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Resumo 

 

O saneamento básico composto pelos serviços de manejo dos resíduos sólidos, manejo 

das águas pluviais e principalmente o destaque nesta pesquisa: abastecimento de água 

potável e esgotamento sanitário. A ausência destes serviços e/ou a má gestão pode 

causar prejuízos tanto financeiros como perdas humanas, tornando-se assim uma 

preocupação mundial, entretanto, a problemática desta pesquisa situa-se na falta de 

dados primários e parciais de como se encontra o desenvolvimento do saneamento 

básico nas vertentes do abastecimento de água potável e esgotamento sanitário no 

município de São Fernando frente as metas da agenda 2030 da ONU. Deste modo, 

diante da problemática supracitada a presente pesquisa tem como objetivo principal 

analisar a distribuição espacial dos sistemas operacionais do saneamento básico no 

município nas esferas do abastecimento de água potável e esgotamento sanitário por 

meio de uma plataforma SIG no munícipio de São Fernando-RN no ano de 2019. Para o 

alcance deste objetivo fez-se uso de uma plataforma SIG – Sistema de Informação 

Geográfica alimentando-a com dados primários e secundários levantados com um RPA 

(em português, Aeronave Remotamente Pilotada) e coleta de depoimentos a respeito dos 

sistemas de abastecimento de água potável e do esgotamento sanitário por meio do 

método indutivo, pela ótica da geografia da saúde sobre o território geopolítico. Com 

isto foi possível levantar, sistematizar, analisar e descrever os dois sistemas para as 

zonas rural e urbana por meio de um diagnóstico quantiqualitativo, onde foi possível 

perceber que o levantamento qualitativo retrata uma realidade mais acurada que o 

quantitativo, uma vez que no quantitativo o índice total de atendimento de água e de 

atendimento total de esgoto apresentaram valores de 98,29% e 63,92% respectivamente, 

porém na análise qualitativa percebe-se uma realidade diferente, onde o abastecimento 

de água de alguns setores possui índices baixos: setor 4 (1%), setor 3 (19%), setor 1 

(28%), ou seja, mascarada pela generalização quantitativa. No tocante ao esgotamento 

sanitário a realidade foi ainda mais distorcida, pois toda a zona rural o índice foi 0%. 

Contudo a abordagem por meio quantiqualitativo foi necessária e satisfatória assim 

como a metodologia e conjunto de procedimentos técnicos escolhidos, pois, foram os 

mais adequados para a região, tendo em vista a dinâmica do semiárido, onde o 

município está inserido.  

Palavras-chave: Saneamento Básico, Geografia da Saúde, São Fernando. 



 

ABSTRACT 

 

Basic sanitation consists of solid waste management services, rainwater management 

and mainly the highlight in this research: drinking water supply, sanitary sewage. The 

absence of these services and/or poor management can cause both financial and human 

losses, thus becoming a global concern. basic sanitation in the areas of drinking water 

supply and sanitary sewage in the municipality of São Fernando frete as goals of the 

ONU 2030 agenda. Thus, in view of the aforementioned problem, this research aims to 

analyze the spatial distribution of the operational systems of basic sanitation in the city 

in the spheres of drinking water supply and sanitary sewage through a GIS platform in 

the municipality of São Fernando-RN in year 2019. To achieve this objective, a GIS 

platform was used - Geographic Information System, feeding it with primary and main 

data collected with an RPA - Remotely Piloted Aircraft and collection of testimonies 

about it of drinking water supply systems and sanitary sewage through the inductive 

method, from the perspective of the geography of health over the geopolitical territory. 

With this it was possible to raise, systematize, analyze and describe the two systems for 

rural and urban areas through a quantitative and qualitative diagnosis where it was 

possible to see that the qualitative survey portrays a more accurate reality than the 

quantitative, where no quantitative is the total index of water service and total service of 

lower values of 98.29% and 63.92% respectively, but in the qualitative analysis it is 

clear that the reality is different, where there is no water supply, in some sectors the 

index is low: sector 4 (1%), sector 3 (19%), sector 1 (28%), that is, masked by the 

quantitative generalization and not related to sanitary sewage, the reality was even more 

distorted, since the index was 0 in the entire rural area. %. Quantitative and qualitative 

approach was necessary and satisfactory, as well as the methodology and set of 

techniques chosen, as it was the most suitable for the region in view of the dynamics of 

the semiarid region in which the municipality is located. 

Keywords: Basic Sanitation. Geography of Health. São Fernando. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

É notório que todo indivíduo ou grupo social almeja sempre melhorias na 

qualidade e padrão de vida, entretanto, este conceito é muito amplo abrangendo desde a 

percepção do indivíduo ao sentir-se bem, até mensurações de parâmetros físicos e 

socioculturais dependente de diversos fatores, tais como: saúde física, psicológica, 

relações sociais, culturais, educacionais e com o meio ambiente. 

Neste sentido, uma dada população ou indivíduo para obter estes parâmetros 

depende de outra gama de variáveis, a exemplo o saneamento básico e suas vertentes, 

sendo que o abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, enfatizados nessa 

pesquisa, por sua vez, influenciam vários fatores citados anteriormente, entre eles a 

saúde física individual e coletiva. 

O Saneamento Básico, negligenciado por muitos, de forma simplificada 

compreende-se por um conjunto de serviços de fundamental importância em prol da 

saúde coletiva e bem estar de uma dada população (BRASIL, 2007). Desta forma, é tido 

como um dos direitos humanos básicos pela Organização das Nações Unidas - ONU.  

Nesta perspectiva e frente aos objetivos da ONU, que lançou aos seus 193 

países membros um plano de ação voltado para o desenvolvimento sustentável e 

promoção da paz, composto por 17 objetivos (Figura 01) e 169 metas globais, onde 

todos se comprometeram a atingir as metas e alcançar os objetivos até o ano de 2030. 

Entre estes o saneamento básico é um elemento chave para alcançar dois destes 

objetivos: o número três (Saúde e Bem-Estar) e o seis (Água potável e saneamento). 

 

Figura 01 – Objetivos da Agenda 2030 da ONU 

 

Fonte: (AGENDA2030, 2014) 
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No entanto, diante destes engajamentos, a Onu-Water (2018) ressalta uma 

problemática que é a falta de dados e parciais do progresso das unidades administrativas 

em relação ao alcance destes objetivos, onde quase 60% dos países não tem dados 

disponíveis para mais de quatro indicadores globais da situação em relação a “água 

potável e saneamento” (ODS 6 - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável número 6). 

Desta forma, essa pesquisa tem como principal problemática suprir as 

carências de informações (levantar dados sobre o saneamento básico, analisar, e discutir 

sua distribuição espacial) para que os governantes possam tomar conhecimento da 

situação das suas unidades administrativas e melhorar seu ordenamento territorial. 

Para isto e para o aprimoramento de todo o processo (levantamento, tratamento 

e análise dos dados) utilizou-se de uma plataforma SIG (Sistema de Informações 

Geográfica), a qual se mostra uma importante ferramenta de auxílio para análise e 

tratamento de dados, pois permite trabalhar com um banco de dados de diferentes fontes 

(dados vetoriais, matriciais e tabulares) e cruzar informações para a otimização dos 

resultados de saída que podem ser representados em diferentes tipos de linguagens, 

facilitando a compreensão e análise crítica. 

Desta forma, diante da problemática supracitada, a presente pesquisa tem como 

objetivo principal analisar a distribuição espacial dos sistemas operacionais do 

saneamento básico no município de São Fernando - RN nas esferas do abastecimento de 

água potável e esgotamento sanitário por meio de uma plataforma SIG  no ano de 2019, 

subsidiando assim o ordenamento territorial desta unidade administrativa. É valido 

ressaltar o ano da pesquisa pelo fato da necessidade de padronização anual de 

atualização dos dados pelas bases governamentais, neste sentido a pesquisa tem como 

escala temporal 1 (um) ano. 

Contudo, para se alcançar tais objetivos é necessário estabelecer objetivos 

específicos que servirão de metas e que priori são: 

1 – Realizar o diagnóstico dos sistemas operacionais do saneamento básico nas 

vertentes do abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. 

2 – Fazer um diagnóstico quantiqualitativo com base nos índices propostos 

pelo SNIS e na classificação do PLANSAB (2013) 

5 – Espacializar os resultados levantados nos diagnósticos 

6 – Caracterizar e descrever os sistemas operacionais nas esferas do 

saneamento básico (Abastecimento de água potável e esgotamento sanitário). 
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1.1 Localização da área de estudo 

 

O município de São Fernando encontra-se localizado na microrregião imediata 

de Caicó, pertencente ao estado do Rio Grande do Norte (Figura 02), contando com 

população estimada em 3.584 habitantes para o ano de 2019 (IBGE, 2019).  

A cidade foi fundada em 1872 com o nome de Pascoal, fazendo referência a 

uma comunidade/sítio existente no local. Em 1886 passou a se chamar de Distrito de 

Paz, pertencendo a cidade de Caicó, permaneceu até 1953, ano que foi elevado à 

categoria de vila, mantendo-se assim até 1958, ano em que passou à classe de cidade 

pela lei estadual nº 2.333, recebendo o nome de São Fernando, o qual perpetua até o 

presente momento. (MAIA, 2018).  

 

Figura 02 – Mapa de Localização do Município de São Fernando/RN, 2019 

 

Fonte: Dados vetoriais do IBGE (2019) 

 

A escolha deste município está atrelada aos mesmos fatores que justificam a 

pesquisa: primeiro, o município não conta com plano de saneamento básico nem 

apresenta dados atualizados referentes aos serviços de esgotamento sanitário ao 

Ministério do Desenvolvimento Regional deste 2014 (SNIS, 2018). Segundo, o 

município se encontra dentro dos parâmetros necessários para receber suporte técnico e 
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financeiro do Ministério da Saúde por intermédio do seu órgão executivo Fundação 

Nacional da Saúde (FUNASA), o qual subsidia o plano de saneamento básico dos 

municípios brasileiros com menos de 50 mil habitantes (BRASIL, 2014). Terceiro: o 

pesquisador está inserido na equipe técnicas de elaboração do plano municipal de 

saneamento básico do referido município, podendo acompanhar de perto e opinar nas 

escolhas dos métodos, ferramentas e procedimentos metodológicos que propiciem os 

melhores resultados. 

 

1.2 Estrutura da dissertação 

 

 A presente pesquisa está organizada da seguinte forma: no primeiro capítulo 

foi feito a introdução onde se tem uma breve abordagem da temática e em seguida a 

problemática, apresentação dos objetivos e específicos, e justificativa. Logo em seguida 

um subtópico com a apresentação da área de estudo e outro subtópico com a explanação 

de como está estruturado a escrita desta pesquisa afim de facilitar a compreensão do 

leitor, tendo em vista que esta não segue a estrutura convencional. 

 Assim vos adianto que os resultados desta pesquisa estão em forma de artigos, 

entretanto para não perder a cronologia, retomando ao segundo capítulo, este está 

intitulado de Teoria, Métodos e Técnicas e compartimentado em subtópicos onde tem 

discussões sobre a teoria envolvida na pesquisa, outro sobre o método e um terceiro 

com as técnicas (Procedimentos Metodológicos). 

 Ainda no terceiro capítulo são apresentados os resultados através de um 

diagnóstico e indicadores de desenvolvimento na infraestrutura do plano de saneamento 

básico municipal de São Fernando – RN. Esses resultados estão em forma de artigo 

apresentados em dois subtópicos: o primeiro refere-se a análise do sistema de 

abastecimento de água potável e o segundo a análise do sistema de esgotamento 

sanitário, ambos os artigos foram estruturados em: Introdução, Resultados e Discussões, 

e Considerações Finais. É válido ressaltar que não são apresentados os procedimentos 

metodológicos dos artigos pois os mesmos já foram apresentados no capítulo dois 

(Teoria, Métodos e Técnicas) evitando assim repetição das informações. 

 E por fim o quarto capítulo, onde são feitas as considerações finais gerais 

considerando não só os artigos, mas toda a dissertação e pesquisa. 
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2 TEORIA, MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

2.1 Teoria  

Para fins de resoluções de ambiguidades, nesta pesquisa será considerado como 

saneamento básico (SB) as definições propostas pela lei 11.445 de janeiro de 2007, a 

qual estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e a define como sendo o 

conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: 

 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-

estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água 

potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos 

instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas 

e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações 

prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de 

atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e 

do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias 

públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização 

preventiva das respectivas redes urbanas: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de 

águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o 

amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das 

águas pluviais drenadas nas áreas urbanas (BRASIL, 2007). 
 

Salvo que serão analisados apenas as esferas: a) abastecimento de água 

potável; e b) esgotamento sanitário, porém, não tem como discutir sua linha do tempo 

separado do saneamento como um todo conforme o conceito e tratado nas políticas 

públicas a seguir. 

Neste sentido a ausência destes serviços e/ou a má gestão pode causar prejuízos 

tanto financeiros como perdas humanas. Segundo o Trata Brasil (2017) a falta de 

saneamento está entre as principais causas de morte infantil no mundo. Em média 

282.000 crianças entre 0 e 5 anos de idade morrem por ano só por doenças oriundas da 

diarreia, que é principal causa de desidratação e desnutrição dentre outras doenças 

provenientes de águas sem tratamento e falta de higiene (Onu-Water, 2018).  

