgoto e resíduos 
sólidos 

% 55,28 

Incidência de leptospirose e outras doenças de veiculação 
hídrica 

% 14,5 Média realizada a partir dos levantamentos feitos entre os anos de 2010 a 2014 

Avaliação do serviço de 
drenagem pluvial 

Implantação dos programas de drenagem 
 

% 0 Sem obras em andamento 

Limpeza e desobstrução de galerias Km/ano 0 
As galerias passam por limpezas anuais, mas não há dados na prefeitura que 
indiquem a quantidade em metros lineares que é realizado o serviço 

Limpeza e desobstrução de canais Km/ano 0 
Os canais passam por limpezas anuais, mas não há dados na prefeitura que 
indiquem a quantidade em metros lineares que é realizado o serviço 

Limpeza e desobstrução de bocas de lobo 2015 Km/ano 1.879,28 Extensão de ruas varridas durante a semana: 156.607m 

Limpeza de reservatórios Km/ano 0 
Os reservatórios passam por limpezas anuais, mas não há dados na prefeitura 
que indiquem a quantidade do serviço que é realizado 

S/D – sem dados 
OBS. Foi informado pela Secretaria de Serviços Urbanos que há anos não se faz alteração no trecho de varrição, sendo o mesmo valor encontrado para os anos anteriores a 
2015. 
A Lei Orçamentária 2010, Lei nº 2.605 de 4 de Janeiro de 2010, institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013. 
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Em destaque ao investimento em drenagem realizado pela Prefeitura Municipal, verifica-se 

que o mesmo vem aumentando com o decorrer dos anos, especialmente no ano de 2014, em 

que o valor previsto para pavimentação na lei orçamentária do respectivo ano foi de R$ 

18.319.205,00 (dezoito milhões, trezentos e dezenove mil e duzentos e cinco reais), em 

comparação ao ano anterior, 2013, cujo valor previsto era de R$ 3.980.679,00 (três milhões 

novecentos e oitenta mil e seiscentos e setenta e nove reais), representando um aumento de 

360%, conforme mostrado no gráfico que segue. 

Gráfico 29. Histórico do investimento em pavimentação em Mossoró – RN.  

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Mossoró, 2015. 
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6.7. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A seguir são apresentados os pontos fortes e pontos fracos identificados no diagnóstico de 

drenagem e manejo de águas pluviais do município de Mossoró. 

 

Pontos fracos 

 Infraestrutura e equipamentos precários e subdimensionados; 

 Interface com o sistema de esgotamento sanitário, com amplo lançamento de 
efluentes domésticos na rede de águas pluviais; 

 Inexistência de plano diretor de drenagem urbana; 

 Ausência, por parte do órgão ambiental municipal, de um monitoramento pluvial e 
fluvial eficaz e continuado nas bacias hidrográficas em que Mossoró está inserida;  

 Não são consideradas técnicas e tecnologias modernas de redução na fonte de causas 
de inundações, como métodos de drenagem sustentável, tais como a redução da 
impermeabilização em áreas urbanas, manutenção da rede hidrográfica e de áreas de 
preservação permanente, evitando-se obras que alterem o regime ou a rede 
hidrográfica e ocupações que devastam as matas ciliares, promovendo o 
assoreamento do leito dos rios no município; 

 Não foi identificada a manutenção preventiva programada do sistema de drenagem 
urbana por parte dos órgãos municipais, ocorrendo apenas com base em problemas e 
deficiências já ocorridos e identificados; 

 Atuação tímida da fiscalização de ocupações irregulares em áreas de preservação 
permanente e na identificação de lançamentos indevidos de esgoto no sistema de 
drenagem do município. 

 

Pontos fortes 

 Esforço da Administração Pública para elaboração do Plano Municipal de Saneamento 
Básico de Mossoró; 

 Destinação média do orçamento municipal de R$ 300.000,00/ano para obras de 
drenagem. 
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7. INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

7.1. INTRODUÇÃO 

A geração de resíduos sólidos está presente em praticamente todas as atividades humanas. 

Além disso, os hábitos da sociedade moderna, pautados no consumismo, contribuem para o 

aumento da geração de resíduos. São bastante diversificados os tipos de resíduos e, se não 

forem destinados de forma adequada às suas peculiaridades, podem causar graves danos aos 

recursos naturais, à qualidade de vida e à saúde pública. 

Nesse sentido, a conscientização acerca do consumo racional, em todas as esferas, visando 

minimizar a geração de resíduos na fonte é a mais importante ferramenta para se atingir uma 

gestão sustentável dos resíduos sólidos. 

No Brasil, os serviços de saneamento básico que inclui a limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos foram regulamentados em 2007 pela Lei n°. 11.445/2007 (Política Nacional de 

Saneamento Básico). Em 2010, foi promulgada a Lei n°. 12.305/2010 que instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).  

De acordo com o art. 3º, inciso XVI, da PNRS, os resíduos sólidos são: 

Qualquer material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se 

propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou 

semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos 

ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas ou 

economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. 

 

Outro conceito importante foi trazido pela Política Nacional de Saneamento Básico que define 

o serviço público de limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos como sendo "o conjunto 

de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de atividades de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 

limpeza de logradouros e vias públicas". 

Diante da grandiosa importância ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde 

pública, a PNRS busca, sobretudo, a gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente 

adequado dos resíduos sólidos. Para concretizar isso, o Plano Municipal de Gestão integrada 

de Resíduos Sólidos (PGIRS) foi instituído como instrumento obrigatório a ser elaborado pelo 

titular do serviço (município), como também os planos de gerenciamento por parte dos 

geradores. 

Neste capítulo, será apresentado o diagnóstico da infraestrutura de limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos do município de Mossoró. As informações foram levantadas junto à 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR e à empresa terceirizada, no Sistema 
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Nacional de Informações de Saneamento – SNIS, nas oficinas comunitárias realizadas na zona 

urbana e rural, em visitas às cooperativas de catadores de materiais recicláveis e por meio de 

levantamento de campo. 

 

 

7.2. LEGISLAÇÃO E NORMAS APLICÁVEIS 

A temática relativa à gestão dos resíduos sólidos é tratada em uma diversidade de legislações 

(leis, decretos, resoluções e normas técnicas), dentre as quais se destacam: 

 Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007: Estabelece as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico. 

 Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010: Regulamenta a Lei nº 11.445, de 05 de 

janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá 

outras providências. 

 Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010: Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

 Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010: Regulamenta a Lei n° 12.305, de 2 de 

agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê 

Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a 

Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências. 

 Decreto nº 7.405, de 23 de dezembro de 2010: Institui o Programa Pró-Catador, 

denomina Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de 

Materiais Reutilizáveis e Recicláveis o Comitê Interministerial da Inclusão Social de 

Catadores de Lixo criado pelo Decreto de 11 de setembro de 2003, dispõe sobre sua 

organização e funcionamento, e dá outras providências. 

 Resolução CONAMA nº 005/1993: Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos 

gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários. (Encontra-se em 

processo de revisão). 

 Resolução CONAMA nº 006/1991: Dispõe sobre a incineração de resíduos sólidos 

provenientes de estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos. 

 Resolução CONAMA nº 275/2001: Estabelece código de cores para os diferentes tipos 

de resíduos. 

 Resolução CONAMA Nº 283/de julho de 2001: Dispõe sobre o tratamento e a 

destinação final dos resíduos dos serviços de saúde. Brasília, 2001. 

 Resolução ANVISA nº 306/ 2004: Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

 Resolução 307/2002: Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão 

dos resíduos da construção civil. 

 Resolução CONAMA nº 313/2002: Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos 

Sólidos Industriais. 
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 Resolução CONAMA nº 358/2005: Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos 

resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. 

 Resolução CONAMA nº 362 /2005: Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação 

final de óleo lubrificante usado ou contaminado. 

 Resolução CONAMA nº 404/2008: Estabelece critérios e diretrizes para o 

licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos 

urbanos. 

 Resolução CONAMA nº 416/2009: Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental 

causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada, e dá outras 

providências. 

 Resolução CONAMA nº 431/2011: Altera o art. 3º da Resolução nº 307, de 5 de julho 

de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-  CONAMA, estabelecendo nova 

classificação para o gesso. 

 Resolução CONAMA nº 448/2012: Altera os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 da 

Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente- 

CONAMA nas definições de: Aterro de resíduos classe A de reservação de material 

para usos futuros, área de transbordo e triagem de resíduos da construção civil e 

resíduos volumosos, gerenciamento de resíduos sólidos, gestão integrada de resíduos 

sólidos. 

 Resolução CONAMA nº 450/2012: Altera a Resolução nº 362, de 23 de junho de 2005, 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente- CONAMA, que dispõe sobre recolhimento, 

coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado. 

 Resolução CONAMA Nº 469/2015: Altera a Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho 

de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 

resíduos da construção civil. 

 ABNT NBR 8.418/1984: Apresentação de projetos de aterros de resíduos industriais 

perigosos- Procedimento. 

 ABNT NBR 8.849/1985: Apresentação de projetos de aterros controlados de resíduos 

sólidos urbanos - Procedimento 

 ABNT NBR 10.157/1987: Aterros de resíduos perigosos - Critérios para projeto, 

construção e operação – Procedimento. ABNT. 

 ABNT NBR 11.174/ 1990: Armazenamento de resíduos classes II - não inertes e III - 

inertes - Procedimento 

 ABNT NBR 11.175/1990: Incineração de resíduos sólidos perigosos - Padrões de 

desempenho – Procedimento 

 ABNT NBR 12.235/1992: Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – 

Procedimento. 

 ABNT NBR 8.419, de 30 de abril de 1992. Versão corrigida 1996: Apresentação de 

projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos - Procedimento 

 ABNT NBR 12.808, de 30 de janeiro de 1993: Resíduos de serviço de saúde - 

Classificação 
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 ABNT NBR 12.807/1993. Resíduos de serviços de saúde – Terminologia 

 ABNT NBR 12.810/1993. Coleta de resíduos de serviços de saúde - Procedimento ABNT 

 ABNT NBR 1.298/1993. Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos 

urbanos – Terminologia. 

 ABNT NBR 13.463, de 30 de outubro de 1995: Coleta de resíduos sólidos 

 ABNT NBR 13.591/1996. Compostagem – Terminologia. 

 ABNT NBR 13.853, de 30 de maio de 1997: Coletores para resíduos de serviços de 

saúde perfurantes ou cortantes - Requisitos e métodos de ensaio 

 ABNT NBR 13.896, de 30 de junho de 1997: Aterros de resíduos não perigosos - 

Critérios para projeto, implantação e operação 

 ABNT NBR 14.652/2001. Coletor-transportador rodoviário de resíduos de serviços de 

saúde - Requisitos de construção e inspeção - Resíduos do grupo A. 

 ABNT NBR 14.599/2003. Requisitos de segurança para coletores compactadores de 

carregamento traseiro e lateral. 

 ABNT NBR 10.004, de 31 de maio de 2004. Resíduos sólidos - classificação 

 ABNT NBR 10.005, de 31 de maio de 2004. Procedimento para obtenção de extrato 

lixiviado de resíduos sólido 

 ABNT NBR 10.006, de 31 de maio de 2004. Procedimento para obtenção de extrato 

solubilizado de resíduos sólidos 

 ABNT NBR 10.007, de 31 de maio de 2004. Amostragem de resíduos sólidos 

 ABNT NBR 15.051/2004. Laboratórios clínicos - Gerenciamento de resíduos. 

 ABNT NBR 15.116/2004. Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - 

Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural – Requisitos. 

 ABNT NBR 15.112/2004. Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - Áreas de 

transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

 ABNT NBR 15113/2004. Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes - 

Aterros - Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

 ABNT NBR 15.114/2004. Resíduos sólidos da Construção civil - Áreas de reciclagem - 

Diretrizes para projeto, implantação e operação.  

 ABNT NBR 9.191, de 26 de maio de 2008. Sacos plásticos para acondicionamento de 

lixo - Requisitos e métodos de ensaio 

 ABNT NBR 13.221, de 16 de abril de 2010. Transporte terrestre de resíduos 

 ABNT NBR 15849/2010. Resíduos sólidos urbanos – Aterros sanitários de pequeno 

porte – Diretrizes para localização, projeto, implantação, operação e encerramento 

 ABNT NBR 7.501, de 12 de setembro de 2011. Transporte terrestre de produtos 

perigosos — Terminologia 

 ABNT NBR 7.500, de 19 de abril de 2013. Identificação para o transporte terrestre, 

manuseio, movimentação e armazenamento de produtos 

 ABNT NBR 12.809, de 19 de abril de 2013. Resíduos de serviços de saúde — 

Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde intraestabelecimento 
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 ABNT NBR 12.807, de 15 de maio de 2013. Resíduos de serviços de saúde — 

Terminologia 

 ABNT NBR 14.652, de 11 de junho de 2013. Implementos rodoviários — Coletor-

transportador de resíduos de serviços de saúde — Requisitos de construção e inspeção 

 Lei Nº. 012, de 11 de dezembro de 2006: Dispõe sobre o Plano Diretor de Mossoró; 

 Lei Nº. 026, de 08 de dezembro de 2008: Institui o Código de meio ambiente, fixa a 

política municipal do meio ambiente e cria o Sistema municipal do meio ambiente do 

Município de Mossoró; 

 Lei Nº. 047, de 16 de dezembro de 2010: Dispõe sobre o Código de Obras Posturas e 

Edificações do município de Mossoró; 

 Lei Complementar Nº 067, de 9 de Janeiro de 2012: Dispõe sobre normas específicas 

para licitação e contratação de Parceria Público-Privada (PPP), no âmbito do Município 

de Mossoró, institui o Programa Municipal de PPP, na Administração Pública 

Municipal, e dá outras providências. 