No mais, como eludido por Santana (2014. p 63) “(...) uma população saudável 

é um dos principais fatores para o desenvolvimento econômico de um país ou de uma 

região”. Pressupondo isto, é notório que dar a devida importância ao saneamento básico 
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é fundamental para o desenvolvimento de uma nação e alcançar melhores padrões e 

qualidade de vida. 

Nesta perspectiva, o SB sempre foi tema importante das políticas públicas as 

quais tem numerosos conceitos elaborados por diversos autores, entre os clássicos 

Charles E. Lindblom (1917); David Eastone (1917); Harold D. Laswell (1902-1978) e 

Herbert A. Simon (1916-2001). Portanto para fins de evitar equívocos será considerado 

como políticas púbicas a definição de Leal (2017): 

As PP [Políticas Públicas] são instrumentos que asseguram o 

cumprimento das Leis e elas podem ser formuladas pelos poderes 

executivo ou legislativo, conjugados ou isoladamente, a partir de 

demandas e problemas da sociedade. São comumente constituídas por 

instrumentos de planejamento, execução, monitoramento e avaliação, 

são eles: Planos, programas, ações e atividades (LEAL, 2017). 
 

Por esta concepção, no brasil existe inúmeras PP voltadas ao SB, entretanto, 

são poucas as que englobam os quatros pilares do saneamento (abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, coleta de lixo e manejo das águas pluviais), na maioria são 

abordados temas separados por órgãos distintos.  

A exemplo o Ministério do Meio Ambiente (MMA) que por meio de suas 

secretarias (Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – SRHU junto com a 

Agência Nacional de Águas – ANA) se encarregaram pelas formulações e 

implementações das políticas voltadas para o manejo de resíduos sólidos, abastecimento 

de água e esgoto, enquanto que o manejo das águas pluviais urbanas ficaram a cargo dos 

ministérios das Cidades e do Ministério da Integração Nacional (MCIDADES, 2013). 

Em parte, isto se deve a um reflexo do processo histórico em que se 

desenvolveu as PP voltadas para o SB, que segundo Leal (2017) de 1930 a 1964 o SB 

era vinculado a saúde pública por meio de projetos e ações pontuais, conhecido como 

fase higienista. De 1964 a 1985 (período de ditadura militar) foi a época em que o SB 

ganhou mais destaque, principalmente nas primeiras décadas 1960 e 1970, nas quais 

foram criados o Plano de Nacional de Saneamento (Planasa) e o Banco Nacional de 

Habitação (BNH), que era o agente principal de fomento a expansão de moradias, do 

abastecimento de água e da rede de esgotos. Além disto, neste período o SB passou a 

ser considerado tema de gestão urbanista, assim fazendo parte das PP desse gênero. 

Entretanto, apesar da criação do Planasa ter diminuído significativamente o 

número de mortalidade infantil, o plano foi falho no tocante a descentralização dos 

serviços, pois o governo federal impôs, por meio do Planasa, que para os municípios 
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terem a acesso aos repasses dos ativos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) para investir no SB, teriam que transferir a 

titularidade dos serviços para as companhias estaduais, pois, tanto governo federal como 

os bancos consideravam os municípios impotente de executar tais serviços (LEAL, 

2017).  

Com isto, as concessionárias estaduais priorizaram as grandes cidades, 

concentraram os serviços nas áreas nobres e deram ênfase ao abastecimento de água e 

pouco se fez em relação ao Esgotamento Sanitário (ES) pois dessa forma teriam um 

retorno imediato dos financiamentos e um baixo custo, tento em vista que o tratamento 

de esgotos é mais caro que o tratamento de água potável. Desta forma o Planasa 

provocou aumento na desigualdade social e retirou a titularidade e controle dos 

municípios sobre parte do SB (abastecimento de água e ES) e gerou uma disputa entre 

os estados e os municípios por esta titularidade, o que acarretou em prejuízos para o 

saneamento, pois segundo Leal (2017) “[...] por haver indefinição da titularidade do 

prestador de serviços de SB ocorre um afrouxamento na atribuição das 

responsabilidades.”  

De 1985 a início da década de 1990 o SB teve significativas deteriorações, pois 

o Planasa foi extinto e o BNH foi integrado ao banco Caixa Econômica Federal, 

deixando a temática SB sem PP e sem órgãos de execução e fiscalização dos serviços, 

destacando se como ponto positivo no SB apenas inserção da temática na nova 

Constituição Federal de 1988, onde foram determinadas as competências do SB em 

relação aos órgãos. 

De meados da década de 1990 a meados da década de 2000 (1993 a 2002) o SB 

voltou a ganhar importância, porém por meio de PP específicas para proteção do meio 

ambiente e de saúde, desta forma ainda mais descentralizados os quatro pilares do SB, 

pois com a forma administrativa neoliberal do presidente Fernando Henrique Cardoso  

(FHC) os serviços que compõem o SB passaram a ser geridos por diversas empresas 

privadas além das estatais as quais eram administradas por diferentes ministérios e 

secretarias resultando no exemplo supracitado. Entretanto, neste período foram criados 

o Sistema Único de Saúde – SUS em 1990 que engloba a promoção de ações de SB, e o 

Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS) o maior e mais importante 

sistema se informações sobre SB no Brasil, o qual deste de 1995 reúne e disponibiliza 

dados municipais referente a água e esgotos. 
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A partir dos anos 2000 até 2018 com a administração dos presidentes Luís 

Inácio Lula da Silva (“Lula”) e Dilma Rousseff do Partido dos Trabalhadores (PT), o 

SB ganhou significativas PP e incrementos, pois em 2002 o SNIS ampliou seus 

indicadores de SB acrescentado a temática Resíduos sólidos. Em 2003 foi criado o 

Ministério das Cidades (MCidades) voltado às temáticas de habitação, saneamento e 

transporte. Em 2007 foi instituída a lei 11.445 de janeiro de 2007 que estabelece 

diretrizes nacionais para o saneamento básico, e de 2008 a 2013 foi elaborado o Plano 

Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB que consta de uma análise situacional do 

panorama do SB no Brasil, apresenta três cenários das PP de SB no país para 2030,  

além de metas para curto (2018), médio (2023) e longo prazo (2033) com diretrizes, 

estratégias, e programas que possam auxiliar o êxito no SB, entre estes o Programa de 

Saneamento Básico Integrado que propõe investimentos para planos que integre os 

quatro pilares do SB (abastecimento de água, Esgotamento Sanitário, Coleta de 

Resíduos Sólidos, e Manejo das águas pluviais urbanas). 

Como é notável nesta retrospectiva, os quatro pilares do SB passaram por 

processos de descentralização dos serviços, devido a disputas de titularidades e 

variações dos órgãos que detinham a competência (vários ministérios e secretarias), 

porém, ao longo dos últimos anos, vem apresentando uma integração por meio de PP. 

Neste sentido, atualmente, o SB é um direito garantido a todos pela 

Constituição Federal, em seu Art.23° no inciso IX. Neste artigo ressalta-se que compete 

à União, estados, distrito federal e municípios promover programas de construção de 

moradias e melhoria das condições habitacionais, de saneamento básico e compete ao 

Sistema Único de Saúde (SUS) participar da formulação da política e da execução das 

ações de saneamento, como explícito no Art.200° inciso IV (Brasil, 1988), desta forma, 

competindo ao Ministério da Saúde e do Desenvolvimento Regional, sendo este último 

resultado da junção dos ministérios das Cidades e da Integração Nacional por meio da 

medida Provisória n° 870 e decreto 9.666 de 2 de janeiro de 2019 sancionada pelo 

presidente Jair Messias Bolsonaro. 

Como pode-se observar o SB se desenvolveu estritamente ligado às políticas 

públicas, tendo alternado os enfoques em: higienização (saúde), PP de urbanização, 

meio de preservação do meio ambiente e, atualmente, constituindo uma unificação das 

três temáticas. Assim fazendo parte do ordenamento territorial. 

Entretanto, cabe aqui um melhor detalhamento do que que é território para se 

compreender o que é Ordenamento Territorial (OT) na perspectiva de Estado.  
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Segundo Souza (2000, p. 78), o Território se caracteriza por “[...] um espaço 

definido e delimitado por e a partir de relações de poder.” Desta forma abre margem 

para muitas interpretações e foi assim que se desenvolveu as abordagens do território.  

Fazendo uma recapitulação histórica da temática percebe-se que o conceito, 

anteriormente citado, e mais difundido na atualidade, trilhou/trilha por dois vieses 

ideológicos: de um lado a corrente positivista a qual concebia o território como um 

espaço a partir das relações de poder estatal fixados nas políticas de estado, assim 

pertencendo aos campos da geografia política e geopolítica, difundido pioneiramente 

pelo geógrafo alemão Friedrich Ratzel (1844 - 1904). Do outro lado a corrente francesa 

possibilista, calcada na antropologia e sociologia, que concebia ao território um espaço 

a partir de poderes identitários, ou seja, lugares delimitados por meio de identificação 

cultural (exemplos: território da prostituição, território de determinado animal, etc.) 

(SOUZA, 2000; MORAES, 2008). 

O conceito de território em sua essência se torna amplo e polissêmico. Neste 

sentido, para fins de maior adequação das bases teóricas com as abordadas em campo, 

nesta pesquisa será adotado o conceito de território proposto por Moraes (2008).  

 

O território é, concomitantemente, uma construção militar (um 

resultado da conquista espacial, que tem de ser reiterada sempre que 

contestada) e uma construção política (como área de exercício de um 

poder soberano), mas também uma construção econômica (como 

suporte de estruturas e atividades produtivas como um mercado e uma 

construção jurídica (que tem de ser legitimada em fóruns adequados 

de relacionamento internacional), e ainda uma construção ideológica 

(que fundamenta uma identidade social de base espacial e uma 

psicologia coletiva) (MORAES, 2008). 
 

Ou seja, para Moraes (2005) o território é uma base física, delimitada e gerida 

por um poder soberano (Estado), formado pelas riquezas acumuladas (construção 

econômica) e por uma identidade nacionalista (cultura do reconhecimento do 

território/pátria) que está em constante desenvolvimento. Em outras palavras “[...] a 

formação territorial articula uma dialética entre a construção material e a construção 

simbólica do espaço, que unifica num mesmo movimento processos econômicos, 

políticos e culturais” (MORAES, 2005, p. 59). 

Deste modo, será tomado como base nesta pesquisa um território delimitado a 

partir das relações de poderes políticos/administrativos, sobre o espaço, com âmbito de 

unidades de planejamentos estratégicos e de fundamental importância para o 
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desenvolvimento de uma nação, como concebido por Friedrich Ratzel (1844 - 1904) e 

propagado no brasil principalmente por Antônio Carlos Robert Moraes (1959 - 2015). 

A partir desta discussão de território se torna possível desenvolver um esboço 

do que é Ordenamento Territorial (OT), tendo em vista que: 

 

Ordenamento Territorial não é um conceito claro e definido, mas sim 

um conceito em construção. Em grande parte porque depende dos 

contextos e objetivos diferenciados dos Estados-Nação ou blocos 

supranacionais que o propõem. Em parte, também, porque o recente 

resgate do papel dos Estados e sua relação com os respectivos 

territórios tampouco é claro e definido (BRASIL, 2006). 

 

Não é difícil compreender o porquê é confuso e polissêmico, basta observar a 

discussão anterior como foi desenvolvido o conceito de território, o qual é base para o 

de OT, e mais, o Ordenamento Territorial no Brasil é considerado uma Política Pública, 

assim como próprio conceito de PP o de OT passou/passa por radicais transformações, 

tendo em vista que  

O Brasil ainda não dispõe de um sistema nacional integrado que 

hierarquize e possibilite uma ação coordenada dos diferentes níveis de 

governo no território. Em seu lugar, há uma grande diversidade de 

planos, projetos, leis e instrumentos isolados de intervenção, adotados 

ora pela União, ora pelos Estados e Municípios, frequentemente de 

forma conflitante (BRASIL, 2005). 

 

Apesar da temática ser constitucional, sendo retratada no artigo 21º, parágrafo 

IX (Compete a União: “IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de 

ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social”) e no artigo 30º, 

parágrafo VIII (Compete aos Municípios: “VIII - promover, no que couber, adequado 

ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 

ocupação do solo urbano”), fica uma lacuna em relação a forma que compete a cada 

esfera do governo atuar no ordenamento. 

Assim, cada órgão, sem saber de que forma e escala para agir, acabou 

desenvolvendo um conceito para legitimar seu plano de ação, isso pode ser notado nos 

Anais da Oficina sobre a Política Nacional de Ordenamento Territorial, realizada em 

Brasília, em 13 e 14 de novembro de 2003, disponibilizado em 2005 por meio do livro 

digital elaborado pelo Ministério da Integração Nacional – MI, intitulado:  “Para pensar 

uma política nacional de ordenamento territorial” no qual consta um capítulo específico 

com conceitos sobre OT, desenvolvido por órgãos brasileiro subordinados a diferentes 

esferas governamentais.  
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Todavia, para suprir esta lacuna nesta pesquisa, não será tomado como base um 

conceito especifico de OT, mas uma formulação com base nos princípios e diretrizes da 

Carta Europeia do Ordenamento do Território – DGTO de 1984 e as Constituições da 

República Portuguesa – CRP de 1976 a 1988, as quais são referências mundiais no que 

tange a OT, traduzidas sistematizadas e discutidas por Carmo (2016).  

Desta forma, o ordenamento territorial que esta pesquisa pretende fornecer 

subsídios, será tratado como formas de uso e transformação do território por meio de 

planejamentos e organização transversal às esferas do poder público, visando o 

desenvolvimento socioeconômico, porém considerando um equilíbrio entre exploração 

físico/biológico e preservação do meio ambiente assim como da cultura, 

proporcionando e assegurando o bem-estar. 

Neste sentido, com base nas discussões anteriores e nos objetivos expostos, 

nesta pesquisa, a geografia é ramo das ciências que melhor proporcionaliza o êxito 

prenunciado, pois é uma ciência multidisciplinar e tem como objeto de estudo o espaço 

geográfico que de forma simplista compreende a interface entre sociedade e natureza, 

contando com um de seus conceitos fundantes, o Território, discutido 

epistemologicamente por séculos dando embasamento ao ordenamento deste. 

Ademais, a geografia da saúde, uma das vertentes da ciência geográfica, 

estreita ainda mais a relação entre a geografia e a obtenção dos resultados propostos, 

pois esta tem como uma de suas características marcantes cruzar dados referentes aos 

fenômenos da natureza, socioeconômicos, culturais e comportamentais para a 

explicação de padrões de doenças ou saúde, assim como na prevenção destas. 

(SANTANA, 2014). 

Com base em Santana (2014) e Guimarães (2015), a geografia da saúde ainda 

passa por problemas conceituais, pois é um ramo novo da geografia oriundo de outra 

ciência, ou pelo menos, até tão pouco tempo (meados do século XX) abordado 

majoritariamente por pesquisadores das ciências médicas, com nome de geografia 

médica. 

Neste sentido, o conceito adotado e mais difundido está diretamente 

relacionado com o de saúde proposto pela Organização mundial da Saúde – OMS como: 

“Estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de 

enfermidade ou invalidez (WHO, 1948)” Santana (2014 p.22).  

Nesta vertente, o objetivo da geografia médica era/é “a descrição dos padrões 

da doença e da mortalidade”. Santana (2014, p, 18). Ou seja, com mais enfoque em 
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como o meio pode influenciar em determinada doença. Assim muitos países ainda usam 

esta denominação e abordam a geografia da saúde nesta perspectiva, a exemplo: a 

Alemanha, a Rússia, os Estados Unidos e Canadá (SANTANA, 2014). 

Por outro lado, segundo Santana (2014), a terminologia geografia da saúde, 

passou a ganhar destaque a partir da década 1970 quando alguns países como: França, 

Reino Unido, Brasil e os países Nórdicos começaram a abordar a geografia médica na 

perspectiva de compreender as distribuições espaciais e acesso dos serviços de saúde.  

Entretanto, dada a influência da geografia médica nas abordagens, 

terminologias e formulações de conceitos, muitos pesquisadores e órgãos formadores de 

políticas públicas nesta temática se apropriam de temos da geografia de forma errônea, 

principalmente no que se refere aos conceitos fundantes, confundido as categorias de 

análises, principalmente Território, Lugar, Região, e Espaço, com exceção de Paisagem 

onde esta categoria pouco é correlacionada com a geografia da saúde.  

O SUS utiliza-se das terminologias Espaço, Região e Lugar como superfícies 

onde se instalam os objetos técnicos ou desenvolvem-se as ações de saúde, variando 

apenas em escala baseadas nos limites jurídico-administrativas da república federativa 

(município, estado e União), o que se caracteriza como abordagens típicas do conceito 

geográfico de território. Como pode ser visto as discussões entre território, espaço, lugar 

e região tem sido as principais discussões conceituais da geografia da saúde segundo 

Guimarães (2015). 

Frente a isto, ainda de acordo com Guimarães (2015, p. 81), para compreender 

o conceito de saúde, do ponto de vista geográfico, é preciso relacionar as categorias que 

o conformam, como extensão, ordem e conexão. Ou seja, relacionar com princípios 

fundadores das categorias de análise da geografia. Assim, uma forma de discutir o 

conceito de saúde a partir do conhecimento geográfico seria por meio do uso e 

apropriação do território por inúmeros agentes sociais (GUIMARÃES, 2015, p. 89). 

Nesta proposição em que se encontra as fontes de dados e tendo em vista que 

será necessário cruzar informações (depoimentos com dados concretos 

geoespacializados) optou-se por fazer uso de um SIG para facilitar o processamento das 

informações e extrair o máximo de resultados proposto nos objetivos.  

Nesta perspectiva o SIG tem sido muito utilizado, tanto na geografia da saúde 

como em outras pesquisas que necessite cruzar informações de multicritérios, como no 

caso mais específico aplicado ao saneamento básico. Entretanto para melhor 

compreensão é necessário um recorte histórico de como isso tudo se desenvolveu.  
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A geografia da saúde/médica por necessitar de muitas correlações, sempre 

esteve atrelada ao geoprocessamento que segundo Rodrigues (1993), compreende-se por 

um conjunto de tecnologias de coleta, tratamento, manipulação e apresentação de 

informações espaciais voltados para um objetivo específico. 

Desta forma com base nestas características pode-se dizer que o marco inicial 

da geografia da saúde e a relação com o geoprocessamento se concretizou pelo famoso 

caso do médico John Snow que em 1854 conseguiu identificar e cessar a epidemia de 

cólera no centro de Londres por meio do cruzamento de informações dos casos de 

enfermidades com a fonte de água utilizada para beber. 

A partir deste marco, muitos médicos passaram a utilizar dos recursos da 

geografia em especial do geoprocessamento e cartografia para aplicação da geografia 

médica marcando assim, nesta temática, a segunda metade do século XIX e XX, 

(SANTANA, 2014). 

Foi neste último século citado em que a geografia da saúde teve seu maior 

avanço, tanto nas discussões conceituais como em sua aplicabilidade, pois foi o período 

em que surgiu o SIG (Sistema de Informação Geográfica) uma vertente do 

geoprocessamento.  

Segundo Câmara e Davis (2001, p. 1), “Os primeiros Sistemas de Informação 

Geográfica surgiram na década de 60, no Canadá [...]”.  Entretanto sem muito sucesso 

devido a péssima qualidade da resolução e custos elevados, vindo assim a eclodir só nas 

décadas de 70 e 80 com o desenvolvimento de novos e mais acessíveis hardwares 

(Equipamentos físicos tais como computadores e periféricos) e softwares (Programas 

computacionais). 

Com isto, o SIG passou a ter diversas aplicabilidades, com inúmeras 

finalidades tais como: mapeamento de biótipos, proteção às espécies, desenvolvimento 

do uso do solo, detecção de substancias tóxicas, regulações de intervenções, 

gerenciamento dos perigos da natureza, agriculturas e florestas, além de planejamento 

da paisagem e análise da paisagem. Com tudo o SIG ainda permite fazer modelagens 

técnicas de cenários futuros, e análise de fenômenos que ocorre simultaneamente em 

determinados locais. 

Devido a essa grande aplicabilidade e funcionalidade do SIG que existe 

diversos conceito para essa ferramenta, Santos et al.(2014, p 10) destaca três:  
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Um Sistema de Informações Geográficas (SIG) é um conjunto de técnicas 

empregadas na integração e análise de dados provenientes das mais diversas 

fontes, como imagens fornecidas por satélites, mapas, cartas climatológicas, 

censos, e outros (ASPIAZÚ e BRITES, 1989). O SIG é um sistema auxiliado 

por computador para adquirir, armazenar e analisar dados geográficos. Hoje, 

muitos softwares estão disponíveis para ajudar nesta atividade. 

 

Segundo Felgueiras (1987), um SIG é um sistema que tem por finalidade 

automatizar tarefas realizadas manualmente e facilitar a realização de análises 

complexas, por meio da integração de dados geocodificados. Os SIG’s têm 

como características principais a capacidade de coletar, armazenar e 

recuperar informações provenientes de fontes e formatos distintos, além de 

possibilitar a disponibilidade de programas computacionais para edição de 

mapas, textos e gráficos. 

 

Um SIG pode ser considerado um instrumento para mapear e indicar 

respostas às várias questões sobre planejamento urbano e regional, meio rural 

e levantamento dos recursos renováveis, descrevendo os mecanismos das 

mudanças que operam no meio ambiente e auxiliando no planejamento e 

manejo dos recursos naturais de regiões específicas (FERREIRA, 1997). 

 

Nesse contexto, o SIG, ao lado de outras ferramentas, é um importante 

instrumento de apoio a decisões de planejamentos, tendo em vista que a maioria dos 

problemas de decisão exige a análise multicriterial. Portanto, de acordo com Lang e 

Blaschke (2009) a demonstração e a representação de possíveis desenvolvimentos com 

a ajuda de um SIG constituem uma importante base de comunicação e discussão.  

Com isto, segundo Silveira e Jayme (2015, p. 123) o SIG tem se mostrado 

indispensável à representação espacial de dados epidemiológicos, direcionando 

caminhos para análise de fenômenos, bem como apontando sugestões eficazes a 

melhoria da qualidade de vida e a saúde. 

 

2.2 Método  

 

Para se chegar ao mais próximo possível da excelência em uma pesquisa 

científica precisa-se escolher o método, as ferramentas e procedimentos metodológicos 

(técnicas) mais adequados frente aos objetivos traçados. E a escolha de tais parâmetros 

não é uma tarefa fácil, principalmente sabendo-se que não é atípico ver trabalhos 

confundindo método com procedimentos metodológicos.  

A partir deste pressuposto, sabendo-se que, métodos e técnicas não são a 

mesma coisa, como explica Rodrigues (2008, p. 17), “O método estabelece o que fazer 

– é o orientador geral da atividade; a técnica é o como fazer é a tática da ação. O método 

consiste na orientação geral para se chegar a um determinado fim. A forma de aplicação 

do método é a técnica”. Assim segundo Rodrigues (2008) 
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O método científico consiste em um conjunto de atividades racionais e 

sistemáticas que possibilitam alcançar determinados objetivos. É um 

caminho planejado que se segue na investigação científica. [e] é de 

grande importância, pois, organizando o esforço mental, ele 

proporciona a segurança do fazer, do agir e do pensar. Sobretudo, na 

pesquisa científica, possibilita economia de tempo e ordenamento das 

etapas de investigação (RODRIGUES, 2008, p. 16). 

 

No caso da geografia, segundo Rodrigues, (2008, p. 16,17) apud Andrade 

(1998,  p. 25,26), até início do século XX, se baseavam nos cinco princípios dos 

precursores da geografia, tais como: Alexander Von Humboldt, Karl Rirtter, Friedrich 

Ratzel, e Jean Brunhes. Nesse sentido, em um trabalho geográfico devia e deve o 

estudioso basear-se nos seguintes princípios:  

 

a) da extensão, enunciado por Friedrich Ratzel, segundo o qual o 

geógrafo, ao estudar um dos fatores geográficos, ou uma área, 

deveria, inicialmente, procurar localizar e estabelecer os limites, 

usando os mapas disponíveis e o conhecimento direto da área;  

b) da geografia geral ou da analogia, enunciada por Karl Ritter, 

segundo o qual, delimitada e observada uma área em estudo, ela 

deveria ser comparada com o que se observa em outras áreas, 

estabelecendo semelhanças existentes; 

c) da causalidade, enunciado por Alexander Von Humboldt, 

segundo o qual, observado os fatos, devem-se procurar as causas 

que as determinaram, estabelecendo relações de causa e efeito;  

d) da conexidade, enunciado por Jean Brunhes, que chamava a 

atenção para o fato de que fatores físicos e humanos, ao 

elaborarem as paisagens, não agiriam separados e 

independentemente, havendo interpretação na ação dos vários 

fatores físicos entre si, e ainda dos dois grandes grupos de fatores. 

Na elaboração das paisagens nenhum dos fatores físicos e humano 

age isoladamente; a ação é sempre feita de forma integrada com 

outros fatores;  

e) da atividade, também enunciado por Jean Brunhes, no qual o 

mestre francês assinala o caráter dinâmico do fato geográfico, já 

que o espaço está em perpétua reorganização, em constante 

transformação, graças a ação ininterrupta dos vários fatores 

(RODRIGUES, 2008, p. 16,27. Apud ANDRADE 1998,  p. 

25,26). 

 

Entretanto, estes princípios norteadores não são exclusivos da geografia, tendo 

em vista que esta é uma ciência dual no sentido de englobar aspectos sociais e físicos, o 

que foi um desafio metodológico, pois a ciência em si, desenvolveu-se à luz da 

dualidade entre a corografia e cosmografia, ou seja, o conhecimento sendo levantado 

pelas óticas do humanismo e elementos físicos respectivamente, resultando, pós ciência 
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moderna, em ciências sociais e ciências físicas, logo com métodos distintos voltados 

para as áreas destas correntes.  