 Lei 096/2012 – Dispõe sobre o sistema tributário do Município de Mossoró e dá outras 

providências. 

 Decreto 4.323/2012 - Institui o Plano Municipal de Gerenciamento e Manejo de 

Resíduos Sólidos da Cidade de Mossoró. 

 Lei Nº 3.104, de 08 de Janeiro de 2014: institui o Plano Plurianual – PPA – do município 

de Mossoró para o período 2014 a 2017. 

 Lei Complementar Nº 105, de 4 de Julho de 2014: Dispõe sobre a organização 

administrativa da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Mossoró e 

dá outras providências. 
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7.3. GESTÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O planejamento, regulação, fiscalização e prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos competem ao titular dos serviços que pode prestá-los diretamente ou 

autorizar sua delegação, definindo para isso o ente responsável pela sua regulação e 

fiscalização, bem como os procedimentos de sua atuação. 

Em Mossoró, os serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos são gerenciados 

pela Administração Direta por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR). A 

Lei Complementar nº. 105 de 4 de julho de 2014, que dispõe sobre a organização 

administrativa da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Mossoró, 

estabelece no art. 38 que compete a SEMSUR, dentre outras: 

I - planejar e coordenar a política setorial de gestão e manejo dos resíduos sólidos em 

consonância com as políticas estadual e nacional; 

II - formular estratégias, normas e padrões de operacionalização, avaliação e controle das ações 

setoriais; 

III - planejar, elaborar, coordenar e avaliar a execução orçamentária e controlar as ações realizadas 

na sua área de competência; 

IV - articular-se com órgãos e instituições municipais, estaduais e federais, bem como com 

organizações não governamentais, com vistas a colher subsídios, informações e formar parcerias 

para a execução das políticas publicas setoriais sob sua responsabilidade; 

V - realizar estudos e elaborar projetos, individualmente ou em conjunto com outras áreas do 

governo municipal, visando promover a modernização dos serviços realizados na sua área de 

competência; 

VI - avaliar, com base em estudos técnicoeconômicos e tendo em vista o interesse público, 

alternativas de terceirização de serviços sob sua responsabilidade; 

VII - exercer as atribuições de poder concedente, fiscalizar os serviços concedidos, autorizados, 

permitidos ou por outras formas delegadas a terceiros e elaborar relatórios, índices e dados 

estatísticos mensais sobre os resultados contratados; 

VIII- agir, em casos de emergência e calamidade pública, diligenciando a execução de medidas 

corretivas nas obras públicas e nos sistemas viários municipais, em articulação com a Secretaria de 

Infraestrutura e Habitação e com a defesa civil; 

IX - promover o monitoramento, desobstrução e limpeza das galerias de drenagem e cursos 

hídricos naturais, pavimentados ou não; 

X - promover ações com vistas à modernização dos serviços de coleta de resíduos sólidos, 

estimulando e introduzindo processos de coleta seletiva e de reciclagem desses resíduos, 

mediante parcerias com outros órgãos e entidades internas e externas à Administração 

Municipal; 

XI - operar as ações de limpeza de logradouros públicos, incluindo praças e canteiros; 

XII - operar, diretamente ou através de terceiros, o aterro sanitário; 

XIII - executar as ações de apreensão de animais soltos em via pública; 

XIV- gerenciar, diretamente ou através de terceiros, os cemitérios públicos. 

 

A estrutura organizacional da Secretaria de Serviços Urbanos contempla uma gerência 

avançada de planejamento, administração e finanças e duas gerências executivas, uma de 

coleta seletiva e a outra de limpeza pública, conforme mostra figura abaixo. 
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Figura 299. Organograma da SEMSUR 

Fonte: SEMSUR, 2015. 
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As instalações físicas utilizadas no gerenciamento dos serviços constam de: 

 Edifício administrativo da secretaria: Local onde funciona toda parte administrativa, 

coordenação operacional e fiscalização. Fica localizado à Avenida Rio Branco, Centro; 

 Regional Centro: Gerencia a realização dos serviços de limpeza na região central da cidade. 

Fica localizada na Rua Jerônimo Rosado (Centro de Serviços de Limpeza Urbana Antônio da 

Silva Ferreira – Decreto nº 3.909 de 09/02/2012); 

 Regional Sul: Gerencia a realização dos serviços de limpeza na região sul da cidade (margem 

direita do rio Apodi). Fica localizada à Rua Raimundo Firmino de Oliveira, no bairro Costa e 

Silva; 

 Regional Norte: Gerencia a realização dos serviços de limpeza na região norte da cidade 

(margem esquerda do rio Apodi, excluindo o centro). Fica localizada à Rua Raimundo Nelson, 

no bairro Abolição. 

Os serviços são predominantemente terceirizados por meio do contrato de prestação de serviços nº. 

016/2010 firmado entre a Prefeitura e a empresa privada SANEPAV Saneamento Ambiental LTDA. O 

Quadro abaixo apresenta os serviços realizados e o respectivo executor. 

Quadro 31. Realização dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

Serviço Responsável 

Coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares SANEPAV/Prefeitura 

Coleta seletiva Cooperativas de Catadores 

Coleta e transporte de entulho e volumosos SANEPAV/Prefeitura 

Coleta de resíduos de poda e remoção de árvores SANEPAV 

Coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 
resíduos de serviços de saúde 

STERICYCLE (SERQUIP) 

Varrição de vias e logradouros públicos SANEPAV/Prefeitura 

Capinação, roçagem e pintura de meio fio SANEPAV/Prefeitura 

Limpeza de córregos, canais e bocas de lobo; SANEPAV 

Serviços complementares SANEPAV 

Operação do aterro sanitário SANEPAV/Prefeitura 

 

Na realização desses serviços estão envolvidos 337 (trezentos e trinta e sete) funcionários, dos quais 

70 (setenta) são servidores efetivos lotados na SEMSUR e 267 (duzentos e sessenta e sete) são 

terceirizados, conforme detalhamento apresentado nos Quadros a seguir. 
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Quadro 32. Servidores efetivos envolvidos nos serviços de limpeza urbana 

Função Quantidade 

Administrativo 28 

Encarregado  

Fiscal  

Motorista 12 

Gari 30 

Total 70 

Fonte: SEMSUR, 2015. 

Quadro 33. Quadro de funcionários da empresa terceirizada 

Função Quantidade 

Agente de limpeza 2 

Ajudante de mecânico 1 

Almoxarife 1 

Analista de recursos hum. 1 

Auxiliar de serviços gerais 70 

Assistente administrativo 4 

Auxiliar de abastecimento 1 

Auxiliar de departamento pessoal 1 

Borracheiro 1 

Coletor 32 

Comprador 1 

Coord. Operacional 1 

Coveiro 1 

Encarregado 9 

Gari 69 

Gerente operacional 1 

Lavador 2 

Mecânico 2 

Menor jovem 1 

Motorista 28 

Operador 6 

Pedreiro 1 

Porteiro 4 

Supervisor 3 

Técnico de segurança do trabalho 1 

Tratorista 1 

Varredor 22 

Total 267 

Fonte: SANEPAV, 2015. 
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7.3.1. Planejamento dos Serviços 

O Município de Mossoró possui um Plano Setorial de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

que foi elaborado em 2012 pela Ziguia Engenharia Ltda, tendo sido aprovado e instituído pelo 

Decreto nº. 4.025 de 30 de julho de 2012.  

O referido estudo estabelece diretrizes, objetivos, metas e as ações a serem adotadas pelo município 

para a melhoria da eficiência na prestação dos serviços públicos correspondentes, no âmbito de seu 

território. 

Os Capítulos I e II abordam, respectivamente, os aspectos conceituais e o diagnóstico da situação. Já 

no Capítulo III, são definidos objetivos gerais e relacionadas as seguintes metas e ações: 

 Curto prazo: 

I. Educação ambiental: reduzir, reutilizar e reciclar; 

II. Coletar e dar destinação adequada a todos os tipos de resíduos gerados no município de 

Mossoró; 

III. Fazer diagnóstico das áreas degradadas e contaminadas e desenvolver ações visando à 

recuperação das mesmas; 

IV. Encerramento do lixão das Cajazeiras; 

V. Implantação de Unidade de Beneficiamento de Resíduos da Construção Civil; 

VI. Implantação de Unidade de Tratamento de Resíduos Orgânicos, com possibilidade de 

aproveitamento energético; 

VII. Implantação de Ecopontos; 

VIII. Intensificar a fiscalização sobre os RCC e os caçambeiros; 

IX. Promover a discussão com a comunidade sobre a destinação dos resíduos sólidos; 

X. Expandir o atendimento da coleta seletiva. 

 

 Médio prazo: 

I. Criação de lei municipal específica para o gerenciamento adequado de resíduos da 

construção civil;  

II. Criação de lei municipal específica para o gerenciamento adequado de resíduos 

industriais/perigosos;  

III. Implementação de Programa de Educação Ambiental nas áreas centrais envolvendo escolas 

municipais, associações e organizações;  

IV. Adequação das atividades e rotinas operacionais do Sistema de Limpeza Urbana, visando ao 

maior controle e fiscalização do manejo e disposição final dos resíduos sólidos;  

V. Adequação do modelo tecnológico, priorizando a coleta diferenciada de materiais 

segregados na fonte, a valorização dos resíduos e, inserção da coleta alternativa; 

VI. Articulação com os responsáveis diretos e indiretos de resíduos especiais tais como pneus, 

pilhas e baterias, de modo a promover a coleta e destinação adequada destes materiais 

 



 

329 

 

 Longo prazo: 

I. Implementação da coleta seletiva (fração seca e úmida) para toda a área urbana; 

II. Implementação de Instrumento Econômico pela Coleta e Destinação Final dos Resíduos 

Sólidos;  

III. Continuidade das ações de educação ambiental. 

 

Destaca-se que não foi estabelecido um cronograma físico para realização das ações propostas, nem 

a definição específica dos responsáveis, estabelecendo de forma geral que caberá a então Secretaria 

de Serviços Urbanos, Trânsito e Transporte Público, a função de implementar os planos operacionais 

dos serviços de coleta, varrição de vias e serviços congêneres, tratamento e destinação final, além de 

instrumentalizar-se para acompanhar a promoção dos trabalhos de educação ambiental e 

participação comunitária. 

Ainda no Capítulo III é definido um modelo genérico para gestão das ações propostas que contempla 

diretrizes básicas, planejamento estratégico, estrutura operacional, estrutura jurídica, administrativa 

e financeira, estrutura técnica, política de recursos humanos, estrutura de comunicação, informação 

e mobilização social, estrutura de fiscalização.  

No Capítulo IV, são definidos os projetos necessários ao alcance dos objetivos e metas estabelecidas. 

O Projeto de Limpeza Urbana contempla proposições para a coleta dos resíduos urbanos, varrição, 

serviços complementares, coleta seletiva, beneficiamento de resíduos da construção civil, unidade de 

tratamento de resíduos orgânicos, encerramento e remediação do lixão das Cajazeiras, construção 

de Ecopontos e mobilização social, podendo ser extraídas algumas metas, conforme apresentadas no 

Quadro abaixo. 

Quadro 34. Metas para os serviços de limpeza urbana 

SERVIÇO META 

Coleta dos resíduos urbanos e serviços indivisíveis Atender 100% da população 

Varrição manual Abranger 100% das vias pavimentadas 

Coleta seletiva Atingir o montante de reciclagem de 10% 

Fonte: Prefeitura de Mossoró, 2012. 

Já o projeto de tratamento de resíduos prevê a construção de uma unidade de beneficiamento de 

resíduos da construção civil, unidade de tratamento de resíduos orgânicos, com possibilidade de 

aproveitamento energético e unidade de trituração de podas. As estimativas de investimentos em 

cinco anos para adequação dos serviços, considerando um crescimento populacional de 1,39% (IBGE, 

2007) são apresentadas a seguir. 
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Quadro 35. Necessidade de investimento no setor 

SERVIÇO MELHORIA INVESTIMENTO (R$) 

Coleta de resíduos sólidos urbanos 
Aquisição de 10 veículos 
com sistema de 
monitoramento 

168.000,00 

Varrição manual 
Acréscimo de 130 Km por 
ano 

45.110,00 

Serviços complementares Acréscimo de 1 equipe 1.500.000,00 

Educação ambiental 
Investimento de 2% da 
despesa com limpeza 
urbana 

130.000,00 

Beneficiamento de entulho Aquisição de britador 1.200.000,00 

Construção de eco-pontos Construção de 3 unidades 360.000,00 

TOTAL 3.403.110,00 

Fonte: Prefeitura de Mossoró, 2012. 

Com relação às ações para emergências e contingências, são propostas basicamente duas: a 

disponibilidade de equipamentos reserva e estratégias para mitigar o absenteísmo. 

De modo geral, o plano setorial de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de Mossoró não 

atende integralmente ao conteúdo mínimo estabelecido no art. 19 da Lei 12.305/2010 (Política 

Nacional de Resíduos Sólidos) para elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos 

sólidos. 

 

 

7.4. SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS 

7.4.1. Resíduos Sólidos Domiciliares e Comercial 

7.4.1.1. Geração e caracterização 

Segundo dados da SEMSUR, em 2014 foram depositadas cerca de 55.000 toneladas de resíduos 

sólidos domiciliares/comercial no aterro sanitário municipal, o que representa aproximadamente 150 

toneladas/dia. Além disso, foram coletadas seletivamente 901,5 toneladas de resíduos recicláveis. 

Em termos qualitativos, segundo dados extraídos do PEGIRS (2012), tem-se que 39,89% é matéria 

orgânica, 26,84% rejeito, 29,67% reciclável e 3,59% têxtil, conforme ilustrado na Figura abaixo. 
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Gráfico 30. Composição gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares do município de Mossoró 

 
Fonte: PEGIRS (SEMARH, 2012). 

 

7.4.1.2. Coleta Convencional 

Segundo SNIS (2013), o serviço de coleta domiciliar atende 91,31% da população mossoroense, 

cobrindo toda a área urbana e algumas comunidades rurais. É executado de forma 

predominantemente terceirizada, ficando a cargo da Prefeitura somente a coleta em algumas 

comunidades rurais e nos presídios.  

Na Sede, esse serviço é realizado em dias alternados (segunda, quarta e sexta ou terça, quinta e 

sábado). O Quadro a seguir apresenta os roteiros de coleta e a respectiva frequência. 
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Quadro 36. Roteiros da coleta domiciliar na área urbana 

TURNO SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS 

Diurno 

Planalto 13 de maio Horizonte 

Bom Jesus Alto da Conceição 

Inocoop Carnaubal 

Liberdade Belo Horizonte 

Alto de São Manoel Quixabeirinha 

Alto do Sumaré Abolição III 

Liberdade III Abolição IV 

Liberdade II Santa Delmira 

Nova Vida Abolição 

Costa e Silva Conj. Integração 

Ulrick Graff Conj. Redenção 

Teimosos Resistência 

Walfredo Gurgel Wilson Rosado 

Pintos Pousada Termas 

Van Rosado Ouro Negro 

Alto da Pelonha  

Conj. Geraldo Melo  

Noturno 

Centro Centro 

Ilha de Santa Luzia Doze Anos 

Alto de São Manoel Abolição I e II 

Santo Antônio Nova Betânia 

Paredões - Barrocas Aeroporto 

Bom Jardim Boa Vista 

Santo Antonio  

Santa Helena  

Conj. Independência  

Fonte: SEMSUR, 2015. 

 

Em algumas ruas, foram fixadas em postes de iluminação placas informando os dias da coleta 

domiciliar e o telefone que a população pode acionar para denúncias ou informações sobre o serviço. 
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Figura 300. Frequência da coleta domiciliar da Sede 

 

Elaboração: START Consultoria, 2016. 
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A frota utilizada para execução desse serviço é composta por 11 (onze) caminhões coletores 

compactadores, sendo 10 (dez) de 15 m³ e um de 19 m³. Quanto à equipe, tem-se 19 (dezenove) 

motoristas, 72 (setenta e dois) garis coletores, 1 (um) encarregado e 2 (dois) fiscais. 

Figura 301. Caminhão coletor compactador 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 302. Gari coletor 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Para auxiliar na coleta, em locais onde há grande geração de resíduos, foram instaladas caçambas 

estacionárias de 5 m³ as quais são removidas às segundas, quartas e sextas por um caminhão 

poliguindaste. A Tabela a seguir mostra os locais e quantidades das caçambas estacionárias. 

Quadro 37. Caçambas estacionárias 

LOCAL QUANTIDADE 

Penitenciária Mário Negócio 01 

Presídio Federal 01 

Cadeia Pública Manoel Onofre de Souza 01 

Praça de Convivência 01 

Mercado central 01 

ACREVI 01 

Garagem da SANEPAV 01 

 

Já a Central de Abastecimento - Cobal dispõe de um contêiner metálico estacionário com 

compactação de 20 m³ que é recolhido diariamente pelo equipamento Rol-On Roll-Off. 



 

335 

 

 
Figura 303. Contêiner metálico estacionário instalado 
na Cobal 

Figura 304. Caçamba estacionária em frente a 
garagem da Sanepav 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015.  

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

7.4.1.3. Coleta Seletiva 

A coleta seletiva é um dos principais instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos e consiste 

na coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição.  

Em Mossoró, a coleta seletiva é realizada pelas cooperativas de catadores ACREVI e ASCAMAREM 

com o apoio da Prefeitura que fornece veículos, combustível, aluguel e equipamentos de proteção 

individual.  

As cooperativas recolhem os resíduos previamente separados nos domicílios situados na área de 

cobertura, bem como nos grandes geradores (condomínios e empresas) cadastrados pelas 

associações. O Quadro abaixo apresenta os bairros atendidos e os respectivos dias de coleta. 

Quadro 38. Roteiro da coleta seletiva  

DIAS ASCAMAREM ACREVI 

Segunda 
Abolição III/ Santo Antônio/ 
Redenção/ Integração 

Nova Betânia e Aeroporto/ Inocoop 

Terça 
Abolição II/ Vingt Rosado (2ª e 3ª 
etapa) / Alto da Conceição/Pedidos 

Inocoop/ Alto de São Manoel/ Vingt 
Rosado (1º Etapa) / Abolição I 

Quarta 
Belo Horizonte/ Santo Antônio/ 
Santa Delmira II/ Bom Jardim 

Ilha de Santa Luzia/ Alameda dos 
Cajueiros/ Ulrick Graff/ Costa e 
Silva/ Teimosos/ Dom Jaime 
Câmara/ Walfredo Gurgel 

Quinta 
Santa Delmira I/ Abolição IV/ 
Aeroporto/ Pedidos/ Boa Vista 

Paredões/ Bom Jardim/ Planalto / 
Papoco/ Boa Vista 

Sexta Pintos 
Liberdade I/ Nova Vida/ Sumaré/ 
Dom Jaime Câmara/ Boa Vista 

Fonte: ACREVI e ASCAMAREM, 2015.
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Figura 305. Frequência da coleta seletiva da Sede 

 

Elaboração: Start Consultoria, 2016. 
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Segundo dados da SEMSUR, em 2013 foi coletado um total de 825 toneladas de material 

reciclável (papel/papelão, plástico, vidro e metal), conforme apresentado na Tabela abaixo. 

Tabela 38. Dados da SEMSUR sobre a coleta de 2013 

MATERIAL ACREVI ASCAMAREM 

Papel/papelão 87.584 363.845 

Plástico 71.152 90.836 

Vidro 26.550 73.920 

Metal 26.357 84.417 

Total 211.643 613.018 

 

A sede da Associação dos Catadores de Material Reciclável de Mossoró - ASCAMAREM situa-se 

no conjunto Santa Helena, no bairro de Santo Antônio, em um imóvel alugado pela Prefeitura. 

Possui 18 (dezoito) cooperados, dentre os quais o presidente, vice-presidente, secretária e 

uma tesoureira, a única que possui o segundo grau. A remuneração é quinzenal, perfazendo 

uma renda média mensal entre R$ 800,00 a R$ 1.000,00.  

Dispõe de 4 (quatro) caminhões carroceria de madeira, carrinho de transporte, elevador de 

carga, esteira, prensa de alumínio e de papel. Além da coleta porta a porta, atende 

condomínios e empresas como a Petrobrás, Scania, Unidades e UFERSA, recebendo também 

outras doações. Os resíduos são vendidos a atravessadores de Natal, Recife, Fortaleza e alguns 

do próprio município. As Figuras abaixo mostram a triagem dos materiais e os galpões. 

Figura 306. Triagem dos resíduos Figura 307. Galpões da ASCAMAREM 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

A Associação Comunitária Reciclando Para Vida - ACREVI situa-se no bairro Dom Jaime Câmara, 

em imóvel também alugado pela Prefeitura. Possui 20 (vinte) cooperados, dentre os quais a 

presidenta, vice-presidente, secretária e tesoureira. A renda média mensal é em torno de R$ 

300,00. Dispõe de 3 (três) caminhões carroceria de madeira, carrinho de transporte, elevador 

de carga, esteira, prensa de alumínio e de papel.  

Além da coleta porta a porta, atende condomínios e empresas como Skol, CLC, Hospital dos 

Rins, Ellus, Haliburton, G&E e Adomus, recebendo também outras doações. Os resíduos 

recicláveis são vendidos a atravessadores da região. A Figura abaixo mostra a triagem dos 
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materiais recicláveis realizada ao ar livre, tendo em vista que, na ocasião da visita, o galpão 

encontrava-se em construção. 

Figura 308. Triagem dos resíduos na ACREVI 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

7.4.2. Resíduos Públicos 

Os resíduos públicos compreendem aqueles gerados nas atividades de varrição, podação, 

capina e roçagem, sendo compostos principalmente por resíduos vegetais, além de outros 

materiais como papel, plástico e areia coletados na varrição das vias e logradouros públicos. 

 

7.4.2.1. Varrição de vias e logradouros públicos 

O serviço de varrição manual é executado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - 

SEMSUR e pela SANEPAV. A equipe compreende 12 (doze) garis do quadro da Prefeitura e 36 

(trinta e seis) garis da empresa terceirizada. 

É realizada de segunda à sábado nos turnos diurno e noturno, seguindo um roteiro pré-

determinado que contempla 13 (treze) setores de varrição localizados na região central da 

cidade. A frequência desse serviço é diária no centro da cidade.  

A extensão média varrida é de 1.200 km/mês, sendo utilizados os seguintes equipamentos: 

carrinho de varrição lutocar ou contentor, vassourão, pás e sacos plásticos. As Figuras a seguir 

mostram, respectivamente, a execução desse serviço e as vias atendidas. 
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Figura 309. Execução do serviço de varrição 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

Não foram obtidos dados referentes à quantidade de resíduo coletada no serviço de varrição. 

Tomando-se como base o Manual de Saneamento da FUNASA que registra taxas na ordem de 

0,85 a 1,26 m³ diários de resíduos por km varrido, tem-se uma geração de 1.020 m³/mês. 
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Figura 310. Cobertura dos serviços de varrição na Sede 

 

Fonte: Prefeitura de Mossoró, 2015. 
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7.4.2.2. Coleta de entulho e volumosos 

A coleta e o transporte de entulho e volumosos consiste no recolhimento manual ou 

mecanizado de restos de construções (metralhas) e objetos volumosos dispostos 

irregularmente pela população em vias e logradouros públicos.  

Foram observados uma elevada quantidade de pontos de deposição inadequada desses 

resíduos tanto na Sede quanto na zona rural, formando-se principalmente em canteiros, 

terrenos baldios e logradouros públicos, como se pode visualizar na Figura abaixo. 

 

Figura 311. Disposição de entulho e resíduo de podação no passeio público 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Esse serviço é realizado de forma manual e mecanizada. Na primeira modalidade, é empregada 

uma equipe composta por 2 (dois) garis e um motorista, além de um caminhão caçamba 

basculante de 6m³, do tipo convencional. 

Já a coleta mecanizada é realizada por retroescavadeiras que dispõem os resíduos nas 

caçambas. São utilizadas 4 (quatro) retroescavadeiras e 8 (oito) caçambas basculantes, sendo 4 

(quatro) de 6 m³ e 04 (quatro) de 12m³ e A Tabela abaixo mostra os profissionais envolvidos e 

as respectivas quantidades.  

 

Tabela 39. Equipe da coleta mecanizada de entulho e resíduos volumosos 

Função Quantidade 

Gari 04 

Motorista 08 

Operador 04 

Fonte: Prefeitura de Mossoró, 2015. 
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Figura 312. Execução da coleta mecanizada de entulho 

 

Fonte: Prefeitura de Mossoró, 2015. 

7.4.2.3. Coleta de poda e remoção de árvores 

Esse serviço consiste na coleta de restos de resíduos vegetais provenientes da limpeza de 

parques e jardins e da poda de árvores situadas em logradouros e vias públicas. Além disso, 

são encontrados em diversas áreas do município em forma de pontos de descarrego, 

geralmente em calçadas, ruas, canteiros, terrenos, etc.  

Esse serviço de coleta é realizado mediante ordens de serviço emitidas pela SEMSUR, a partir 

de demandas da população e da fiscalização. Na coleta manual, são utilizados 2 (dois) 

caminhões carroceria de madeira de 6m³, cada um munido de uma equipe de 3 (três) garis e 1 

(um) motorista. Já na coleta mecanizada, os resíduos recolhidos manualmente pelos garis 

passam por um triturador que os arremessam para o interior de uma caçamba basculante de 6 

m³. Nessa modalidade, é empregada uma equipe de 3 (três) garis, 1 (um) motorista e 1 (um) 

operador. A Figura a seguir mostra a execução dessa atividade. 

Figura 313. Coleta mecanizada de resíduos de podação 

 

Fonte: Prefeitura de Mossoró, 2015. 

 

7.4.2.4. Capinação, roçagem e pintura de meio fio 

Os serviços de capina manual compreendem o corte completo e a retirada da cobertura 

vegetal existente nas guias de vias e logradouros, com a finalidade de evitar que prejudique o 

trânsito de pessoas e de veículos, a segurança pessoal, a estética e a sanidade dos logradouros 
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públicos e das áreas residenciais. Inclue também a raspagem de linha d’água ao longo de vias e 

logradouros pavimentados que visa a retirada de areia das sarjetas destinada a drenagem 

pluvial e de águas servida. 