Desta forma, com a influência do positivismo (método calcado na lógica e 

racionalidade) junto às contribuições referentes a experimentação e observações de 

Francis Bacon (1561 - 1626), Galileu Galilei (1564 - 1642), Isaac Newton (1643 - 

1727), Karl Popper (1902 - 1994) surgiram do lado da abordagem física os métodos: 

Indutivo, Dedutivo, e Hipotético-Dedutivo, e do outro lado com as contribuições de 

Immanuel Kant (1724 - 1804), Johann Heinrich Lambert (1728 - 1777), Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel (1770 - 1831), Edmund Husserl (1859 - 1938) e Martin Heidegger 

(1889 - 1976), deram origem e desenvolvimento aos métodos: fenomenológico e o 

dialético. De acordo com Rodrigues (2008) estes métodos consistem em:  

 

a) Indutivo — É aquele pelo qual uma lei geral é estabelecida a partir 

da observação e da repetição de regularidades em Casos particulares. 

Por meio de observações particulares, chega-se à afirmação de um 

princípio geral. E o raciocínio lógico que vai do particular para o 

geral. 

b) Dedutivo — É um processo de raciocínio lógico que, a partir de 

princípios e proposições gerais ou universais, chega a conclusões 

menos universais ou particulares. A razão é capaz de levar ao 

conhecimento verdadeiro. O conhecimento se realiza pela dedução. E 

o raciocínio lógico que sai do geral para o particular.  

c) Hipotético-dedutivo — Consiste na formulação da noção de 

falseabilidade como critério fundamental para a explicação das teorias 

científicas, garantindo a ideia de progresso científico. O conhecimento 

é, portanto, conjectural, sendo impossível a certeza definitiva. Os 

procedimentos para a investigação científica são: l. problema; 2. 

conjecturas; 3. dedução de consequências observadas; 4. tentativa de 

falseamento; 5. corroboração (verdade provisória).  

d) Dialético — Procura contestar uma realidade posta, enfatizando as 

Contradições. Para toda tese existe uma antítese que, quando 

contraposta, tende a formar uma síntese. E o método de investigação 

das contradições da realidade que se apresenta.  

e) Fenomenológico — É o estudo dos fenômenos em si mesmos, 

apresentando sua essência, a estrutura de sua significação. Pode-se 

dizer que é uma “volta às coisas mesmas”, isto é, aos fenômenos, 

aquilo que aparece à consciência, que se dá como objeto intencional. 

Trata de descrever, compreender e interpretar os fenômenos que se 

apresentam à percepção. 

 

Estes métodos são os mais usuais e difundidos nas ciências e principalmente na 

geografia, porém não são os únicos. Entretanto o método científico que mais 

proporcionaria êxito para esta pesquisa frente aos objetivos traçados e o qual foi optado 

corresponde ao método Indutivo.  
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 O método indutivo assim como o dedutivo se fundamentam em práticas 

inferenciais, ou seja, um conhecimento prévio que se baseia em outros conhecimentos 

prévios (COCCHIERI, 2015), logo para um ponto de partida de uma abordagem 

necessitam de premissas (fato inicial a partir do qual se inicia um raciocínio ou um 

estudo; proposição (DICIO, 2019). Desta forma, de acordo com Marconi e Lakatos 

(2003) o que as diferencia neste aspecto é que no Dedutivo se as premissas são 

verdadeiras as conclusões também devem ser verdadeiras, já no Indutivo se as 

premissas são verdadeiras as conclusões provavelmente são verdadeiras, mas não 

necessariamente verdadeiras, pois concluído o raciocínio do autor por este método a 

partir do particular para generalizações do geral, logo não se tem o conhecimento do 

todo, mas conjecturas baseadas em premissas verdadeiras. 

Desta forma, foi com base nestas características que a pesquisa se desenvolveu, 

a maior parte dos dados foram obtidos por meio de depoimentos de pessoas que 

presenciaram determinados fatos, assim fornecendo informações (premissas 

verdadeiras) que geraram conclusões provavelmente verdadeiras.   

Apesar deste método ser alvo de críticas de pesquisadores contemporâneos e 

principalmente por Popper, devido não se trabalhar com o reconhecimento total dos 

dados, mas sim com generalizações, nesta pesquisa foi o que melhor se adequou as 

condições impostas pela logística, tendo em vista a volumosa quantidade de dados que 

precisaria ser levantado em função do curto espaço de tempo (nove meses), assim se 

tornando inviável fazer experimentações e reconhecimento total do território. 

 

2.3 Procedimentos Metodológicos (Técnicas)  

 

Sabendo-se que os métodos e técnicas não são iguais, as técnicas gerais para o 

desenvolvimento deste trabalho foram geoprocessamento combinado com levantamento 

de dados empíricos, ou seja, coleta de depoimentos de pessoas que ocuparam cargos de 

confiança e acompanharam o desenvolvimento nos serviços de saneamento básico do 

município de São Fernando, assim como também a bases governamentais. 

Com base neste tipo de levantamento de dados a forma mais adequada de análise 

e que propicie resultados mais fieis é utilizar-se da técnica de abordagem 

quatiqualitativa tendo em vista que os órgãos governamentais mostram e exigem 

parciais numéricas (quantitativo), porém, no plano brasileiro de saneamento básico lei 
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nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, os parâmetros de avaliação das metas são refletidos 

de forma interpretativo, ou seja, adequado ou em déficit (qualitativo).  

Segundo Gomes e Araújo (2004) e Dalfovo, Lana e Silveira (2008) os métodos 

quantitativos, como estes preferem chamar, se fundamentam no pensamento positivista 

calcado em números e técnicas estatísticas, enquanto os métodos qualitativos se 

norteiam por paradigmas interpretativos. 

Porém, apesar de críticas, as duas formas podem serem usadas numa mesma 

pesquisa (quantiqualitativo) como posto por Minayo (1994) e ressaltado por Dalfovo, 

Lana e Silveira (2008), para  as relações entre abordagens qualitativas e quantitativas 

demonstram que: a) as duas metodologias não são incompatíveis e podem ser integradas 

num mesmo projeto”. Gomes e Araújo (2004) reforça ainda que:  

O campo científico aponta uma tendência para o surgimento de um 

novo paradigma metodológico. Um modelo que consiga atender 

plenamente as necessidades dos pesquisadores. Essa dicotomia 

positivista x interpretativo, quantitativo x qualitativo, parece estar 

cedendo lugar a um modelo alternativo de pesquisa, o chamado 

quanti-qualitativo, ou o inverso, quali-quantitativo, dependendo do 

enfoque do trabalho (GOMES; ARAÚJO, 2004). 

 

Portanto nesta perspectiva, no levantamento feito pela óptica qualitativa 

baseou-se nosso nas fórmulas e índices proposto pelo SNIS. Já pelo viés qualitativo 

seguiu-se a metodologia de Santos e Ribeiro (2017) e Silva Filho, Araújo e Nogueira 

(2016) os quais analisa as cidades dividindo-as em setores censitários e gerando um 

índice de adequabilidade que consiste em dividir o número de pessoas assistido com 

atendimento adequado pelo número de pessoas totais dentro de cada setor censitário. 

Na etapa de geoprocessamento foi criado uma plataforma Sistema de 

informações Geográfica (SIG) que de forma simplificada consistem em técnicas 

computacionais que permitem integrar e analisar dados de diversas fontes 

proporcionando automatizar e facilitar tarefas manuais complexas, constituindo-se 

assim em um instrumento para mapear e indicar respostas às várias questões sobre 

planejamento como já discutido anteriormente por Santos, et al. (2014). 

Com isso as bases para geoprocessamento foram divididas em duas formas de 

levantamento: a primeira consistiu em levantamento de dados primários, ou seja, foi 

criado um Ortomosaico Georreferenciado para a zona urbana a partir de imagens 

capturadas com um RPA - Remotely Piloted Aircraft System (Sistemas De Aeronaves 

Remotamente Pilotadas) popularmente conhecido como Drone, sendo mais específico 
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um Phantom 3 Advanced. Na segunda forma foi utilizado dados secundário, mais 

especificamente imagens de satélite do Google Earth para o mapeamento dos elementos 

das zonas rurais. 

Com esses dados (imagens de drone e de satélite) foram mapeadas as ruas, 

casas e lotes urbanos, e nas zonas rurais os pontos edificados. Com isto no SIG criou-se 

um banco de dados o qual foi sendo incrementado com informações obtidas por meio de 

depoimentos e entrevistas aos funcionários e ex-funcionários que acompanharam as 

obras de saneamento básico no município assim como aos moradores rurais e lideres 

comunitários, como pode ser visto de forma mais detalhada a seguir na figura 03. 

 

Figura 03 – Fluxograma dos procedimentos metodológicos (Técnicas) 

 

Fonte: Dados vetoriais do IBGE (2019) 

 

Como pode ser observado na figura acima, a parte prática se desenvolveu (1) 

com dados primários (fotografias aéreas realizadas com um drone) para as áreas que 

exigiam maior riqueza de detalhes, como a zona urbana e algumas comunidades rurais 

de maior porte, para isto foram feitos voos como altura de 120m e sobreposição frontal 

e lateral de 80% para o ortomosaico da zona urbana nas datas 11 e 12 de março de 2019 
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e voos com altura variada para as fotos panorâmicas dos açudes e comunidades rurais de 

maior expressividade. A segunda forma de levantamento se deu por meio de dados 

secundários (imagens de satélite do Google Earth) para localização das comunidades 

rurais mais remotas para.  

A partir dos dados primários, foi criada (2) uma base espacial do município e 

um banco de dados em um computador o qual era manipulado com o software ArcGis 

10.4.  

Em seguida, (3) o banco de dados foi alimentado com informações a respeito 

dos dois principais pilares do saneamento básico (abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário), obtidas por meio de depoimento de funcionários e ex-

funcionários que atuaram no desenvolvimento desses serviços.  

Dessa forma, diversos mapas temáticos sobre o saneamento básico foram 

gerados. Sendo possível a extração de resultados (4) que podem servir de apoio a 

tomada de decisões. 

E na última etapa (5) foi estruturar os dados e apresentar em formas de escrita 

dissertativa para que os gestores e população possam tomar conhecimento da real 

situação do município a respeito dos sistemas de abastecimento de água potável e do 

esgotamento sanitário no município de São Fernando – RN, como pode ser visto nos 

próximos capítulos. 

 

3 Diagnóstico e indicadores de desenvolvimento na infraestrutura do Plano de 

Saneamento Básico Municipal de São Fernando- RN 

 

Indicadores tem como objetividade facilitar o acompanhamento e 

monitoramento de desempenho da situação no saneamento frente aos objetivos e metas, 

seja na esfera municipal à nacional. Assim, os indicadores deverão ser adotados como 

formas de avaliações do andamento das metas nacionais e municipais, como analise 

periódicas anuais. 

Portanto, deverão ser elaborados indicadores de qualidade da prestação dos 

serviços que atendam aos princípios e às diretrizes definidas para o Plano de acordo 

com o Lei Federal de Saneamento Básico (LEI Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 

2007). 

Para isto, “Deverão ser priorizados os indicadores que acompanham as metas 

de acesso e da qualidade da prestação dos serviços, da regularidade e frequência dos 
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mesmos” (BRASIL, 2014). Sendo eles categorizados em: indicadores técnicos, 

operacionais, econômico-financeiros e de controle social. 

Para facilidade de comparação municipal e acompanhamento nacional o SNIS 

(Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) possui uma série de indicadores, 

os quais são utilizados como base nos planos de saneamento básico municipais.  

Cabe-se assim aos municípios adotar o máximo destes indicadores, entretanto 

considerando que der para manter o controle na periodicidade e regularidade de 

monitoramento. 

Neste sentido, nestes próximos subcapítulos serão adotados os indicadores da 

categoria operacionais, e dentre muitos, os prioritários referente acesso e qualidade dos 

serviços de saneamentos oferecidos a população São-Fernandense. 

 

3.1 Diagnóstico do sistema de abastecimento de água potável do município de São 

Fernando: uma abordagem quantiqualitativa. 

 

3.1.1 Introdução 

 

Para compreender um Sistema Abastecimento de Água Potável é necessário 

entender o processo no qual o mesmo está contido, pois no Brasil o sistema de 

abastecimento de água está inserido no Sistema de Saneamento Básico o qual é um 

direito constitucional (Art.23 inciso IX) e que compete ao Ministério do 

Desenvolvimento Regional e principalmente aos Ministério da Saúde por meio do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

Desta forma, será nesta perspectiva que o sistema de abastecimento de água 

será tratado neste trabalho, ou seja, pela óptica da importância deste sistema na 

promoção de saúde e bem esta, assim analisado pela vertente da geografia da saúde. 

De forma geral o saneamento básico o qual compreende como sendo o 

conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: a) abastecimento de 

água potável; b) esgotamento sanitário; c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais. (BRASIL, 2007). Segundo o Trata Brasil 

(2017) a falta de saneamento está entre as principais causas de morte infantil no mundo.  

E em relação ao sistema de abastecimento de água potável o qual é 

“constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações necessárias ao abastecimento 

público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos 
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instrumentos de medição” (BRASIL, 2007). Segundo a ONU-Water, 2018, só nesta 

vertente do saneamento básico, em médias 282.000 crianças entre 0 e 5 anos de idade 

morrem por ano por doenças oriundas da de águas sem tratamento e falta de higiene. 