Na realização dessa atividade nas vias pavimentadas são empregados 20 (vinte) garis, 2 (dois) 

motoristas, 1 (um) encarregado e 2 (dois) fiscais. Os equipamentos utilizados são 2 (dois) 

caminhões carroceria de madeira de 4m³. A Figura abaixo ilustra a realização desse serviço. 

Figura 314. Execução da capinação e raspagem 

 

Fonte: Prefeitura de Mossoró, 2015. 

A roçagem é feita quando se deseja remover parte da cobertura vegetal, mantendo a parte 

mais rasteira por razões estéticas ou para evitar erosões.  

No serviço de roçagem manual são empregados 5 (cinco) garis, 1 (um) encarregado e 1 (um) 

fiscal. O serviço é realizado com auxílio de estrovenga, foice e enxada. Já na roçagem 

mecanizada são empregados 1 (um) operador, 1 (um) encarregado e 1 (um) fiscal. O 

equipamento utilizado nessa atividade é um trator sobre pneus com uma roçadeira, além de 

roçadeiras costais, sendo a atividade realizada pela equipe de garis dos serviços de capina e 

raspagem. 
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Figura 315. Execução da roçagem mecanizada 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Na pintura de meio fio são empregados 5 (cinco) garis, 1 (um) encarregado e 1 (um) fiscal. O 

serviço é executado com baldes e broxas e consiste na aplicação de tinta a base de água (cal 

hidratada) nas guias das vias e praças públicas. 

A pintura de meio fio é realizada após os serviços de capina ou roçagem seguidos da raspagem 

de linha d’águas com o objetivo de livrar as guias de qualquer impureza e prepará-la para a 

pintura. Esse serviço tem um caráter especial para limpeza urbana, pois deixa um aspecto de 

asseio e limpeza bem realizada, além de uma orientação do tráfego e melhor higienização. 

 

7.4.2.5. Serviços Complementares 

A Sanepav dispõe de uma equipe para realizar serviços complementares, incluindo a limpeza 

de cemitérios, mercados públicos e eventos. Essa equipe é composta por 17 (dezessete) garis, 

1 (um) motorista, 1 (um) encarregado e 1 (um) fiscal.  

No município existem 2 (dois) cemitérios e 4 (quatro) mercados públicos. Os principais eventos 

realizados no município são: Carnaval, Mossoró Cidade Junina, Pingo do Meio Dia, Auto da 

Liberdade, Festa do Bode e Festa de São Luzia. Nessas ocasiões, a equipe de serviços 

complementares é reforçada com garis de outras atividades. 

 

7.4.3. Resíduos dos Serviços de Saúde 

Segundo a NBR 10.004 da ABNT, os resíduos de serviços de saúde são aqueles gerados em 

hospitais, pronto-socorro, farmácias, postos de saúde laboratórios, ambulatórios, clínicas 

médicas, odontológicas e veterinárias. São classificados, segunda a Resolução CONAMA n° 358 

de 2005, em:  
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 GRUPO A: Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 

características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de 

infecção.  

 GRUPO B: Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à 

saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.  

 GRUPO C: Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham 

radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas 

normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear-CNEN e para os quais a reutilização é 

imprópria ou não prevista. 

 GRUPO D: Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à 

saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. 

 GRUPO E: Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, 

agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, 

lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; 

espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de 

coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares. 

 

Existem em Mossoró, 325 estabelecimentos de saúde dos quais 243 são privados, 1 federal, 10 

estadual e 71 municipal (CNES, 2015). Segundo a Resolução CONAMA n° 358 /2005, todos 

esses estabelecimentos devem possuir o Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de 

Saúde (PGRSS), estudo integrante do processo de licenciamento ambiental que contempla o 

manejo dos resíduos desde a geração, segregação, acondicionamento, coleta, 

armazenamento, transporte, reciclagem, tratamento e disposição final. 

O município não possui plano de gerenciamento dos resíduos de saúde dos estabelecimentos 

municipais. No Hospital Regional Tarcísio Maia, existe um setor específico responsável pelo 

gerenciamento dos resíduos, sendo coordenado por 2 (duas) enfermeiras. No abrigo de 

resíduos, ocorre a separação de por classe, sendo em seguida destinados da seguinte foram: 

os resíduos comuns são coletados 3 (três) vezes por semana pela SANEPAV; os recicláveis são 

vendidos; infecto-contagiosos são coletados pela Stericycle; lâmpadas, pilhas, baterias, 

embalagens de materiais de limpeza, medicamentos vencidos seguem para a logística reversa. 
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Figura 316. Acondicionamento dos resíduos 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 317. Abrigo de resíduos do Hospital Regional 

Tarcísio Maia 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

A coleta dos resíduos infecto-contagiosos é realizada 1 vez por semana pela Stericycle, sendo 

recolhidas mensalmente cerca de 10 toneladas de RSS. O preço pelo serviço de coleta, 

transporte, tratamento e destino final atualmente praticado é de R$3.147,18 por tonelada. A 

projeção anual da despesa com o tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde é de R$ 

336.000,00. 

A STERICYCLE possui uma unidade de armazenamento na cidade de Mossoró que recebe os 

resíduos de diversos municípios, sendo depois transportados até a cidade de São Gonçalo do 

Amarante, onde está localizada a Central de Incineração. Após o tratamento térmico, as cinzas 

resultantes do processo são encaminhadas até o Aterro Sanitário Metropolitano de Natal, que 

fica localizado no município de Ceará Mirim. O contrato para a realização desse serviço é 

gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

7.4.4. Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento 

Nessa categoria, identificou-se os resíduos oriundos da limpeza das caixas de areia e o lodo 

gerado nas 3 (três) estações de tratamento de esgoto da CAERN, como também os resíduos 

removidos na limpeza dos canais e galerias de drenagem. 

Na Sede municipal existe uma grande quantidade de canais e córregos. É comum o 

lançamento de água servida e resíduos em geral nesses canais que deveriam receber somente 

as águas pluviais. A Figura abaixo ilustra a situação de um trecho do canal do Thermas onde se 

pode observar a presença de água servida em seu interior e a disposição de resíduos sólidos 

em suas margens que podem ser facilmente carreados para o leito do canal. 
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Figura 318. Aspecto de um trecho do canal do Thermas 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

A limpeza dos canais é realizada por uma equipe de 11 (onze) garis, 1 (um) motorista, 2 (dois) 

operadores, 1 (um) encarregado e 1 (um) fiscal. Os equipamentos utilizados são um caminhão 

caçamba basculante de 6m³, 1 (um) caminhão carroceria de madeira de 4m³, 1 (uma) 

retroescavadeira, 1 (uma) escavadeira hidráulica e 2 (duas) roçadeiras costais. 

Figura 319. Realização da limpeza de canal 

 

Fonte: SEMSUR, 2015. 

 

A retroescavadeira possui uma versatilidade para utilização em trechos retificados, onde 

acelera a remoção de volumosos que são dispostos indevidamente nos canais, como também 

na desobstrução de trechos em terreno natural. A escavadeira hidráulica possui um melhor 

emprego na limpeza e retificação de trechos em terreno natural. 

São removidos resíduos domiciliares e volumosos lançados indevidamente pela população, 

além de areia e vegetação que se prolifera rapidamente devido a presença de água servida que 

é rica em matéria orgânica e nutrientes.  
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7.4.5. Resíduos da Construção Civil 

São aqueles gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção 

civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis. O manejo 

desses resíduos é de responsabilidade do gerador que deve proceder adequadamente ao 

armazenamento, coleta, transporte e destinação final. 

Segundo informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, existem 3 (três) 

áreas licenciadas para depósito temporário de resíduos, sendo possivelmente os locais 

utilizados pelas empresas de "disk entulho" que oferecem o serviço de locação de caçambas 

estacionárias.  

Figura 320. Caçamba estacionária utilizada para o 

acondicionamento de RCC 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 321. Área na BR 304 licenciada para 

depósito de RCC 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015. 

 

Todavia, é bastante comum a disposição inadequada de resíduos da construção civil em via 

pública o em terrenos baldios. 

Figura 322. Disposição de RCC em via pública 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 

Figura 323. Disposição de RCC em via pública 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015. 
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7.5. SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ZONA RURAL 

Segundo dados do IBGE, cerca de 40% dos domicílios situados na zona rural do município de 

Mossoró são atendidos pelos serviços de coleta. Nessas áreas, predomina a queima dos 

resíduos pelos moradores, como se pode ver na Figura abaixo que mostra o destino dos 

resíduos gerados na zona rural do município. 

 

Figura 324. Destino dos resíduos gerados na zona rural de Mossoró 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

De acordo com levantamento realizado pela Start Consultoria e Prefeitura Municipal, o 

município de Mossoró possui cerca de 170 localidades rurais das quais somente 28 (vinte e 

oito) são atendidas pelo serviço de coleta domiciliar. A frequência varia de uma a duas vezes 

por semana, conforme apresentado no Quadro abaixo. 

Quadro 39. Roteiros do serviço de coleta domiciliar na zona rural 

DIA DA SEMANA PREFEITURA EMPRESA TERCEIRIZADA 

Segunda Riachinho, Barrinha, Riacho Grande Passagem de Pedra 

Terça Pedra Branca, Jucuri, PA Dix-Huit Rosado - 

Quarta Fazenda São João, Rancho da Caça e PA Terra 

Nossa 

Barrinha, Riacho Grande 

PA Jurema, Maisa, Oziel Alves, Pau Branco, São 

Romão, Pomar 

Quinta PA Independência, PA Solidão e PA Vingt 

Rosado 

Pedra Branca, Jucuri, PA Dix-Huit Rosado 

Piquiri, Sussuarana 

Sexta Riachinho, Barrinha, Riacho Grande 

PA Fazenda Nova 

PA Paulo Freire, Hipólito I e II, Quixaba, 

Espinheirinho 

Passagem de Pedra 

Loteamento Nova Mossoró 

Sábado PA Esperança e PA Sol Nascente PA Jurema, Maisa, Oziel, Pau Branco, São Romão, 

Pomar 

Fonte: SEMSUR, 2015. 
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A seguir serão apresentadas as informações mais relevantes referentes ao manejo dos 

resíduos sólidos nas comunidades rurais do município de Mossoró. Trata-se de uma 

compilação das informações obtidas nas visitas de campo, oficinas comunitárias e oficinas com 

as lideranças comunitárias. Dentre as localidades rurais existentes no município, foram 

visitadas em torno de 80 (oitenta) delas, as quais estão distribuídas nos 06 (seis) setores 

definidos no Plano de Mobilização Social: Barrinha, Hipólito, Jucuri, Maísa, Passagem de Pedra 

e São João da Várzea. 
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Quadro 40. Informações sobre o manejo dos resíduos sólidos gerados (continua) 
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OBSERVAÇÕES 

SETOR BARRINHA 
São Francisco   N   Q                 Alguns acumulam lixo nos quintais, depois queimam. 

PA Nova Esperança ≈ 190 S 1 Q         X X     
A coleta deveria ser 1 X/semana, mas reclamam que, às vezes, 
não passa / Na saída do assentamento (RN-015) existe um ponto 
de depósito de resíduos da construção civil. 

Barrinha   S 3     X X ¹   X X X   ¹ Fábrica de postes. 

Riacho Grande   S 3           X   X X ¹ ¹ Parece se tratar de uma iniciativa particular.  

PA Terra Nossa ≈ 30 S 1 Q   X     X X     
Localidades atendidas pela Unidade de Saúde de Riacho Grande. 

Rancho da Caça ≈ 55 S 1 Q         X X     

PA Fazenda Nova ≈ 80 S 1 Q/E         X X       

PA São José II ≈ 22 N   Q/E         X X       

PA São Cristóvão ≈ 40 N   Q/E         X X       

PA Cheiro da Terra ≈ 45 N   Q         X X       

Riachinho   S 1           X X       

Serra Mossoró   N   Q                   

PA Santa Elza   N   S                   

SETOR DE HIPÓLITO 

PA Paulo Freire ≈ 60 S 1      X  X  Coleta domiciliar às sextas. Tem Unidade de Saúde Móvel. Tem 
uma pessoa que recolhe os resíduos recicláveis. Tem muito lixo 
espalhado nas ruas. 