Nesta perspectiva, o saneamento e principalmente o abastecimento de água de 

qualidade passou ser uma preocupação de ordem mundial passando assim a fazer parte 

de um dos 17 objetivos da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável da ONU, 

mais precisamente o objetivo 6 (“água potável e saneamento”). 

Contudo dentro desses objetivos existe metas que devem ser batidas, porém é 

onde consiste em outro grande problema, pois segundo a Onu-Water, 2018 falta dados 

das parciais de como se encontra a andamento das metas para 2030.  

Para isto, no Brasil tem-se como base norteadora o PLANSAB - Plano 

Nacional de Saneamento Básico no qual apresenta diretrizes de avaliação para o 

desempenho dos sistemas que compõe o saneamento básico, onde classifica em 

adequando e em déficit, no caso do esgotamento considerando como adequado um 

esgotamento que tenha no mínimo coleta de esgotos seguida de tratamento ou uso de 

fossa séptica. 

 Para acompanhamento estatístico o governo brasileiro utiliza o SNIS -  

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento o qual busca acompanhar de forma 

anual o desempenho dos municípios, porém nem todos enviam suas informações como 

é o caso do município em análise. 

Neste sentido este trabalho tem como objetivo principal analisar a distribuição 

espacial dos sistemas operacionais do abastecimento de água potável por meio de uma 

plataforma Sistema de informações Geográficas (SIG) no munícipio de São Fernando-

RN no ano de 2019. Subsidiando assim o ordenamento territorial deste município. 

Para isto o trabalho se desenvolveu por meio de três objetivos específicos:  

1. Fazer um diagnóstico quantitativo com base nos índices proposto pelo SNIS. 

2. Fazer um diagnóstico qualitativo com base na classificação do PLANSAB 

(2013), para o atendimento do abastecimento de água. 

3. Espacilizar os resultados levantados nos diagnósticos 

Estas proposições tem um caráter inovador tento em vista que na maioria da 

literatura encontrada são feitos apenas uma das duas formas de diagnostico, a exemplo 

de Nirazawa e Oliveira (2018) que usa como critério para mensurar o desempenho das 

cidades apenas os indicadores e índices do SNIS assim como também é encontrado nos 

planos municipais de saneamento básico de Serra Caiada-RN (PMSC, 2018) e Angicos-

RN (START, 2018), tendo deste modo um caráter mais quantitativo. 
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Já pelo viés só qualitativo se destaca os trabalhos de Santos e Ribeiro (2017) e 

Silva Filho, Araújo e Nogueira (2016) os quais analisa as cidades dividindo-as em 

setores censitários e com base na qualidade dos serviços de abastecimento conforme 

replicado nesta pesquisa. 

Em relação a usar as duas formas, apesar de críticas, podem serem usadas 

numa mesma pesquisa (quantiqualitativo) como ressaltado por Dalfovo, Lana e Silveira 

(2008) “[...] para Minayo (1994) as relações entre abordagens qualitativas e 

quantitativas demonstram que: a) as duas metodologias não são incompatíveis e podem 

ser integradas num mesmo projeto”. Gomes e Araújo (2004) reforçam ainda que:  

O campo científico aponta uma tendência para o surgimento de um 

novo paradigma metodológico. Um modelo que consiga atender 

plenamente as necessidades dos pesquisadores. Essa dicotomia 

positivista x interpretativo, quantitativo x qualitativo, parece estar 

cedendo lugar a um modelo alternativo de pesquisa, o chamado 

quanti-qualitativo, ou o inverso, quali-quantitativo, dependendo do 

enfoque do trabalho (GOMES; ARAÚJO, 2004). 

 

Todavia, nesta perspectiva de analisar das duas formas, por se tratar de uma 

abordagem consideravelmente nova encontrou-se um trabalho onde se descreve as duas 

formas de diagnostico (quantitativo/qualitativo) porém nesta pesquisa o autor Ficarelli 

(2019) em sua tese cria um meio de avaliar o saneamento através de um índice, porém 

para os sistemas de água e esgoto juntos e nesta metodologia é levando em consideração 

mais os componentes das prestadoras dos serviços e a qualidade das companhias do que 

a própria qualidade do saneamento para a população. 

 

3.1.2 Resultados e Discussões 

 

Diagnosticar o saneamento básico municipal e enviar suas informações ao 

SNIS anualmente é uma tarefa dos prestadores dos serviços de cada pilar 

(abastecimento de água potável; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos; e drenagem e manejo das águas pluviais.). No caso do município de 

São Fernando os serviços de saneamento são geridos por duas prestadoras de serviços, 

ficando a cargo da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) 

os serviços de abastecimento de água e os demais serviços sob a responsabilidade da 

prefeitura municipal. 

Desta forma foi feita uma sondagem na plataforma do SNIS e observou-se que 

os dados foram enviados pela prestadora, mas sem se saber o motivo os índices não 
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foram gerados para o município. Deixando os gestores sem parciais de como se 

encontra o saneamento em São Fernando.  

Diante disso, com os dados fornecidos pela CAERN ao SNIS foi possível gerar 

diversos índices, entretanto, neste trabalho será abordado apenas a abrangência e 

qualidade do serviço de abastecimento de água pois são os de maior relevância e com 

isto confrontar com informações espacializadas obtidas por meio do geoprocessamento 

e SIG. 

De acordo com dados fornecidos pela CAERN ao SNIS e as fórmulas de 

calcular os índices de atendimento do serviço de abastecimento de água, foi observado 

que na zona urbana o serviço tem 100% de abrangência (Figura 01). 

 

Figura 01 – Índice de Atendimento no Abastecimento de Água na Zona Urbana do 

Município de São Fernando/RN.  

Forma de cálculo Informações envolvidas

AG026: População urbana atendida com abastecimento de água

G06A: População urbana residente do(s) município(s) com 

abastecimento de água

POP_URB: População urbana do município do ano de referência 

(Fonte: IBGE):

Dados de São 

Fernando
Unidade (Percentual)

100%

IN023 - Índice de atendimento urbano de água

     

     
     

    

    
     

 Fonte: Adaptado do SNIS (2019) 

 

 E para o município todo incluído a zona rural esse índice cai para 98,29% 

conforme a figura 02. 

 Como pode ser observado nestes dois quadros o município apresenta bons 

resultados se comparado com o Nordeste que tem 73,9% e o Brasil que apresenta 83,7% 

(SNIS, 2019). 
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Figura 02 – Índice de Atendimento no Abastecimento de Água nas Zona Urbanas e 

Rurais do Município de São Fernando/RN. 

Forma de cálculo Informações envolvidas

AG001: População total atendida com abastecimento de água

G12A: População total residente do(s) município(s) com abastecimento 

de água, segundo o IBGE

POP_TOT: População total do município do ano de referência (Fonte: 

IBGE):

Dados de São 

Fernando
Unidade (Percentual)

98,29%

IN055 - Índice de atendimento total de água

     

      
     

     

    
     

 

Fonte: Adaptado do SNIS (2019) 

 

Entretanto, este acesso a água depende muito da qualidade e atendimento dos 

serviços que compõe os sistemas de abastecimento, o acesso pode variar a depender de 

condições hidroclimáticas de cada região, principalmente na região do semiárido, a qual 

o município está inserido, onde a disponibilidade, acesso e formas de abastecimento se 

modificam constantemente a depender das condições climáticas.  

Neste sentido, diagnosticar um sistema de abastecimento de água em um 

município que esteja no semiárido não é uma tarefa fácil, pois o regime de chuvas pode 

alterar toda a dinâmica e consequentemente alterar o acesso a água, a exemplo em 

períodos de secas prolongadas. Desta forma, propriedades que tem seus açudes 

pequenos podem secar e a partir disso passar a não ter mais acesso a água ou modificar 

o sistema de captação passando a recorrer a poços ou abastecimentos via carros pipa 

como é o mais comum na região. 

Com isto e sabendo–se que a sazonalidade pluviométrica ao longo dos anos no 

município de São Fernando varia muito, como pode ser observado na figura 03, traz à 

tona a ideia de que não basta observar só o acesso a água, mas também a qualidade dos 

serviços de abastecimento já que isto pode variar anualmente ou até interanual. 
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Figura 03 – Gráfico de Dispersão da Média Pluviométrica do Município de São 

Fernando/RN. 

  
Fonte: EMPARN-RN (2019). 

 

 De acordo com este gráfico nota-se que o município tem seu regime 

pluviométrico bastante irregular, onde em uma amostragem de normal climatológica, 

porém com dados de apenas 26 anos devido ao órgão de monitoramento só ter dados a 

partir do ano de 1992, é possível notar que teve um ano com registro de 1.078,7mm e 

outro com 204,3mm, ou seja, uma amplitude de 874,4mm e uma dispersão da média de 

459,7mm para mais e 414,7 para menos. 

Com base neste gráfico é notório que o município tem seu acesso a água e sua 

dinâmica altamente dependente do regime hidrológico do ano em que esteja sendo 

analisado. Partindo deste pressuposto, uma das formas de avaliar de forma qualitativa e 

diagnosticar com melhor precisão a vertente do abastecimento de água é por meio da 

classificação sugerida pelo PLANSAB - Plano Nacional de Saneamento Básico, 

conforme o quadro 01. 
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Quadro 01 - Caracterização do atendimento e do déficit de acesso ao 

abastecimento de água 

COMPONENTE 
ATENDIMENTO 

ADEQUADO 

DÉFICIT 

ATENDIMENTO 

PRECÁRIO 

SEM 

ATENDIMENTO 

ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA 

– Fornecimento de 

água potável por 

rede de distribuição 

ou por poço, 

nascente ou 

cisterna, com 

canalização interna, 

em qualquer caso 

sem intermitências 

(paralisações ou 

interrupções). 

 

 

– Dentre o conjunto com 

fornecimento de água por 

rede e poço ou nascente, a 

parcela de domicílios que: 

– Não possui canalização 

interna; 

– recebe água fora dos 

padrões de potabilidade; 

– tem intermitência 

prolongada ou 

racionamentos. 

– Uso de cisterna para água 

de chuva, que forneça água 

sem segurança sanitária e, 

ou, em quantidade 

insuficiente para a proteção 

à saúde. 

– Uso de reservatório 

abastecido por carro pipa. 

Todas as situações 

não enquadradas 

nas definições de 

atendimento e que 

se constituem em 

práticas 

consideradas 

inadequadas 

Fonte: Adaptado do PLANSAB (2013)  

 

Com base neste quadro nota-se que além do acesso a água outros aspectos são 

relevantes para classificar a segurança hídrica de um dado município, onde a qualidade 

do sistema de abastecimento pode incidir significativamente no acesso a água e na 

qualidade, o que reflete na saúde da população. 

Em outras palavras não basta saber onde tem a cobertura dos serviços, mas 

também a sua qualidade (adequabilidade) neste sentido foi determinado no Plano 

Nacional de Saneamento Básico, que se considera o atendimento adequado o 

fornecimento de água potável por rede de distribuição ou por poço, nascente ou cisterna, 

com canalização interna, em qualquer caso sem intermitências (paralisações ou 

interrupções) (PLANSAB, 2013), ou seja, abastecido por rede geral, com distribuição 

interna para um ou mais cômodos e sem sazonalidade.  
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E considera-se um atendimento inadequado (atendimento precário) – Dentre o 

conjunto com fornecimento de água por rede e poço ou nascente, a parcela de 

domicílios que:  

 1). Não possua canalização interna, ou seja, que não tenha rede geral de 

abastecimento e/ou sem canalizações residenciais para um ou mais cômodos;  

 2). Recebe água fora dos padrões de potabilidade, isto é, que não atenda ao 

padrão microbiológico da água para consumo humano determinado pelo anexo I da 

Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011), que trata dos Coliformes 

totais presentes nas amostras. No caso de São Fernando apenas uma amostra, entre as 

amostras examinadas no mês, poderá apresentar resultado positivo; 

 3). Tem intermitência prolongada ou racionamentos. 

 4). Uso de cisterna para água de chuva, que forneça água sem segurança 

sanitária e, ou, em quantidade insuficiente para a proteção à saúde, em outras palavras, 

água captada da chuva sem os cuidados mínimos de proteção à saúde, tais como: a 

forma tratamento, de armazenamento e transporte. Além da quantidade suficiente para a 

sobrevivência humana. 

 5). Uso de reservatório abastecido por carro pipa. 

 

Ainda é considerado atendimento inadequado ou em déficit todas as situações 

não enquadradas nas definições de atendimento e que se constituem em práticas 

consideradas inadequadas (PLANSAB, 2013). 

Neste seguimento, de acordo com levantamento feito em campo por meio de 

depoimentos de funcionários da CAERN combinado com técnicas geoprocessamento 

como já citado, foi possível mapear e espacializar a rede de distribuição de água da zona 

urbana o que corroborou com índice supracitado, como pode ser visto na figura 04. 
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Figura 04 – Mapa da Rede de Distribuição de Água na Zona Urbana do Município de 

São Fernando/RN, 2019 

 
Fonte: Acervo dos autores (2019) 

 

Como pode ser observado neste mapa, em toda a área construída tem cobertura 

da rede de abastecimento, chegando a cobrir toda a zona urbana (100% das casas, 

estabelecimentos comerciais e públicos), com essa técnica de geoprocessamento e 

informações prestadas pela CAERN ainda foi possível ir além da cobertura do 

abastecimento de água, obtendo-se assim também a localização e espessura de cada 

encanação distribuída pela cidade o que pode ser de suma importância para os gestores 

ao tomarem decisões no tocante ao abastecimento de água e saneamento. 