Curral de Baixo + 50      X  X    Na comunidade existe um "britador" para extração do calcário 

PA Quixaba ≈ 60 S       X      

PA Cordão de Sombra I 66 N  Q/S     X      

PA Cordão de Sombra II + 50 N  Q/S     X      

PA Mulungunzinho 112 N  Q/S     X  X  Tem Unidade de Saúde Móvel 
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Quadro 40. Informações sobre o manejo dos resíduos sólidos gerados (continua) 

COMUNIDADE 

D
O

M
IC

ÍL
IO

S 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

C
O

LE
TA

 D
O

M
IC

IL
IA

R
 R

EG
U

LA
R

 

FR
EQ

U
ÊN

C
IA

 D
E 

C
O

LE
TA

 (
N

º 
D

IA
S/

P
O

R
 

SE
M

A
N

A
) 

O
U

T
R

A
S 

FO
R

M
A

S 
D

E 
D

ES
TI

N
A

Ç
Ã

O
: 

Q
U

EI
M

A
(Q

),
 E

N
TE

R
R

A
 (

E)
, A

N
IM

A
IS

 (
A

),
 

D
IS

P
O

SI
Ç

Ã
O

 N
O

 S
O

LO
 (

S)
 

LI
X

Ã
O

 P
R

Ó
X

IM
O

 

EX
IS

TÊ
N

C
IA

 D
E 

P
O

N
TO

S 
C

R
ÍT

IC
O

S 
D

E 

D
IS

P
O

SI
Ç

Ã
O

 C
LA

N
D

ES
TI

N
A

 D
E 

R
ES

ÍD
U

O
S 

IN
D

Ú
ST

R
IA

S 

A
G

R
O

IN
D

Ú
ST

R
IA

 

A
G

R
IC

U
LT

U
R

A
 

P
EC

U
Á

R
IA

 

U
N

ID
A

D
E 

D
E 

SA
Ú

D
E

 

EX
IS

TÊ
N

C
IA

 D
E 

LI
X

EI
R

A
S 

OBSERVAÇÕES 

SETOR DE HIPÓLITO 

PA Favela 92 N  Q/S     X      

PA Maracanaú 50 N  Q/S     X  X  Tem Unidade de Saúde Móvel 

PA Hipólito I 137 (INCRA) S 1     X X    Coleta às sextas 

PA Hipólito II 65 S 1      X    Coleta às sextas 

PA Novo Espinheirinho 50 S 1      X    Coleta às sextas 

PA Sítio Carmo 25 (INCRA) N  Q/S     X      

Melancias  N  Q/E/A/S  X     X    

Santana  N  Q/E/A/S  X         

Chafariz  N  Q/E/A/S  X         

Lorena  N  Q/E/A/S  X         

Varzinha  N  Q/E/A/S  X         

Canto da farinha (Olho D'água 
Velho) 

 N  Q/E/A/S  X         

Santa Fé  N  Q/E/A/S  X         
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Quadro 40. Informações sobre o manejo dos resíduos sólidos gerados (continua) 

COMUNIDADE 

D
O

M
IC

ÍL
IO

S 
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

C
O

LE
TA

 D
O

M
IC

IL
IA

R
 R

EG
U

LA
R

 

FR
EQ

U
ÊN

C
IA

 D
E 

C
O

LE
TA

 (
N

º 
D

IA
S/

P
O

R
 

SE
M

A
N

A
) 

O
U

T
R

A
S 

FO
R

M
A

S 
D

E 
D

ES
TI

N
A

Ç
Ã

O
: 

Q
U

EI
M

A
(Q

),
 E

N
TE

R
R

A
 (

E)
, A

N
IM

A
IS

 (
A

),
 

D
IS

P
O

SI
Ç

Ã
O

 N
O

 S
O

LO
 (

S)
 

LI
X

Ã
O

 P
R

Ó
X

IM
O

 

EX
IS

TÊ
N

C
IA

 D
E 

P
O

N
TO

S 
C

R
ÍT

IC
O

S 
D

E 

D
IS

P
O

SI
Ç

Ã
O

 C
LA

N
D

ES
TI

N
A

 D
E 

R
ES

ÍD
U

O
S 

IN
D

Ú
ST

R
IA

S 

A
G

R
O

IN
D

Ú
ST

R
IA

 

A
G

R
IC

U
LT

U
R

A
 

P
EC

U
Á

R
IA

 

U
N

ID
A

D
E 

D
E 

SA
Ú

D
E

 

EX
IS

TÊ
N

C
IA

 D
E 

LI
X

EI
R

A
S 

OBSERVAÇÕES 

SETOR DE JUCURÍ 

PA São José ≈ 20 N  Q     X X     

Bela Vista  N  Q     X X     

Barreira Vermelha ≈ 65 N  Q     X X     

PA Barreira Vermelha ≈ 20 N  Q     X X     

Jucuri  S 2 Q  X ¹   X X X  ¹Na pista (estrada de acesso). 

Pedra Branca  S 1 Q     X X     

PA Independência + 40 S 1 Q     X      

PA Solidão ≈ 20 S 1 Q     X X     

PA Cabelo de Nego ≈ 96 N  Q/S  X   X      

Cristais + 10 N  Q           

PA Vinght Rosado ≈ 85 S 1 Q     X X     

PA Santa Rita de Cássia ≈ 44 N  Q     X X     



 

354 

 

Quadro 40. Informações sobre o manejo dos resíduos sólidos gerados (continua) 
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SETOR DE JUCURÍ 

Peroba  S 1 Q     X X   Os próprios moradores realizam a varrição. Com relação à pecuária, 
são pequenas criações.  

PA RECREIO 

≈ 65 N  Q         Destaca grande a quantidade de pontos de lixo em vias de acesso. 
Quando ocorre atendimento médico, periodicamente, os RSS são 
levados. Em Recreio, a população junta os resíduos recicláveis em 
bags e envia para catadores de outra comunidade, em veículo da 
prefeitura. No entanto, tal coleta só passa no máximo 3 vezes por 
ano. O restante dos resíduos é queimado.  

SETOR DE MAÍSA 

Agrovila Real    Q  X   X X X    

Agrovila Paulo Freire/Apodi I    Q/E     X X     

Agrovila Apama 

   Q/ S X¹ X²   X X X  ¹Os moradores rateiam o custo para pagar trator/tratorista, que 
recolhe o lixo e o encaminha para um lixão a cerca de 6 Km da 
comunidade. ²Ponto de depósito de lixo ao lado da Unidade de 
Saúde. 

Agrovila Pomar  X 1      X X   Reclamam que em algumas ruas a coleta não passa. 

Agrovila Poço 10    Q     X X     

Vila Calmon de Sá  X 3      X X X    

Oiticica ≈ 82 N  Q     X X     

Senegal ≈ 80 N  Q     X X     
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Quadro 40. Informações sobre o manejo dos resíduos sólidos gerados (continua) 
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OBSERVAÇÕES 

SETOR DE MAÍSA 

Bom Destino ≈ 95 N  Q     X X     

Alagoinha ≈ 100 N  Q/S  X   X X X    

Arisco I  N  Q     X X     

Arisco III  N  Q     X X     

Arisco II  N  Q     X X     

Coqueiro I e II ≈ 96 N  Q     X X     

Lajedo  N  Q  X ¹   X X   ¹Ponto de depósito de lixo em Lajedo I. 

PA Recanto da Esperança ≈ 80 N  Q/S     X X     

PA Olga Benário ≈ 60 N  Q/S  X   X X     

PA Oziel Alves ≈ 132 S 2      X X     

Km 31  S 1 Q     X X     

PA Pau Branco  S 1          A coleta ocorre nas quartas-feiras. 

PA São Romão  S 1          A coleta ocorre nas quintas-feiras. 

PA Boa Fé  N            

Córrego Mossoró  N  S          

Montana  N  E          
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Quadro 40. Informações sobre o manejo dos resíduos sólidos gerados (continua) 
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SETOR DE PASSAGEM DE PEDRA 

Passagem de Pedra  S 2 Q X X     X X A coleta passa às terças e sextas / Existem 4 lixeiras na praça. 

Piquiri I  S 1 Q     X ¹  X X ¹ Existe um salina na localidade, assim como, uma das bases da PETROBRÁS. 

Piquiri II  S 1        X X   

Canto do Amaro  N  Q       X X   

PA Sussuarana ≈ 10 S 1 Q/E       X X X¹ A atividade pecuária é pouco expressiva / ¹ Trata-se de uma unidade móvel que 
funciona no colégio local. 

Sussuarana               

Sítio Santo Antônio  N  Q         Existem viveiros de camarão. 

Ema    Q           

Taboleiro Alto    Q         Existem viveiros de camarão e uma indústria de beneficiamento, além de salinas. 

PA Jurema ≈ 130 S 1 E    X  X X X Segundo morador, a coleta passa a cada 8 dias ou a cada 15 dias. Existe uma 
agroindústria de castanha na localidade. A Unidade de Saúde atende apenas 1 
vez/semana. 

SETOR DE SÃO JOÃO DA VÁRZEA 

Picada I  N  Q     X    Existe uma cerâmica nessa comunidade. 

Picada II 15 N  Q           

São João da Várzea  N  Q         A coleta atende somente a escola. 

Passagem do Rio  N  Q           

PA Camurupim II 17 N  Q           

Ingá  N  Q           

Panela do Amaro  N  Q           

Fonte: Start Consultoria, 2015. 
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7.6. ÁREAS DE DESTINAÇÃO FINAL 

Atualmente, o município de Mossoró utiliza 3 (três) áreas para destinação dos resíduos sólidos 

coletados pela Prefeitura, a saber: 

 Aterro sanitário: recebe os resíduos sólidos domiciliares (classe II A – não inertes); 

 Aterro de Resíduos da Construção e Demolição – RCD e resíduos de podação; 

 Piçarreira Chico Mendes: são dispostos os RCD e de podação. 

 

Figura 325. Áreas de disposição final de Mossoró 

 

 

7.6.1. Aterro Sanitário 

O município de Mossoró possui, desde 2008, um aterro sanitário licenciado pelo IDEMA para 

onde são destinados os resíduos sólidos domiciliares gerados no município. Compreende uma 

área com cerca de 17,5 hectares, situada à margem direita da BR-110, sentido Mossoró/Areia 

Branca, a cerca de 2,5 quilômetros da área urbana. 
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Figura 326. Localização do aterro sanitário 

 

Fonte: Google Earth, 2016. 

O aterro sanitário é operado pela empresa SANEPV que dispõem para tanto de uma equipe de 

8 (oito) garis, 4 (quatro) motoristas, 3 (três) operadores, 1 (um) encarregado e 1 (um) fiscal. Os 

equipamentos utilizados na operação do aterro sanitário são: 2 (dois) caminhões caçamba 

basculante de 6m³, 1 (um) caminhão pipa de 10m³, 1 (uma) retroescavadeira, 1 (uma) 

escavadeira hidráulica, 1 (um) trator de esteira, 1 (uma) van e 2 (duas) roçadeiras costais. 

Ao chegarem ao aterro, os veículos são pesados em uma balança do tipo rodoviária, 

registrando-se o peso e a origem. Em 2014, o controle de pesagem do aterro registrou o 

recebimento de 150,31 toneladas de resíduos por dia.  

Figura 327. Pesagem dos resíduos 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015 

Figura 328. Setor de controle da balança 

 

Fonte: Start Consultoria, 2015 

Os resíduos são dispostos de forma ordenada em células, sendo que das 6 (seis) projetadas, 4 

(quatro) encontram-se praticamente no limite permitido. Contudo, a fim de aumentar a vida 

útil das mesmas, encontra-se em tramitação junto ao órgão licenciador um projeto 

apresentado pelo município para elevação de 5 metros do topo das células em operação, bem 
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como das outras duas que serão construídas. Constatou-se a existência e utilização de 

dispositivos para a queima de gás. 

Figura 329. Célula em operação 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015 

Figura 330. Queima do gás 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015 

 

As células são munidas de um sistema de coleta do percolado que segue para uma estação 

elevatória de onde é bombeado novamente para o interior das células a fim de acelerar a 

degradação da matéria orgânica. O excesso do percolado é disposto em uma lagoa para 

evaporação. 

Figura 331. Lagoa para evaporação do percolado 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015 

Figura 332. Estação elevatória para recirculação do 
percolado 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015 

 

7.6.2. Área de disposição final de poda e RCC 

Os resíduos de poda e da construção civil oriundos da limpeza das vias públicas são 

encaminhados para uma área de 10 hectares situada às margens da estrada da raiz, próximo 

ao antigo lixão da que foi desativado em 2008. 
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Figura 333. Localização da área de disposição final dos resíduos de poda e RCC coletados pela Prefeitura 

 

Fonte: Google Earth, 2016. 

Esta área não possui uma estrutura de isolamento e controle que dificulte o acesso a mesma, 

possibilitando a disposição clandestina, a permanência de catadores de materiais recicláveis e 

a queima dos materiais. 

Figura 334. Queima de resíduos na área de 

disposição final de poda e RCC 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015 

Figura 335. Separação de materiais recicláveis na 

área de disposição final de poda e RCC 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015 

 

Outra área utilizada para disposição dos resíduos de poda e da construção civil coletados pela 

Prefeitura na região sul da cidade, margem direita do rio Apodi, é conhecida como Piçarreira 

de Chico Mendes. Fica localizada a cerca de 1,9 quilômetros do Aterro Sanitário, nas 

coordenadas 690.465,00 m E e 9.424.926,00 m S. O acesso até o local se dá através de estrada 

carroçável a partir da BR 110, com cerca de 2,8 quilômetros. Diferentemente da outra, não se 

verificou a descarga clandestina de material, nem a presença de animais, nem catadores de 

materiais recicláveis. 
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Figura 336. Piçarreira Chico Mendes 

 

Fonte: Google Earth, 2016. 

 

 

7.7. COBRANÇA DOS SERVIÇOS 

A cobrança dos serviços de limpeza urbana é tratada pela Lei Complementar nº 096 de 12 de 

dezembro de 2012, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Município e dá outras 

providências. Em seu art.4º, inciso II, alínea “b” institui Taxa em razão da utilização efetiva ou 

potencial de serviços públicos e divisíveis de acondicionamento, remoção, controle, transporte 

e destinação final do lixo.  

A Subseção I do Capítulo III trata especificamente sobre a referida taxa cujos dispositivos estão 

abaixo transcritos. 

Art. 175 – A Taxa de Acondicionamento, Remoção, Controle, Transporte e Destinação Final do 

Lixo tem como Fato Gerador a prestação ou a colocação à disposição dos contribuintes dos 

serviços municipais, específicos e divisíveis, decorrentes da:  

I – coleta, acondicionamento, remoção, transporte e destinação final de lixo e resíduos sólidos, 

exceto o lixo especial, o industrial e os demais casos especificados no Código de Posturas;  

II – coleta especial ou eventual de lixo que, por suas características e volume, não se enquadra 

como o especificado no inciso anterior, inclusive entulhos oriundos de poda de árvores, limpeza 

de terrenos ou demolição e reforma de edificações;  

III – colocação de recipientes coletores de lixo.  