Além disto, foi possível por meio do mapa da distribuição de água nas zonas 

rurais, corroborar com os índices de cobertura para o município como um todo, 

conforme a figura 05. 
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Figura 05 – Mapa da Rede de Distribuição de Água na Zona Rural do Município de São 

Fernando/RN, 2019 

 

Fonte: Acervo dos autores (2019) 

 

 Como pode ser observado neste mapa todas edificações rurais ficam 

próximo de mananciais como rios e açudes, com pouquíssimas casas isoladas as quais 

são abastecidas com água de poços, além disso o município ainda conta com 181 

cisternas para captação de água da chuva.  

 A zona rural do município ainda conta como diferencial cinco (5) 

sistemas integrados de abastecimento com captações e distribuição por meio de 

encanações, gerido por líderes das comunidades rurais.  

 A começar pelo sistema que está em linhas amarelas que é mesmo 

sistema que abastece a zona urbana e parte de algumas comunidades rurais, ou seja, a 

captação é do açude público Juvenal Medeiros e distribuição pela CAERN para toda a 
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zona urbana e quatro (4) sítios/comunidades periurbano: parte das comunidades 

Laranjeiras e Pascoal, sítio Pitombeira e sítio Varginha. 

 No sistema de cor verde escuro, na figura 05, (Umarizeiro – Barra do 

Forte) a captação é feita de dois açudes de nomes Umarizeiro e Barra do Forte, 

respectivamente, onde a água é reunida e armazenada em uma caixa (Figura 06) com 

capacidade de 32 m3 e distribuído para sete (7) comunidades e sítios (Angicos, Sítio 

recanto, Caramba, Umarizeiro, Barra do Forte, sítio fortaleza e comunidade malhada). 

 

Figura 06 – Fotografia Aérea do Sistema Integrado do Umarizeiro / Barrado Forte 

 

Fonte: Acervo dos autores (2019) 

 

O sistema integrado do Boa Vista (em cor vermelha, figura 05) é o maior em 

extensão e que abrange o maior número de residências, só na comunidade em que se 

situa o reservatório são 31 famílias somando 88 pessoas. 

Neste sistema de abastecimento são contempladas mais quatro outras 

comunidades (Marcação, Vassouras, Serrote, Ramada), onde a captação é feita no açude 

Boa Vista, capacidade de 1.173.225 m³ (Figura 07), a água é bombeada e direcionada 

para uma caixa de 20m³ da qual é distribuída para as casas e as outras comunidades. 

Vale ressaltar que em todas as casas são instalados micro medidores onde são tarifadas e 

pagas a associação do Boa Vista a qual é responsável pela distribuição, manutenção e 

reparação de vazamentos de água. 
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Figura 07 – Fotografia Aérea do Sistema Integrado do Boa Vista 

 

Fonte: Acervo dos autores (2019) 

 

 Outro sistema integrado de abastecimento nas comunidades rurais de grande 

porte para o município de São Fernando é o sistema do São Jerônimo (na cor laranja, 

figura 05), este sistema abastece esta comunidade (São Jerônimo) e outra grande 

comunidade (Bestas Bravas) as quais juntas somam 56 famílias e 118 pessoas, com 

captação no açude São Jerônimo (Figura 08) e armazenado em caixa d’água e 

distribuído de forma bruta por encanações. 

 

Figura 08 – Mosaico de Fotografias Aéreas do Sistema Integrado do São Jerônimo 

 

Fonte: Acervo dos autores (2019) 
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 E por último o Sistema integrado do Garcia / Barra do Araçá (cor verde claro, 

figura 05) o qual tem sua fonte de capitação de água um pouco diferente dos outros, 

pois nesse as águas provém do rio piranhas, o qual era perene e se tornou intermitente 

devido a quantidade barramentos à montante.  

 Apesar deste sistema ser o mais vulnerável a crises hídricas ele é o mais 

adequado em relação a promoção da saúde, pois além de uma caixa para reservação e 

distribuição por meio de encanações e hidrômetros o sistema conta também com um 

filtro, conforme mostrado na figura 09, entregando água semitratada a duas 

comunidades. 

 

Figura 09 – Mosaico de Fotografias do Sistema Integrado do Garcia / Barra do Araçá 

 

Fonte: Acervo dos autores (2019) 

 

 Como pode ser observado no levantamento feito e explanado anteriormente, do 

ponto de vista quantitativo, o município de São Fernando para o ano de 2019 apresenta 

parciais excelentes em relação ao acesso a água, como desejado na primeira meta do 

objetivo 6 (Água Potável e Saneamento) da agenda 2030 da ONU. 
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 Entretanto, se tratando do ponto de vista qualitativo, considerando os aspectos 

pluviométricos e a qualidade dos serviços aqui considerado como sinônimo de 

adequabilidade conforme a tabela do PLANSAB (2013), a realidade pode ser outra, 

como veremos adiante.  

Considerando estes aspectos e correlacionando com a realidade de São 

Fernando foi possível mapear por setores censitários a qualidade do abastecimento e 

gerar o índice de adequabilidade conforme a figura 10. 

 

Figura 10 – Mapa da Qualidade/Adequabilidade do Abastecimento em São 

Fernando/RN, 2019 
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                         Fonte: Acervo dos autores (2019
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Para se chegar a estes resultados foi considerado como divisor de classe 

majoritariamente os fatores: ausência ou pelo menos baixa intermitência no fornecimento da 

água e a presença ou ausência de canalização interna, tendo em vista que os outros aspectos 

tais como: uso de cisterna para água de chuva, que forneça água sem segurança sanitária e, ou, 

em quantidade insuficiente para a proteção à saúde; receber água fora dos padrões de 

potabilidade tudo isto é relativo, pois os agentes de saúde fornecem substâncias de tratamento 

(hipoclorito de sódio) para todos os sítios, porém fica a cargo dos moradores usarem ou não, 

desta forma não se tem monitoramento se foi tratado ao não. 

É válido ressaltar que para facilitar a discussão e análise os setores censitários foram 

nomeados em ordem crescente de 1 a 9 no sentido horário começando pela zona rural e 

seguindo para a zona urbana. 

Nesta forma de avaliação qualitativa percebe-se que a realidade no que tange a 

qualidade do abastecimento, o que pode refletir no acesso água é bem diferente da avaliação 

quantitativa, onde observa-se que nos setores censitários a vulnerabilidade a crises hídricas 

pode variar pela extensão territorial do município. 

 Observar-se ainda que das zonas rurais o Setor 4 é o mais vulnerável a crises 

hídricas, pois no mesmo não conta com um sistema integrado de abastecimento por 

encanação, exceto uma residência da comunidade malhada que fica no extremo sul do setor 

mas pertencendo ao sistema integrado do Umarizeiro - Barra do Forte.  

Neste Setor 4 apesar da maioria das casas contarem com o fator encanação interna, o 

fator intermitência se sobressaiu, pois foi onde se viu maior solicitação de abastecimento por 

carros pipas, conforme observado na secretaria de agricultura, isto se deve em partes ao fato 

de seus reservatórios serem pequenos (açudes) e os meios de reservação (caixas d’aguas e 

cisternas) também terem baixa capacidade para armazenamento, no mais foi neste setor que 

foi observado abastecimento via carroça de burro (Figura 11) o que mostra que além da 

intermitência existe falta ligação interna, corroborando assim com a classificação do mapa 

anterior. 
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Figura 11 – Fotografia do Abastecimento em Parte da Comunidade Coelho 

 

Fonte: Acervo dos autores (2019) 

 

 No Setor 3 encontram-se as maiores peculiaridades, pois o mesmo tem o segundo 

pior índice de adequabilidade, apesar do setor contar com dois sistemas integrados (Garcia - 

Barra do Araçá e parte do Sistema Integrado São Jerônimo) e um deles ser o mais adequado 

do ponto de vista sanitário que é o Sistema Garcia - Barra do Araçá o qual tem um filtro para 

tratar a água que segue por encanação para as comunidades que leva o mesmo nome dos 

sistemas citados. Entretanto, este índice se deve em partes pelo fato deste Setor 3 ter a 

segunda maior densidade populacional e com isto muitas das casas não terem ligações destes 

dois sistemas integrados, neste sentido contando apenas com pequenos reservatórios para 

armazenamento (caixas d’água e cisternas) o que torna essas casas mais vulneráveis a crises 

hídricas. 

 Este setor conta com outra peculiaridade que está impactando significativamente e 

mudará toda a dinâmica em um futuro próximo, que é o fato de estar na área de inundação da 

barragem Oiticica como pode ser visto na figura 12. 
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Figura 12 – Mapa Preditivo da Área de Inundação da Barragem de Oiticica - RN, 2019 

 

Fonte: Acervo dos autores (2019) 

 

De acordo com este mapa os setores 3 e 4 terão 35% e 14% de suas edificações 

inundadas respectivamente, como isto toda a dinâmica de abastecimento terá que ser 

reorganizada. Além disto, como as casas que estão na área de inundação já foram indenizadas, 

muitos já estão se evacuando do local como pode ser constatado na figura 13. 

 

Figura 13 – Mosaico de Fotografias da Evacuação em Parte da Comunidade Caraúbas 

 

Fonte: Acervo dos autores (2019) 
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 Dentro dessa remobilização sabe-se que uns estão se realocando para o interior de 

suas propriedades e outros estão indo morar na zona urbana da própria São Fernando e 

cidades vizinhas, entretanto, não se sabe números precisos, necessitando-se assim de uma 

reavaliação. 

 No Setor 2, tanto do ponto de vista quantitativo da cobertura do abastecimento de 

água quanto pela óptica qualitativa dos serviços de abastecimento, o setor se apresentou como 

mais adequado com 100% das casas com acesso a água e 97% sendo abastecida por 

canalizações internas e com baixa intermitência e paralizações no fornecimento, pois segundo 

depoimentos colhidos dos moradores, o açude Boa Vista ainda não secou desde sua fundação 

(início da década de 2000). 

No Setor 1 a situação é parecida com a do setor 4, onde a maioria dos sítios são 

abastecidos por pequenos açudes e cisternas o que deixa a zona vulnerável a intermitência, 

salvo na zona coberta pelo sistema integrado do Umarizeiro – Barra do Forte onde a 

intermitência é baixa devido a captação ser feita em dois açudes e bombeada para a caixa de 

reservação da qual segue para as residências por encanações estando presente assim também o 

fator de encanação interna, entretanto essa parcela só representa 28% das casas nesta zona. 

 Nos Setores urbanos (5, 6, 7, 8 e 9) em 2019, todos apresentaram excelentes 

resultados tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo pois existe acesso a água para 

todos, baixa intermitência e todos contam com canalização interna. Entretanto considerando o 

fato da instabilidade pluviométrica esses setores podem serem afetados da seguinte forma 

(Figura 14). 

 

Figura 14 – Mapa do Índice de Adequabilidade do Abastecimento água na Zona Urbana de 

São Fernando/RN, 2019 
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Fonte: Acervo dos autores (2019) 

 

De acordo com levantamento feito na sede municipal da Companhia de Águas e 

Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) em São Fernando, o abastecimento urbano tem 

um plano de setorização do abastecimento para momentos de racionamento de água, onde na 

zona azul que abrange parte dos setores 5 e 6 há uma maior estabilidade hídrica pois segundo 

o funcionário o abastecimento é feito por rodízio de quatro (4) dias, da seguinte forma: 

primeiro dia só para Zona 1, no segundo dia Zonas 1 e 2, no Terceiro dia Zonas 1 e 3, e no 

quarto dia Zonas 1 e 4. Como observado nesta logística a zona 1 recebe água todos os dias e 

tem um dia específico só para ela, isto se deve principalmente ao fato de que nesta zona existe 

ligações para comunidades rurais e para a água chegar até lá existe mais obstáculos 

necessitando-se assim de mais dias. Neste sentido os demais setores 7, 8 e 9 se apresentam 

com maior instabilidade hídrica pelo fato da alta intermitência. 

 Desta forma, observa-se que mesmo este plano de ação não estando em 

funcionamento em 2019, de acordo com o índice de adequabilidade do abastecimento na zona 

urbana de São Fernando em períodos de estiagens pode apresentar heterogeneidade na 

intermitência do abastecimento e assim os setores 6, 7 e 8 ficarem mais vulneráveis a 
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intermitência de água com índices de 0% a 8% em quanto os setores 5 e 6 apresentam índices 

de 41% a 44% onde em algumas casas (Figura14, zona 1 cor a azul) chegam a 100%. 

 

3.1.3 Considerações Finais 

 

Como pode ser observado neste trabalho a cobertura de um serviço pode variar ao 

longo do tempo a depender de diversos fatores, como tamanho do reservatório para acúmulo 

de água e principalmente do regime hidrológico (precipitação, disponibilidade de água nos 

rios), necessitando-se assim de uma avaliação anual, sobretudo se tratando de municípios 

dentro do semiárido. 