Art. 176 – Na hipótese da prestação concomitante de mais de um dos serviços previstos nos 

incisos do artigo anterior, incidirá apenas a Taxa mais elevada.  

Art. 177 – Por não serem considerados lixo, de acordo com a Legislação Urbanística, a Taxa de 

Acondicionamento, Remoção, Controle, Transporte e Destinação Final do Lixo não incide sobre a 

produção dos seguintes resíduos:  

I – entulhos de fábricas, oficinas;  

II – entulhos de construções ou demolições de acordo com o Código de Obras e Instalações;  

III – resíduos resultantes de poda dos jardins;  
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IV – materiais excrementícios;  

V – restos de forragens e colheitas.  

Art. 178 – O Sujeito Passivo da Taxa de Acondicionamento, Remoção, Controle, Transporte e 

Destinação Final do Lixo é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel 

edificado situado em logradouro público onde a Administração Municipal mantenha com 

regularidade a efetiva prestação ou a colocação à sua disposição dos serviços previstos nesta 

seção.  

Art. 179 – A Taxa de Acondicionamento, Remoção, Controle, Transporte e Destinação de 

Resíduos será calculada de acordo com o Anexo XVII deste Código.  

Art. 180 – A Taxa de Acondicionamento, Remoção, Controle, Transporte e Destinação Final do 

Lixo, devida pela prestação ou colocação à disposição dos contribuintes dos serviços previstos 

neste Código é anual, sendo lançada de ofício em 1º de janeiro de cada exercício e recolhida, 

por meio de Documento de Arrecadação Municipal nas instituições bancárias autorizadas, 

conjuntamente com o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. (Grifo nosso) 

Art. 181 – A Taxa de Acondicionamento, Remoção, Controle, Transporte e Destinação Final do 

Lixo quando lançada em conjunto com outro tributo, na notificação deverá constar 

obrigatoriamente a indicação dos elementos distintos de cada tributo e os valores 

correspondentes. 

Art. 182 – A Taxa de Acondicionamento, Remoção, Controle, Transporte e Destinação Final do 

Lixo será lançada com base no Cadastro Imobiliário Municipal e incidirá sobre cada uma das 

propriedades imobiliárias urbanas alcançadas pelos Serviços.  

Parágrafo único – No caso de construção nova, o lançamento será feito a partir da inscrição da 

nova unidade imobiliária.  

Art. 183 – São isentos da arrecadação da Taxa:  

I – os imóveis pertencentes aos órgãos municipais da administração direta e Indireta;  

II – imóvel de propriedade privada quando utilizado pelo Poder Executivo Municipal ou por 

órgão por ele mantido, em comodato, bem como quando alugado pelo Poder Legislativo 

Municipal para utilização, exclusiva, como sua sede, durante o prazo de duração do comodato e 

da locação;  

III – os imóveis cuja propriedade se encontre imune à incidência do Imposto Predial e Territorial 

Urbano – IPTU. 

 

O Anexo XXVII do Código Tributário do município apresenta uma tabela com os valores da taxa 

de acondicionamento, remoção, transporte e destinação final for tipo de imóvel. 
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Tabela 40. Valores da taxa de acondicionamento, remoção, transporte e destinação final 

Natureza do imóvel Faixa Área de construção (m²) Valor em reais/m² 

Residencial 

1 0 até 30 m² 0,57 

2 31 até 60 m² 0,76 

3 61 até 90 m² 0,94 

4 91 até 125 m² 1,02 

5 126 até 200 m² 1,09 

6 201 até 350 m² 1,13 

7 Acima de 350 m² 1,17 

Comercial e de serviços 

1 0 até 30 m² 1,51 

2 31 até 60 m² 1,70 

3 61 até 90 m² 1,77 

4 91 até 125 m² 1,85 

5 126 até 200 m² 1,89 

6 201 até 350 m² 1,96 

7 Acima de 350 m² 2,08 

Industriais 1 0 até 250 m² 1,51 

2 251 até 750 m² 1,58 

3 751 até 1.000 m² 1,70 

4 1.001 até 2.000 m² 1,77 

5 Acima de 2.000 m² 1,85 

Estabelecimentos de saúde 1 0 até 250 m² 1,21 

2 251 até 500 m² 1,28 

3 5001 até 1.000 m² 1,43 

4 1.001 até 2.000 m² 1,51 

5 Acima de 2.000 m² 1,70 

Outros não especificados 1 0 até 200 m² 1,13 

2 201 até 350 m² 1,51 

3 Acima de 350 m² 1,89 

Fonte: Prefeitura de Mossoró, 2015. 

 

Segundo dados fornecidos pela Secretaria Municipal da Fazenda, em 2014 foram lançados um 

montante de R$ 4.553.340,00 como Taxa de Acondicionamento, Remoção, Controle, 

Transporte e Destinação Final do Lixo no Município de Mossoró. No entanto, os custos efetivos 

com os serviços foram de R$ 8.245.408,32, o que gerou um déficit de R$ 3.692.068,32, 

demonstrando a insustentabilidade financeira do serviço. 

Prefeitura de Mossoró (2015) aponta as seguintes carências da Lei 096 de 12 de dezembro de 

2012: 

 Não especifica o estabelecimento da cobrança de Preço Público quando da realização 

de prestação de serviço diretamente pelo poder público em determinadas situações, 

como remoções especiais, coleta de entulho, coleta de poda, limpeza de terrenos, 

quando as mesmas não são realizadas pelo munícipe responsável pelo imóvel, mas 

que gera risco potencial a saúde pública e exige que o serviço de limpeza realize o 

serviço; 

 Carência de regulamentação do Inciso II do Art. 45, que trata da coleta especial ou 

eventual de lixo que, por suas características e volume, não se enquadra como o 
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especificado aqueles materiais cobertos pela Taxa, inserindo-se nesse contexto 

entulhos oriundos de poda de árvores, limpeza de terrenos ou demolição e reforma de 

edificações, bem como pela utilização do aterro sanitário por coletas de particulares. 

Tal fato leva ao município ter a obrigatoriedade de executar o serviço em virtude da 

preservação das condições sanitárias e ambientais, sem que ocorra o pagamento pelo 

mesmo;  

 No regulamento, existe o instrumento da Taxa de Serviços Diversos, onde são 

definidos diversos preços por execução de serviços por parte do município como: 

demarcação, alinhamento e nivelamento de imóveis, rebaixamento e colocação de 

guias, por metro linear e reposição de calçamento. Para a gestão da limpeza urbana 

existe apenas a fixação de um valor da taxa de serviços para coleta de resíduos não 

classificados como lixo ou metralha. 

 

 

7.8. CUSTO OPERACIONAL 

Conforme explicitado anteriormente, os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos são em sua maioria terceirizados, no âmbito do contrato nº. Processo 685/2010, 

firmado com a empresa SANEPAV Saneamento Ambiental LTDA por meio de processo 

licitatório nº. 016/2010 do tipo Concorrência. A Tabela abaixo apresenta os custos mensais 

com a terceirização no ano de 2014. 

Tabela 41. Custos com a terceirização da limpeza pública em Mossoró no ano de 2014 

MÊS CUSTO (R$) 

Janeiro 2.562.778,09 

Fevereiro 2.282.777,94 

Março 2.518.464,23 

Abril 2.438.698,00 
Maio 2.590.219,89 

Junho 2.632.693,81 

Julho 2.636.351,36 

Agosto 2.499.867,19 

Setembro 2.560.163,32 
Outubro 2.599.680,55 

Novembro 2.654.222,00 

Dezembro 2.609.317,74 

CUSTO TOTAL 2014 30.585.234,12 

Fonte: SEMSUR, 2015. 

Desse montante 31,6% refere-se aos custos com a coleta de volumosos, 6,3% com a coleta de 

poda, 19,9% com a coleta e transporte dos resíduos domiciliares, 7% com a destinação final 

(aterro) e o restante com demais serviços (varrição, capinação etc.). Destaca-se o elevado 

custo com a coleta de volumosos, que inclui principalmente os resíduos da construção civil 

coletados pela Prefeitura sem nenhum custo para o gerador a quem compete à 
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responsabilidade de destiná-los adequadamente. Todavia, devido à falta de regulamentação 

da cobrança e definição dos instrumentos de fiscalização para o gerenciamento desses 

serviços, o município não realiza a cobrança. 

 

7.9. INDICADORES DE DESEMPENHO DOS SERVIÇOS 

7.9.1. SNIS 

O SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) é o maior banco de dados do 

setor de saneamento, sendo composto de informações de cunho institucional, administrativo, 

operacional, gerencial, econômico-financeiro, contábil e de qualidade. A alimentação do 

sistema é realizada anualmente a partir do envio das informações pelos prestadores de 

serviços, prefeituras e órgãos municipais.  

Para um melhor entendimento da gestão dos serviços de limpeza urbana prestados no 

município de Mossoró, foram analisados os seguintes indicadores publicados pelo SNIS: 

 

IN001 - Taxa de empregados em relação à população urbana [empreg./1000 hab.] 

 

 

IN005 - Auto-suficiência da Prefeitura com o manejo de RSU [%] 

 

 

IN006 - Despesa per capita com manejo de RSU em relação a população urbana 

 

 

IN015 - Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO em relação à população total do 

município [%] 
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IN016 - Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO em relação à população urbana [%] 

 

 

IN021 - Massa coletada (RDO + RPU) per capita em relação à população urbana [Kg/hab./dia] 

 

 

IN022 - Massa (RDO) coletada per capita em relação à população atendida com serviço de 

coleta [Kg/hab./dia] 

 

 

IN023 - Custo unitário médio do serviço de coleta (RDO+RPU) 

 

 

IN028 - Massa (RDO) coletada per capita em relação à população atendida com serviço de 

coleta [Kg/hab./dia] 

 

 

IN030 - Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva porta-a-porta em relação à população 

urbana do município [%] 

 

IN032 - Massa recuperada per capita de materiais recicláveis (exceto matéria orgânica e 

rejeito) em relação à população urbana 
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IN054 - Massa per capita de materiais recicláveis recolhidos via coleta seletiva 

 

 

7.9.2. Taxa de empregados em relação a população urbana 

A taxa de empregados envolvidos no serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

em relação à população urbana decresceu no período de 2002 a 2011, passando de 2,69 para 

0,92 empregados/1000 habitantes, como se pode ver no Gráfico abaixo. 

Gráfico 31. Taxa de empregados em relação a população urbana (IN001) 

 

Fonte: SNIS, 2013. 

O valor referente a o último ano ficou bem abaixo das médias nacional (2,09 empreg./1000 

hab.), do Nordeste (2,36 empreg./1000 hab.) e da faixa dos municípios com população entre 

250.001 a 1.000.000 (1,57 empreg./1000 hab.) 

 

7.9.3. Autossuficiência financeira com manejo de resíduos sólidos urbanos 

De forma geral, a receita arrecadada com os serviços afetos ao manejo de resíduos sólidos nos 

municípios mostra-se insuficiente para manter as atividades de manejo de resíduos sólidos, 

que é retratada pelo indicador IN005 – Autossuficiência financeira do órgão gestor – com o 

manejo de resíduos sólidos urbanos. 

Convém ressaltar que sua equação fornece uma interpretação ampla do termo 

“autossuficiência” do órgão gestor, uma vez que incluem em suas parcelas também os custos 

com serviços não passíveis de cobrança, conforme preconizado pelo Supremo Tribunal Federal 

– STF sobre a taxa de limpeza pública. 

Para o município de Mossoró, observa-se que a autossuficiência financeira da Prefeitura com o 

manejo dos resíduos sólidos urbanos saltou de 5,5 % em 2002 para 14,7% em 2011. O valor 

apresentado em 2011 mostra-se inconsistente com os demais, necessitando de uma 
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averiguação mais aprofundada. Considerando que tenha sido informado erroneamente, a 

autossuficiência passa a ser de 5,5% em 2002 para 5,7% em 2012, isto é, mostra-se 

ascendente. O Gráfico abaixo mostra a situação desse indicador nos anos de 2002 a 2011. 

Gráfico 32. Autossuficiência financeira da Prefeitura com manejo de RSU (IN001) 

 

Fonte: SNIS, 2013. 

 

7.9.4. Despesa per capita com manejo de RSU 

Já com relação a despesa per capita com o manejo de resíduos sólidos urbanos (RDO+RPU) em 

relação a população urbana retratado pelo IN006, verifica-se que no município de Mossoró 

esse indicador apresentou grande variação entre os anos de 2002 e 2012, de modo geral 

aumentando de um ano para outro. Acredita-se que os valores informados em 2011 e 2012 

sejam inconsistentes, excluindo-os, a despesa per capita aumenta de R$28,67/habitante/ano 

em 2002 para R$46,23/habitante/ano em 2010, conforme mostra o Gráfico abaixo. 

Gráfico 33. Despesa per capita com manejo de RSU em relação à população urbana (IN001) 

 

Fonte: SNIS, 2013. 
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7.9.5. Taxa de cobertura do serviço de coleta domiciliar 

O índice de cobertura é apresentado através dos indicadores IN015 (índice de cobertura do 

serviço de coleta de RDO em relação à população total) e o IN016 (índice de cobertura do 

serviço de coleta de RDO em relação à população urbana). O IN015 admite em seu numerador 

todo o contingente populacional atendido com o serviço regular de coleta domiciliar 

(população urbana + rural) declarado pelo município.  

Em Mossoró, a taxa de cobertura do serviço de coleta de resíduos domiciliares em relação à 

população total decresceu no período de 2009 a 2013. Em 2009, era de 98%, reduzindo para 

96,7% em 2010 e para 91,3% em 2012, mantendo-se nesse patamar até 2013, como mostra a 

Figura abaixo. 

Gráfico 34. Taxa de cobertura do serviço de coleta domiciliar em relação a população total (IN015) 

 

Fonte: SNIS, 2013. 

 

Em 2013, a média nacional foi de 92,4% e a do Nordeste de 85,7%. Para a faixa das cidades 

com população entre 250.001 a 1.000.000, na qual se inclui o município de Mossoró, a média 

foi de 98,2%. 

Já o IN016 (índice de cobertura do serviço de coleta de RDO em relação à população urbana) 

deseja essencialmente apontar uma diferenciação na qualidade da prestação do serviço de 

coleta regular domiciliar já que admite como “atendida” apenas a população urbana que é 

servida com a coleta direta, ou seja, porta-a-porta, não incluindo, portanto, aquela população 

dita atendida por caçambas estacionárias, fato comum em locais de urbanização precária, 

sobretudo nas entradas de favelas de grandes centros urbanos. O SNIS-RS admite como 

adequada uma frequência de uma vez por semana. 

Em Mossoró, a taxa de cobertura do serviço de coleta domiciliar em relação a população 

urbana é de 100% desde o ano de 2006, salvo no ano de 2011 quando foi registrado 95%. O 

Gráfico abaixo mostra a situação desse indicador. 
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Gráfico 35. Taxa de cobertura do serviço de coleta domiciliar em relação a população urbana (IN016) 

 

Fonte: SNIS, 2013. 

 

Em 2013, a média nacional para esse indicador foi de 98,4% e a do Nordeste de 96,5%. Para a 

faixa das cidades com população entre 250.001 a 1.000.000, a média foi de 99,4%. 

 

7.9.6. Massa coletada per capita de resíduos domiciliares e públicos 

Na tentativa de se aprofundar o tema – massa coletada per capita – o SNIS-RS calcula três 

indicadores que relacionam grandezas parecidas. São eles: 

 IN021 - massa coletada de (RDO+RPU) per capita em relação à população urbana 

residente do município (estimada pelo SNIS); 

 IN022 – massa de RDO coletada per capita em relação à população total atendida 

(declarada pelo informante) – o qual investiga somente a parcela de resíduos 

domiciliares, calculado, obviamente, apenas para os municípios que tem a coleta de 

resíduos domiciliares distinta da de resíduos públicos; 

 N028 – massa de (RDO+RPU) coletada per capita em relação à população total 

atendida (declarada pelo informante). Esse caso é parecido com o IN021, já que 

também utiliza no numerador a massa de (RDO+RPU), contudo, a relaciona com a 

população total atendida (campo Co164), informação essa com maior imprecisão 

devido às dificuldades encontradas pelos informantes, muitas vezes relatada durante o 

processo de coleta de dados. 

 

Algumas ressalvas merecem ser feitas em relação a tais indicadores. Em relação ao indicador 

IN021, vale lembrar que o mesmo não utiliza, em seu denominador, a população urbana 

atendida declarada pelo município, e sim, a população urbana residente estimada pelo SNIS. 

Esta aparente deficiência é justificada especialmente pela dificuldade dos municípios em 

estimar sua população atendida, levando-a a exageros na maioria dos casos e, em decorrência, 
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a valores per capita mais baixos que os representados pelo IN021, sobretudo para os 

municípios de pequeno porte (faixa 1, até 30 mil habitantes). 

Mesmo assim, é possível encontrar no Diagnóstico, o indicador IN028 – Massa coletada 

(RDO+RPU) per capita em relação à população total atendida declarada pelo município. Vale 

ressaltar, entretanto que, além da possível imprecisão, já citada, do campo “população total 

atendida”, como tal indicador – IN028 – inclui, em seu numerador a quantidade de resíduos 

públicos, alguma distorção também poderá advir deste fato, já que, dentre outros aspectos, 

não necessariamente toda população atendida com serviço de coleta domiciliar é também 

atendida com o serviço de varrição de logradouros públicos. 

Em Mossoró, no período compreendido entre 2009 e 2013, a massa de resíduos sólidos 

urbanos (domiciliar+público) coletada per capita em relação à população total atendida pelo 

serviço de coleta apresentou grande variação. Nos anos de 2009 e 2010 era de 0,84 

kg/habitante/dia. Em 2011, dobrou, atingindo 1,67 kg/habitante/dia. No ano seguinte, caiu 

abruptamente para 0,6 kg/habitante/dia, menor valor atingido no período analisado. Em 2013, 

houve novo aumento, registrando 1,87 kg/habitante/dia. A Figura abaixo apresenta o 

comportamento descrito. 

Gráfico 36. Massa de resíduos domiciliares e públicos coleta per capita em relação a população total 

atendida (IN028) 

 

Fonte: SNIS, 2013. 

 

Em 2013, a massa de resíduos domiciliares e públicos coleta per capita em relação à população 

total atendida pelo serviço de coleta foi de 1,87 kg/hab./dia, muito maior que as médias 

nacionais (0,9 kg/hab/dia) e do Nordeste (0,95 kg/hab./dia). 

Com relação ao IN021 (massa coletada de RDO+RPU per capita em relação à população 

urbana), O SNIS apresenta para Mossoró dados do período de 2002 a 2013. O menor valor (0,6 

kg/habitante/dia) foi registrado em 2012 e o maior (2,33 kg/habitante/dia) em 2006. Nos anos 

de 2006, 2011 e 2013 foram registrados valores muito altos (2,33 kg/habitante/dia, 1,77 

kg/habitante/dia e 1,87 kg/habitante/dia). Excluindo-se esses valores, que aparentemente 
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estão incorretos, esse índice variou de 0,6 a 1,05 kg/habitante/dia, como mostra o Gráfico 

abaixo. 

Gráfico 37. Massa de resíduos domiciliares e públicos coleta per capita em relação a população urbana 

(IN021) 

 

Fonte: SNIS, 2013. 

 

Em 2013, a massa coletada (RDO+RPU) per capita em relação a população urbana foi de 1,87 

kg/hab/dia, maior que as médias nacionais (1,01 kg/hab/dia), Nordeste (1,19 kg/hab/dia) e 

para os municípios com população entre 25.001 a 1.000.00 habitantes (0,96 kg/hab/dia). 

Com relação ao IN022 - massa de RDO coletada per capita em relação à população atendida 

com serviço de coleta, percebe-se que vem decrescendo nos últimos 5 anos, registrando 0,58 

kg/hab/dia em 2013, como mostra a Figura abaixo. 

Gráfico 38. Massa de resíduos domiciliares coletada per capita em relação a população atendida (IN022) 

 

 

7.9.7. Custo do serviço de coleta 

De 2005 a 2013 o custo unitário médio do serviço de coleta (RDO+RPU) apresentou grande 

variação. Em 2005 era R$ 40,00/tonelada, mantendo-se assim até 2007. Em 2008, saltou para 

R$ 50,00/tonelada, assim permanecendo nos dois anos seguintes. Em 2011, caiu para R$ 

38,61/tonelada, elevando-se vertigionosamente para R$ 96,88/tonelada em 2012, diminuindo 
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no ano seguinte para R$ 79,43/tonelada. A Figura abaixo mostra o comportamento do IN023 

no período de 2005 a 2013. 

Gráfico 39. Custo unitário médio do serviço de coleta (IN023) 

 

 

7.9.8. Coleta seletiva e triagem 

A cobertura do serviço de coleta seletiva porta-a-porta é retratada pelo indicador IN030 (taxa 

de cobertura do serviço de coleta seletiva porta-a-porta em relação a população urbana) para 

o qual só constam dados dos anos de 2012 e 2013. No primeiro ano, a taxa de cobertura na 

área urbana era de 16,4%, caindo para 9,9% no ano seguinte, como mostra o Gráfico abaixo. 

Gráfico 40. Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva porta-a-porta em relação à população urbana 

(IN030) 

 

 

Vale lembrar que é considerado para este indicador somente o serviço que tenha um caráter 

oficial, ou seja, o serviço executado diretamente pela Prefeitura (ou SLU), por empresas 

contratadas pela Prefeitura, por associações ou cooperativas de catadores com parceria/apoio 

da Prefeitura ou por outros agentes desde que tenham parceria com a Prefeitura. 

A massa de resíduos sólidos domiciliares coletada via coleta seletiva é retratada, sobretudo, 

pelo indicador IN054 - massa per capita de materiais recicláveis recolhidos via coletada 

seletiva. Em Mossoró, a massa per capita de materiais recicláveis recolhidos via coletada 
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seletiva era de 2,4 kg/habitante/ano em 2009, aumentando para 6,8 kg/habitante/ano em 

2008, retratando uma adesão da população ao programada de coleta seletiva. O Gráfico a 

seguir apresenta a massa per capita de materiais recicláveis recolhidos via coleta seletiva no 

período de 2009 a 2013. 

Gráfico 41. Taxa de material recolhido pela coleta seletiva em relação à quantidade total de RSD (IN053) 

 

 

A razão entre o valor médio do indicador IN054 (massa per capita coletada seletivamente, 

igual a 6,8 kg/hab./ano) e o valor médio do indicador IN021 (massa coletada per capita de 

RDO+RPU, igual a 1,05 kg/hab./dia, ou 369 kg/hab./ano) resulta em 1,8%, ou seja, para cada 

10 kg de resíduo domiciliar disponibilizado para a coleta, apenas 180 gramas são coletadas de 

forma seletiva, donde se conclui que a prática da coleta seletiva no município, embora 

apresente avanços razoáveis, ainda se encontra num patamar muito baixo. 

Com relação à massa recuperada per capita de materiais recicláveis (exceto matéria orgânica e 

rejeito) em relação à população urbana, os valores são ainda mais baixos, registrando-se em 

2013 o valor correspondente a 3,4 kg/hab/ano, abaixo da média para a faixa populacional 4 

(250.001 a 1.000.000 hab.) que foi de 6,4 kg/hab/ano. 

Gráfico 42. Massa recuperada per capita de materiais recicláveis em relação a população urbana (IN032) 
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7.10. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A fiscalização dos serviços é realizada diretamente pela SEMSUR. A atividade é dividida em 

quatro vertentes: 

a) Atendimento à população: Serviço voltado para o atendimento às solicitações e 

denúncias da população. Essas solicitações ocorrem via telefone, nas sedes das 

regionais ou diretamente na secretaria. 

b) Fiscalização das infrações dos munícipes: Nessa atividade a SEMSUR realiza 

notificações por atos lesivos ao serviço de limpeza urbana cometido pelos 

moradores, como: colocação de resíduos domiciliares em locais indevidos, 

descarga de podação e resíduos de construção em canteiros e terrenos baldios, 

etc. 

c) Identificação de pontos de lixo: Os encarregados e fiscais das regionais 

diariamente circulam nas vias do município identificando pontos de acumulação 

dos mais diversos tipos de resíduos (domiciliares, podação e volumosos). 

d) Fiscalização dos serviços terceirizados: A SEMSUR realiza a fiscalização dos serviços 

contratados de limpeza urbana na realização de todas as suas atividades. Também 

é responsável pela emissão das ordens de serviços para atendimento de todas as 

demandas. 

 

 

7.11. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

7.11.1. Meu Bairro Melhor - MBM 

Esse programa consiste na realização simultânea de serviços por 11 (onze) secretarias 

municipais nos diversos bairros da cidade, incluindo ações de tapa-buracos, limpeza urbana, 

reposição de iluminação pública, além de atividades de cidadania, através do Viva a Vida 

itinerante, que é composto também pelas pastas da Educação, Saúde, Cultura, Segurança 

Pública, Esporte e Lazer, entre outras. 

A Secretaria de Serviços Urbanos realiza serviços de varrição, capina e pintura de guias, além 

do recolhimento de resíduos volumosos e podação. Para a realização desses serviços, a 

SEMSUR Urbanos mobiliza uma equipe composta por 10 (dez) dez garis, além de 

equipamentos como enchedeiras e caçambas para o recolhimento de resíduos volumosos.  
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Figura 337. Serviço de roçagem no Conjunto 
Independência durante o Meu Bairro Melhor 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015 

Figura 338. Coleta de resíduos de poda no bairro 
Quixabeirinha durante o Meu bairro Melhor 

 
Fonte: Start Consultoria, 2015 

 

7.11.2. Projeto do Sistema de Limpeza Urbana 

A Prefeitura contratou no ano de 2015 a empresa de consultoria MA Tecnologia Ambiental 

para elaborar plano de gerenciamento e projeto básico dos serviços de limpeza urbana do 

município. O Produto 1 do referido contrato intitulado Diagnóstico do Sistema Operacional de 

Limpeza Urbana de Mossoró abrange uma caracterização geral do município, o diagnóstico da 

situação atual dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e uma análise 

integrada.  