No mais, percebe-se que não basta só avaliar a abrangência (cobertura) do serviço de 

abastecimento, mas também deve-se avaliar a qualidade deste serviço, aprimorando o 

diagnóstico e fornecendo um cenário mais fiel a realidade do município. 

Com isto percebe-se que a metodologia aplicada trouxe resultados satisfatórios, pois 

permitiu avaliar a situação do abastecimento de água no município sob duas óticas, trazendo 

assim para os gestores uma panorâmica mais fiel a realidade, subsidiando no ordenamento 

territorial.  

Além disso a metodologia pode ser aplicada a outros municípios e nas outras esferas 

do saneamento (esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 

drenagem e manejo das águas pluviais), além de servir para avaliação frente aos objetivos da 

agenda 2030 em conformidade com a lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. 

Ressalta-se ainda que os resultados desta pesquisa se tornam de interesse, também, 

de especuladores imobiliários tendo em vista que este trabalho espacializou as informações 

(áreas com maiores e menores índice de adequabilidade, áreas com abastecimento constante 

mesmo em períodos críticos, etc). 
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3.2 Diagnóstico do sistema de esgotamento sanitário do município de São Fernando: 

uma abordagem quantiqualitativa. 

3.2.1 Introdução 

 

Antes de apresentar o que é esgotamento sanitário, que é confundido comumente 

com Saneamento Básico, é necessário entender que este é mais amplo, de forma geral o 

saneamento básico compreende-se como sendo o conjunto de serviços, infraestruturas e 

instalações operacionais de: a) abastecimento de água potável; b) esgotamento sanitário; c) 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; d) drenagem e manejo das águas pluviais. 

(BRASIL, 2007). Desta forma percebe-se que o esgotamento sanitário é apenas uma das 

vertentes do Saneamento Básico, sendo este:  

 

Constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de 

coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos 

sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 

ambiente; (BRASIL, 2007).  

 

Partindo-se deste pressuposto e sabendo que o Sistema de Esgotamento Sanitário é 

um dos pilares importantes do saneamento, a sua ausência ou precariedade pode prejudicar o 

meio ambiente causando eutrofização dos mananciais de água e promover a proliferação de 

bactérias, vírus e microrganismos nocivos à saúde, podendo causar doenças como hepatite A, 

Cólera, Febre Tifoide, Shigeloses, Amebíase, Giardíase, Leptospirose entre outras (TERRA-

AMBIENTAL, 2013).  

Segundo o Trata Brasil (2017) a falta de saneamento como um todo está entre as 

principais causas de morte infantil no mundo. 

Nesta perspectiva, o saneamento, e principalmente o esgotamento sanitário, passou a 

ser uma preocupação de ordem mundial passando assim a fazer parte de um dos 17 objetivos 

da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável da ONU, mais precisamente o objetivo 6 

(“água potável e saneamento”). 

No Brasil, o sistema de esgotamento sanitário que está contido no Sistema de 

Saneamento Básico é um direito constitucional (Art.23 inciso IX) e que compete ao 
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Ministério do Desenvolvimento Regional e principalmente ao Ministério da Saúde por meio 

do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 Desta forma é notório que a ausência ou a má gestão do serviço de esgotamento 

sanitário é um problema e que deve ser sanado o mais breve possível. Com isto, preocupado 

com saúde mundial e o desenvolvimento sustentável, a ONU -  Organização das Nações 

Unidas promoveu aos seus 193 países membros um plano de ação, composto por 17 objetivos 

(Figura 01) e 169 metas globais, onde todos se comprometem a atingir as metas e alcançar os 

objetivos até o ano de 2030. Entre estes o saneamento básico é um elemento chave para 

alcançar dois destes objetivos: o número três (Saúde e bem-estar) e o seis (Água potável e 

saneamento). 

 

Figura 01 – Objetivos da Agenda 2030 da ONU 

 

Fonte: (ESTADOS UNIDOS, 2015) 

 

Contudo, dentro desses objetivos existem metas que devem ser alcançadas, porém 

nos deparamos com outro problema, pois segundo a Onu-Water, 2018 falta dados das parciais 

de como se encontra a andamento das metas para 2030.  

No Brasil tem-se como base norteadora o PLANSAB - Plano Nacional de 

Saneamento Básico no qual apresenta diretrizes de avaliação para o desempenho dos sistemas 

que compõe o saneamento básico, onde classifica em adequado e em déficit, no caso do 

esgotamento considerando como adequado um esgotamento que tenha no mínimo coleta de 

esgotos seguida de tratamento ou uso de fossa séptica. 

 Para acompanhamento estatístico o governo brasileiro utiliza o SNIS -  Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento o qual busca acompanhar de forma anual o 

desempenho dos municípios, porém nem todos enviam suas informações, como é o caso do 

município em análise. 

Neste sentido este trabalho tem como objetivo principal analisar a distribuição 

espacial dos sistemas operacionais do esgotamento sanitário por meio de uma plataforma 
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chamada Sistema de informações Geográficas (SIG) no munícipio de São Fernando-RN no 

ano de 2019. Subsidiando assim o ordenamento territorial deste município. 

Para isto o trabalho se desenvolveu em torno de três objetivos específicos:  

1) Fazer um diagnóstico quantitativo com base nos índices proposto pelo SNIS. 

2) Fazer um diagnóstico qualitativo com base na classificação do PLANSAB (2013), 

para o atendimento do esgotamento sanitário. 

3) Espacializar os resultados levantados nos diagnósticos 

Estas proposições tem um caráter inovador tento em vista que na maioria da literatura 

encontrada são feitos apenas uma das duas formas de diagnóstico, a exemplo de Nirazawa e 

Oliveira (2018) que usa como critério para mensurar o desempenho das cidades apenas os 

indicadores e índices do SNIS assim como também é encontrado nos planos municipais de 

saneamento básico de Serra Caiada-RN (PMSC, 2018) e Angicos-RN (START, 2018), tendo 

deste modo um caráter mais quantitativo. 

Já pelo viés qualitativo se destaca os trabalhos de Moraes et al. (2014) e Dias (2018) 

os quais fazem análises pela óptica do PLANSAB (2013), com foco no déficit do saneamento 

básico brasileiro no caso do primeiro, e no déficit de esgotamento sanitário no Espírito Santo 

no caso do segundo. 

Em relação ao uso das duas formas, apesar de críticas, podem ser usadas numa 

mesma pesquisa (quantiqualitativo) como ressaltado por Dalfovo, Lana e Silveira (2008) “[...] 

para Minayo (1994) as relações entre abordagens qualitativas e quantitativas demonstram que: 

a) as duas metodologias não são incompatíveis e podem ser integradas num mesmo projeto”. 

Gomes e Araújo (2004) reforça ainda que  

 

O campo científico aponta uma tendência para o surgimento de um novo 

paradigma metodológico. Um modelo que consiga atender plenamente as 

necessidades dos pesquisadores. Essa dicotomia positivista x interpretativo, 

quantitativo x qualitativo, parece estar cedendo lugar a um modelo 

alternativo de pesquisa, o chamado quanti-qualitativo, ou o inverso, quali-

quantitativo, dependendo do enfoque do trabalho (GOMES; ARAÚJO ,2004, 

p. 7). 

 

Todavia, nesta perspectiva de analisar das duas formas, por se tratar de uma 

abordagem consideravelmente nova encontrou-se apenas dois trabalhos onde ambas são 

descritas (quantitativa e qualitativa) no primeiro o autor Ficarelli (2019) em sua tese cria um 

meio de avaliar o saneamento através de um índice, porém para os sistemas de água e esgoto 

juntos, e nesta metodologia são mais levados em consideração os componentes das 

prestadoras dos serviços e a qualidade das companhias do que a própria qualidade do 

saneamento para a população, no mais a metodologia não se aplica a regiões pequeno porte. 
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O outro trabalho em que se usa uma abordagem quantitativa e qualitativa é o 

relatório técnico intitulado de “MEDINDO O SANEAMENTO: Potencialidades e limitações 

dos bancos de dados brasileiros”, de Soares et al. (2018) o qual mostra as fontes de dados que 

coletam e disponibilizam as informações sobre saneamento básico na linha quantitativa 

(SNIS) e da linha qualitativa (PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – do 

IBGE), faz uma comparação da consistência destas duas fontes e compara com um estudo 

aplicado a São Paulo feito pelo Atlas Esgoto da ANA – Agência Nacional de Águas. 

 

3.2.2 Resultados e Discussões 

 

Diagnosticar o saneamento básico municipal e enviar suas informações ao SNIS 

anualmente é uma tarefa dos prestadores dos serviços de cada pilar (abastecimento de água 

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

manejo das águas pluviais). Assim como é tarefa do governo federal através do IBGE levantar 

as informações da qualidade dos serviços do saneamento por meio de Censo e PNAD. 

Desta forma, foi feita uma sondagem a respeito do município de São Fernando na 

plataforma do SNIS e observou-se que os dados referentes ao esgotamento sanitário não estão 

sendo enviados desde 2015 pela prefeitura. Em relação ao levantamento da qualidade dos 

serviços do saneamento proposta pela PLANSAB em 2013, o qual deveria ser feito pelo 

IBGE, não foi encontrado dados coesos e recentes (2019 ano desta pesquisa) no mais, a 

periodicidade do levantamento do IBGE para esta temática é de intervalos longos como de 10 

em 10 anos para cada censo demográfico no qual contém os questionários a respeito do 

saneamento básico, e em relação a PNAD a temática de saneamento entra na periodicidade 

variável, ou seja, onde não tem datas certas de realização, ressaltando que as três últimas 

foram em 2000, 2008 e 2017. 

No caso do município de São Fernando os serviços de saneamento são geridos por 

duas prestadoras de serviços, ficando a cargo da Companhia de Águas e Esgotos do Rio 

Grande do Norte (CAERN) os serviços de abastecimento de água e os demais serviços sob a 

responsabilidade da prefeitura municipal (Esgotamento sanitário, Manejo dos Resíduos 

sólidos, e manejo das águas pluviais). 

Diante disto, em parceria com a prefeitura municipal foi feito um levantamento 

cartográfico por meio de aerofotografia e geoprocessamento e SIG que por sua vez, foi 

combinado com informações demográficas (quantidade de habitantes) do IBGE. 



60 
 

De acordo com dados obtidos em campo da quantidade de Domicílios Particulares 

(Casas), domicílios Particulares com 1º Andar e domicílios Particulares com 2º Andar com 

ligações para a rede geral de esgoto foi possível quantificar 1044 casas, 19 prédios com 1º 

andar e 1 prédio com 2º andar, podendo assim somar 1064 ligações e 1085 economias 

(economias: 1044 casas mais prédios com 1º andar (19x2) mais prédio com 2º (1x3) total 

1085). Destas economias tem-se ligações ativas a rede geral e tratamento de esgoto 1010 

domicílios, tendo em vista que foram quantificadas 75 casas sem ligações a rede geral de 

esgoto na zona urbana. Já na zona rural foram identificadas 312 residências todas sem 

tratamento, apenas com esgotamento encanados a fossas rudimentares, conforme figura 02. 

 

Figura 02 – Situacional quantitativo do município de São Fernando, 2019 

Relação de Domicílios com 

Tratamento de esgoto
Zona Ubana Zona Rural

Com Tratamento 1010 0

Sem Tratamento 75 312
 

Fonte: Acervo dos autores (2019) 

 

Sabendo-se que para calcular os índices IN056 - Índice de atendimento total de 

esgoto referido aos municípios atendidos com água; IN047 - Índice de atendimento urbano de 

esgoto referido aos municípios atendidos com esgoto, necessita-se a quantidade de pessoas e 

no levantamento de campo foi quantificado apenas o número de casas e não de pessoas, assim 

estas informações servirão de base para estimar o número de habitantes (pessoas).  

Para estas estimativas optou-se por usar o índice de densidade por domicílio do 

IBGE, ou seja, dividindo a população estimada pelo IBGE para o ano de 2019 pela quantidade 

de residências mapeadas. 

Todavia, sabendo-se que a densidade de pessoas por domicílio urbano é diferente da 

densidade rural e as estimativas do IBGE não fazem esta distinção, como na base de cálculos 

requer a quantidade de pessoas urbanas e rurais separadas necessitou-se do índice da taxa de 

urbanização do IBGE, que é feita com base no censo 2010 conforme a figura 03, com isto foi 

possível chegar aos resultados de que a estimativa para o ano de 2019 no município de São 

Fernando é 3.584 habitantes dos quais 2421 são da zona urbana e 1163 da zona rural. 
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Figura 03 – Base de cálculo para a taxa de urbanização do município de São Fernando, 2019 

Pop Total 2019 

estimada pelo 

IBGE 

Taxa de Urbanização de São Fernando 

Com Base no Último Censo Demográfico

Pop Urbana 

Estimada

Pop Rural 

Estimada

(Pop_Urb em 2010 - Pop_Total em 2010) (3584 x 0,67538) (3584 - 2421)

Pop = População        Pop_Urb = População Urbana  

2421 11633584 0,67538

 

Fonte: IBGE (2019); IBGE (2010) 

 

Desta forma, sabendo-se que a taxa de densidade por residência que é de 2,23 

habitantes por domicílio na zona urbana e 3,73 na zona rural, conforme figura 04, é que se 

pode dar continuidade aos cálculos e assim gerar os índices do SNIS posteriormente. 