Na parte geral, destaca-se a estimativa populacional para o período compreendido entre 2015 

a 2035, segundo o qual o município deve atingir uma taxa de crescimento de 

aproximadamente 1,82% ao ano. O diagnóstico dos serviços contempla dados mensais da 

quantidade de resíduos sólidos domiciliares dispostos no aterro sanitário para o período de 

janeiro de 2008 a dezembro de 2014, revelando que houve nesse período um incremento na 

geração de lixo destinado ao aterro sanitário de 21,16%. Comparando-se o aporte de resíduos 

recebido com o projetado, verifica-se que houve um excedente de 51.975 toneladas de 

resíduos.  

A estimativa de resíduos domiciliares adotou uma per capita inicial de 0,70 kg por 

habitante/dia que atinge 0,87 kg/habitante/dia em 2035. Dessa forma, a geração parte de 199 

toneladas/dia e atinge 285 toneladas/dia em 2005. Os dados referentes a composição 

gravimétrica de resíduos apresentados foram retirados do Plano Estadual de Resíduos Sólidos 

elabora pela SEMARH em 2012. 

Na caracterização institucional, é apresentado o organograma da SEMSUR, órgão responsável 

pela limpeza urbana, bem como a sua estrutura física. Faz-se uma análise detalhada da Taxa de 

Acondicionamento, Remoção, Controle, Transporte e Destinação Final do Lixo instituída no 

Código Tributário Municipal, bem como dos custos dos serviços terceirizados, constatando-se 

que no ano de 2014 a Secretaria Municipal da Fazenda realizou o lançamento de 

R$4.553.340,00 como Taxa de Acondicionamento, Remoção, Controle, Transporte e 
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Destinação Final do Lixo no Município de Mossoró. No entanto os custos efetivos com os 

serviços foram de R$8.245.408,32, o que gerou um déficit de R$ 3.692.068,32. 

São apresentados e avaliados alguns indicadores de produtividade, eficiência operacional, 

manutenção, qualidade, segurança, globais e financeiros. Engloba ainda um apurado das 

normas federais, estaduais e municipais que se aplicam aos serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos. A caracterização dos serviços de limpeza urbana contempla a descrição 

detalhada da coleta domiciliar e seletiva, dos resíduos dos serviços de saúde, dos entulhos e 

volumosos e de podação, além dos serviços de varrição, capinação, roçagem e pintura de meio 

fio, limpeza de córregos e canais de drenagem. A caracterização dos recursos humanos 

demonstra que há cerca de 353 pessoas envolvidas nas atividades fins da limpeza urbana 

dentre garis, motoristas, operadores, encarregados, fiscais e outros. É feito o mapeamento dos 

pontos críticos de lixo da Sede, dos pontos de descartes de resíduos de construção e 

demolição e de poda. Com base nele, são propostas ações de fiscalização, identificando-se as 

áreas nas quais as ações emergenciais não são necessárias, simples, corriqueiras e ostensivas. 

Identifica áreas de urbanização precárias desprovidas de pavimentação onde se há dificuldade 

para realização da coleta domiciliar. Apresenta ainda uma breve descrição das áreas de 

disposição final de resíduos. Em seguida, são apresentadas as principais ações governamentais, 

destacando o programa meu bairro melhor, no âmbito do qual são intensificados serviços de 

limpeza urbana no bairro contemplado pelo programa. A parte final traz uma análise integrada 

dos serviços, pontuando-se as deficiências averiguadas.  

Esse estudo foi apresentado e discutido em audiência pública no dia 03 de dezembro de 2015, 

tendo em vista que será a base do processo licitatório para a contratação de empresa para a 

realização dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos nos próximos 5 anos. 

 

7.11.3. Estudos e Projetos para Estruturação de Parceria-Público Privada ou Concessão Comum para 

Implantação, Operação e Manutenção da Central de Tratamento de Resíduos de Mossoró/RN 

Esses estudos foram elaborados pela Empresa Pernambucana de Engenharia e Construções 

LTDA em agosto de 2015 e contemplam dois volumes. O volume I está estruturado em 4 

(quatro) capítulos, a saber: 1. Considerações preliminares; 2. Estudos técnicos e projetos 

básicos de engenharia; 3. Análise de viabilidade; 4. Análise Jurídica. A seguir apresenta-se o 

resumo da Central de Tratamento de Resíduos extraído do capítulo 2: 

 

Ampliação do aterro sanitário 

 Etapa 1: corresponde ao projeto de ampliação do período de 2016-2019, utilizando-se 

a estrutura do atual Aterro Sanitário do Município de Mossoró, com a elevação do 

topo das células 1, 2, 3 e 4 com resíduos sólidos domiciliares até a cota de 63,00 

metros. Destaca-se, como parte deste projeto, a realização da implantação das células 

5 e 6, que serão construídas com uma solução mista, obedecendo inicialmente ao 
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método da trincheira até a cota 50,00 metros para efeitos de retirada do material de 

recobrimento, e seguidamente a elevação em cota positiva até a cota 63,00 metros 

seguindo o método da área. 

 Etapa 2: da Ampliação do Aterro Sanitário de Mossoró/RN está prevista para início a 

partir do ano de 2020 e encerramento em 2045. Esta etapa consistirá na implantação 

de novas células 7, 8 e 9 em área circunvizinha ao atual empreendimento, obedecendo 

ao dimensionamento apresentado neste documento. 

 

Unidade para Tratamento de Resíduos da Construção e Demolição (RCD) 

Para o Município de Mossoró existe uma necessidade de processamento da ordem de 10 

ton./hora de resíduos da construção civil. Com base nessa informação, adotou-se um 

equipamento industrial de pequeno porte com capacidade de processamento de 25 

toneladas/hora. A área necessária para a implantação da Unidade de Tratamento de Resíduos 

de Construção e Demolição ora planejada será de 20.000 m². 

 

Unidade para Tratamento de Resíduos de Podação (UTRP) 

O equipamento proposto consiste basicamente na implantação de uma unidade de 

compostagem no sistema Windrow, operada manualmente com eventual auxilio de máquinas 

de pequeno porte. A unidade foi dimensionada para uma capacidade de processamento de 5 

ton./dia, salientando que o processo iniciará com uma produção de 2 ton./dia e ao longo da 

concessão e em função dos resultados obtidos irá aumentando até atingir a capacidade 

instalada de 5 ton./dia, que caso necessário será dobrada, passando para 10 ton./dia na Etapa 

2 de operação do aterro sanitário.  

Salienta-se que a tonelagem de projeto se refere a folhas e galhos com diâmetro inferior a 2” 

(5cm) que podem representar em torno de 30% a 40% do peso total da podação (estimativa da 

empresa). O restante 60% do resíduo de podação correspondente a galhos com diâmetro 

maior a 2” (5cm) serão cortados com comprimento de 1m aproximadamente e estocados 

formando volumes correspondentes a uma corda (39m³ de lenha) ou meia corda (19,5m³).  

Somados os dois processos – a compostagem com o gerenciamento de lenha – encontra-se 

uma capacidade de projeto da ordem de 18 ton,/dia de material de podação a ser atingida 

progressivamente.  

A área destinada à unidade de compostagem e reaproveitamento de podas será de 3.000m². 

 

Unidade para Tratamento e Gerenciamento de Resíduos Sólidos Especiais (UTGRE) 

Os resíduos sólidos especiais estão presentes comumente no lixo domiciliar ou público, mas, 

que, precisam de tratamento diferenciado pelo seu potencial de ser perigosos para o meio 

ambiente, ora precisam de manejo diferenciado determinado por legislação específica. Dentre 
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esses resíduos especiais, podem ser mencionadas as pilhas, baterias, óleos de cozinha, 

lâmpadas fluorescentes, pneus usados, resíduos eletroeletrônicos, dentre outros. No caso da 

unidade proposta, o objetivo estará focado sobre duas tipologias de resíduos:  

1. Lâmpadas fluorescentes – Objetiva permitir que todas as repartições públicas do 

município coletem seletivamente suas lâmpadas e as mesmas tenham uma 

destinação final adequada;  

2. Pneus inservíveis – Objetiva retirar da massa de lixo os pneus inservíveis que sejam 

identificados em atendimento à Resolução do CONAMA 416/2009 e à Política 

Nacional de Resíduos Sólidos que inseriu esta tipologia de resíduo nas cadeias 

obrigatórias de logística reversa.  

No decorrer da concessão e caso se identifique a necessidade e a demanda, novas tipologias 

de resíduos poderão ser incluídas na unidade. 

A Unidade para Tratamento e Gerenciamento de Resíduos Sólidos Especiais deverá demandar 

uma área total de aproximadamente 500m² sendo 250m² para estocagem de pneus 

inservíveis, 50m² para o sistema de tratamento de lâmpadas e 200m² de áreas de manobra 

para entrada e saída dos resíduos. 

O capítulo 3 (Análise da viabilidade) conclui que, em virtude dos ganhos de eficiência, tem-se 

confirmada a tese de que se apresenta mais adequada a estruturação do Projeto de 

implantação, operação e manutenção da Central de Tratamento de Resíduos do Município de 

Mossoró/RN, não diretamente com recursos municipais, mas pelo modelo de outorga de 

Concessão Pública Comum ou Parceria Público-Privada. Apresenta um Plano de Negócio de 

Referência cujo objetivo é definir o justo valor da Tarifa do Serviço Público e, 

consequentemente, da Contraprestação Mensal, que possibilite a devida remuneração da 

concessionária, assegurando tanto o equilíbrio econômico-financeiro do contrato como a 

modicidade tarifária. Estima um investimento da ordem de R$ 13.882.794. O referido Estudo 

Econômico aponta para a viabilidade econômica do Projeto, retornando com os seguintes 

parâmetros:  

 Tarifa do Serviço Público = R$ 52,01 / tonelada;  

 CAPEX = R$ 13.882.794,00  

 Valor do Contrato = R$ 148.509.127,00 (Estimativa de Receita da Concessão)  

 TIR = WACC = 12% aa;  

 VPL = zero;  

 Payback = ANO 13 

 

O capítulo 4 (análise jurídica) demonstra que cada um dos pontos sugeridos nas minutas 

preliminares de Edital e Contrato é compatível com o arcabouço legal atualmente em voga no 

ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo com as normas legais concernentes aos institutos 

contratuais da Concessão de Serviço Público. 
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Por fim, o volume II intitulado documentos finais abrange a minuta da lei que autoriza o Poder 

Executivo Municipal a outorgar concessão dos serviços públicos de implantação, operação e 

manutenção da Central de Tratamento de Resíduos do Município de Mossoró; minuta do 

edital da concorrência pública e minuta do contrato de concessão.  
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7.12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das informações apresentadas, verifica-se que o sistema de limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos do município de Mossoró atende a Lei 12.305/2012 no que se refere à 

destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares. Os demais 

aspectos necessitam se enquadrar as diretrizes estipuladas pela referida lei.  

A partir das considerações gerais pode-se considerar como Pontos Fortes e Fracos do sistema 

os apresentados a seguir: 

 

Pontos fortes 

 Universalização dos serviços de coleta domiciliar convencional na Sede do município; 

 Incentivo dado às duas associações de catadores de materiais recicláveis; 

 Existência de coleta seletiva na área urbana embora a frequência não seja regular; 

 Existência de Aterro Sanitário Próprio; 

 Existência de legislação municipal que norteie a gestão dos Resíduos da Construção 

Civil- RCC; 

 Abrangência dos Serviços de Limpeza Pública; 

 Ações de limpeza urbana executadas no âmbito do Projeto Meu Bairro Melhor. 

 

Pontos fracos 

 Baixa cobertura da coleta domiciliar na área rural; 

 Existência de uma grande quantidade de pontos de disposição clandestina de resíduos 

em logradouros públicos e terrenos baldios. Segundo Prefeitura de Mossoró (2015), 

foram identificados 1.337 pontos de depósito de lixo, 425 pontos de deposição 

clandestina de RCD, 642 pontos de depósito de lixo em vias e 383 pontos de deposito 

de podação (garrancho), com uma concentração maior nos bairros do Bom Jardim, 

Santo Antônio, Barrocas, Paredões, Santa Delmira, Ouro Negro e Alto de São Manoel;  

 Inexistência de pontos de recepção de pequenos volumes de resíduos de construção, 

podação e reciclados; 

 Condições ambientais inadequadas das áreas de destinação final de volumosos e 

podação e do antigo lixão da Estrada da Raiz; 

 Fiscalização incipiente sobre as empresas particulares que prestam serviço de 

recolhimento de resíduos volumosos e de podação, como também as demais infrações 

ambientais cometidas pelos munícipes; 

 Dificuldade na limpeza dos inúmeros canais de drenagem existente na Sede devido as 

condições físicas e ambientais inadequadas e a falta de equipamentos específicos; 

 Baixa cobertura e eficiência dos serviços de coleta seletiva; 

 Não cobrança dos serviços prestados a grandes geradores como, por exemplo, a 

Penitenciária Mário Negócio, Presídio Federal e Cadeia Pública Manoel Onofre de 

Souza. 
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 Ausência de instrumentos legais que fixem a quantidade máxima diária de 

recolhimento de resíduos pelo serviço público de coleta; 

 Insustentabilidade econômica dos serviços devido a inexistência de instrumentos de 

contabilidade e jurídicos que possibilitem a sua adequação anualmente; 

 Áreas críticas para realização da coleta domiciliar devido a inexistência de 

pavimentação, principalmente no período de chuvas: Bairro resistência, ruas estreitas 

do Santa Delmira, Conjunto Pousada Thermas (Bairro Abolição), Quixabeirinha, ruas 

estreitas e sem pavimentação do Dom Jaime, Itapetinga, Bom Jesus e Sumaré. 
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