 

Figura 04 – Quadro da base de cálculo para a taxa de densidade por domicilio do município 

de São Fernando, 2019 

Taxa de Densidade por Domicilio Zona Ubana Zona Rural

Casas 1085 312

População Estimada para 2019 2421 1163

Densidade por Domicilio 2,23 3,73
 

Fonte: IBGE (2019); Levantamento in loco (2019) 

 

Deste modo percebendo-se que na zona urbana só 1010 residências têm ligação 

encanada à rede coletora de esgotos e tratamento, por meio de uma equação simples de 

multiplicação foi possível estimar a quantidade de pessoas atendidas com os serviços de 

esgotamento sanitário, como pode ser observado a seguir. 
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Com estas informações acima acerca da população urbana atendida com esgotamento 

sanitário e com a quantidade de pessoas residentes na zona urbana com ou sem os serviços de 

esgotamento como denominado pelo IBGE 2019 de População Urbana Residente do (s) 

Município (s) com Esgotamento Sanitário foi possível calcular o Índice de Atendimento 

Urbano de Esgoto Referido aos Municípios Atendidos com Esgoto que é de 93,96% conforme 

mostra a figura 05. 

 

Figura 05 – Abrangência do Esgotamento Sanitário na Zona Urbana do Município de São 

Fernando/RN.  

Forma de cálculo Informações envolvidas

ES026: População urbana atendida com esgotamento sanitário

G06B: População urbana residente do(s) município(s) com esgotamento 

sanitário

POP_TOT: População total do município do ano de referência (Fonte: 

IBGE):

Dados de São 

Fernando
Unidade (Percentual)

93,01%

IN047 - Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos 

com esgoto

     

      
     

    

    
     

 

Fonte: Adaptado do SNIS (2019) 

 

Em relação a abrangência para o município como um todo não se tem fórmula 

considerando a quantidade de residentes totais, é considerado apenas onde é atendido com 

abastecimento de água, desta forma, segundo o SNIS 2019, o município conta com 3523 

residentes totais atendidos com abastecimento de água e 2252 atendimentos totais com 

serviços de esgotamento sanitário, todos estes referente a zona urbana.  

Vale ressaltar que na zona rural há serviços de coleta e transporte dos esgotos, 

entretanto não existe tratamento e nem destinação final adequada, assim não sendo 

considerado como esgotamento sanitário conforme as definições pela lei do saneamento 

básico contidas em Brasil,( 2007). 
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Desta forma de acordo com os índices propostos pelo SNIS 2019, o município de 

São Fernando conta com uma taxa de 63,92% de atendimento total de esgoto referente ao 

município atendido com água conforme a figura 06. 

 

Figura 06 – Abrangência Total do Esgotamento Sanitário do Município de São Fernando/RN.  

Forma de cálculo Informações envolvidas

ES001: População total atendida com esgotamento sanitário

POP_URB: População urbana do município do ano de referência (Fonte: 

IBGE):

Dados de São 

Fernando
Unidade (Percentual)

63,92%

IN056 - Índice de atendimento total de esgoto referido aos municípios atendidos com 

água

G12A: População total residente do(s) município(s) com abastecimento de 

água, segundo o IBGE     

     
     

    

    
     

 

Fonte: Adaptado do SNIS (2019) 

 

 Como pode ser observado nestes dois quadros acima o município apresenta bons 

resultados quando comparado ao Nordeste que tem 28,3% de coleta total e 36,7 em coleta 

urbana e confrontando com o Brasil que apresenta 54,1, no total e 61,9% em áreas urbanas 

(SNIS, 2019). 

Entretanto, às vezes a abrangência dos serviços de esgotamento nem sempre 

corresponde aos padrões de sustentabilidade esperado pela agenda 2030 da ONU e até mesmo 

pela política brasileira de saneamento básico lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 (BRASIL, 

2007). 

Partindo deste pressuposto, uma das formas de avaliação qualitativa e diagnóstico 

com melhor precisão para a vertente do esgotamento sanitário é por meio da classificação 

sugerida pelo PLANSAB - Plano Nacional de Saneamento Básico, conforme o quadro 01, que 

visa diagnosticar não só a quantidade, mas a qualidade dos serviços de esgotamento sanitário. 
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Quadro 01 - Caracterização do atendimento e do déficit de acesso ao esgotamento 

sanitário 

COMPONENTE 
ATENDIMENTO 

ADEQUADO 

DÉFICIT 

ATENDIMENTO 

PRECÁRIO 
SEM ATENDIMENTO 

ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

– Coleta de esgotos, 

seguida de tratamento; 

– Uso de fossa séptica. 

 

– Coleta de esgotos, não 

seguida de tratamento; 

– Uso de fossa 

rudimentar. 

Todas as situações não 

enquadradas nas definições 

de atendimento e que se 

constituem em práticas 

consideradas inadequadas 

Fonte: Adaptado do PLANSAB (2013) 

 

 Com base neste quadro nota-se que além do acesso aos serviços de esgotamento 

outros aspectos são relevantes para classificar a adequabilidade do município quanto a 

sustentabilidade sanitária e ambiental, ou seja, além do acesso aos serviços de coleta de 

esgoto precisa-se saber se está sendo tratado e descartado de forma adequada ao meio 

ambiente, diminuindo assim os vetores de doenças e degradação do meio ambiente. 

 Desta forma para seja considerado um esgotamento sanitário adequando precisa-se 

ter uma coleta de esgotos seguida de tratamento no qual consiste em coleta predial, rede 

coletora, rede interceptora, estações elevatórias (em algumas situações), estação de 

tratamento, e emissário conforme as NBR regulatórias (NBR-6949, 1986); (NBR-12207, 

1992); (NBR-8160, 1999) como representado abaixo (Figura 07). 

 

Figura 07 – Esquema Representativo de um Sistema de Esgotamento Sanitário. 

 

Fonte: Adaptado de Lopes (2017). 
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De forma mais simplificada e esclarecedora: coleta predial corresponde ao trecho de 

tubulação entre a última inserção das ligações prediais e o sistema público ou privado de 

coleta de esgotos, ou seja, as ligações das casas até a rede coletora da rua (NBR-6949, 1986; 

NBR-8160, 1999). 

A rede coletora é compreendida por Tubulações que recebe contribuição de esgotos 

prediais em qualquer ponto ao longo de seu comprimento, em outras palavras a rede que passa 

nas ruas e recebe as ligações das casas (NBR-6949, 1986). 

Já a rede interceptora: “Canalização cuja função precípua é receber e transportar o 

esgoto sanitário coletado, caracterizada pela defasagem das contribuições, da qual resulta o 

amortecimento das vazões máximas” (NBR-12207, 1992, p. 01). Esta se destaca por ter 

diâmetro nominal superior as outras tubulações de coleta e não receber ligações direta de 

coletores prediais, ela é a rede que recebe as outras redes das ruas e liga a estação de 

tratamento. 

Neste meio do caminho a depender da topografia do terreno, pode existir estações 

elevatórias que têm a função de bombear os esgotos coletados para que possam prosseguir no 

seu ciclo de coleta-tratamento-destinação final.  

As estações de tratamento como o próprio nome esclarece corresponde aos locais 

onde em esgotos são tratados, que pode ser fossa séptica, lagoas facultativas, entre outras 

formas de tratamento. E o emissário corresponde a tubulação de descarte do esgoto tratado ao 

meio ambiente. 

Já em relação ao atendimento inadequado, ou seja, em déficit considera-se quando 

tem a coleta de esgotos, mas não é seguida de tratamento, ou tem-se o uso de fossa rudimentar 

a qual é menos eficiente que a fossa séptica, para isto é considerado um atendimento precário, 

e considerado sem atendimento quando não enquadradas nas situações de atendimento 

adequado e nem de atendimento precário, em ambas as situações em déficit será considerado 

atendimento inadequado para esta pesquisa. 

Neste seguimento, de acordo com levantamento feito em campo por meio de 

depoimentos de funcionários e ex-funcionários da prefeitura combinado com técnicas 

geoprocessamento como já citado, foi possível mapear e espacializar a rede de coleta e 

estações de tratamento de esgotos da zona urbana o que corroborou com índice supracitado, 

como pode ser visto na figura 08. 
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Figura 08 – Mapa da Rede Coletora de Esgotos na Zona Urbana do Município de São 

Fernando/RN, 2019 

 

Fonte: Acervo dos autores (2019) 

 

Como pode ser observado neste mapa o sistema de esgotamento sanitário com coleta 

e tratamento de esgoto só abrange 93,01% da zona urbana ficando sem rede de coleta as casas 

como pontos azuis somando um total de 75 casas.  

Destas, 50 estão localizadas próximo ao centro urbano, ao sul, onde se tem uma linha 

pontilhada na cor roxa, segundo informações coletadas em campo esta será a alinha por onde 

passará a encanação de coleta de esgotamento em breve, a qual se encontra com projeto em 

trâmites para a execução. A segunda maior área em concentração de casas sem rede de coleta 

está localizada ao oeste do centro, próximo do açude público com 15 casas, para esta área não 

se tem projeto de viabilidade técnica para sanar o problema até o momento da pesquisa, 

sabendo-se, entretanto, que esta é a área de maior dificuldade para ligar-se à rede, pois 

existem na cidade obstáculos da topografia, ou seja, esta área encontra-se em cotas 

altimétricas inferiores às cotas da rede existente na cidade. As demais casas estão localizadas 

ao sudoeste, nove casas (9) mais precisamente no loteamento e uma (1) ao norte, próximo a 

parede do açude, para estas não foram apresentadas informações de a respeito da viabilidade 

técnica para solução do problema.  
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Em todas estas casas sem esgotamento sanitário, ou seja, sem ligação direta para a 

rede de coleta e tratamento dos esgotos, foi observado que em relação as águas negras (águas 

provenientes de vasos sanitários) os dejetos são armazenados no interior dos imóveis, em 

fossas rudimentares e coletado e transportado até as lagoas de tratamento por meio de um 

trator agrícola adaptado a um tanque de limpa-fossa, como pode ser visto na figura 09. 

 

Figura 09 – Meio de Coleta e Transporte dos Dejetos nas Residências Urbanas Sem ligação a 

Rede coletora de Esgotos em São Fernando/RN, 2019 

 

Fonte: Acervo dos autores (2019) 

 Já em relação às águas cinzas (águas provenientes de banho, pias e etc.) estas são 

descartadas no meio ambiente sem tratamento, em algumas situações até no canal de 

drenagem das águas pluviais conforme figura 10. 

 

Figura 10 – Meio de Descarte das Águas Cinzas das Residências Urbanas Sem ligação a Rede 

Coletora de Esgotos em São Fernando/RN, 2019 

 

Fonte: Acervo dos autores (2019) 



68 
 

 

Em relação ao município como um todo (zonas urbana e rural) não existe índice que 

leve em consideração a população total e a população atendida com esgotamento sanitário 

para as zonas rurais, desta forma o índice que mais se aproxima para se ter uma panorâmica 

de é o IN056 - Índice de atendimento total de esgoto referido aos municípios atendidos com 

água, desta forma foi substituído na fórmula a população total do município pela população 

total atendida com água o que deu uma diferença de 61 pessoas. 

Entretanto este valor é irrelevante, o que fez o índice cair para 63,92% foi de fato a 

falta de esgotamento sanitários na zona rural ou pelo menos a falta de adequabilidade, pois 

nos sítios e comunidades rurais amostrais visitadas todas apresentaram um mesmo padrão de 

como gerir os esgotamentos gerados nas suas residências, que foi o descarte das águas cinzas 

a céu aberto no meio ambiente e as águas negras sendo destinadas a fossas rudimentares 

conforme figura 11. 

 

Figura 11 – Formas de Gestão dos Esgotos na Zona Rural de São Fernando/RN, 2019 

  

Fonte: Acervo dos autores (2019) 
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Em relação a questão da adequabilidade quando observou-se por esta óptica, 

embasada pela classificação do PLANSAB 2013, foi possível observar que pelo fato das 

comunidades rurais e sítios tratarem seus esgotos de formas imprópria, as taxas de 

adequabilidade nessas zonas são de 0% em todos os setores censitários como pode ser 

observado nos setores 1, 2, 3 e 4 da figura 12. 

 

Figura 12 – Mapa do Índice de Adequabilidade do Esgotamento Sanitário na Zona Urbana de 

São Fernando/RN, 2019 

 

Fonte: Acervo dos autores (2019) 

 

Já na zona urbana como se tem esgotamento sanitário com coleta, transporte e 

tratamento de esgotos este índice de adequabilidade sobe significativamente chegando a 100% 

como é o caso dos setores 7 e 9, entretanto devido ao fato de 75 domicílios não terem ligação 

à rede de coleta esgotos, como relatado anteriormente, e estas estarem espalhadas pela zona 

urbana da cidade, observou-se que os índices caem para 93% no setor 5 e para 99% no setor 

6, e o setor mais afetado como isto é o de número 8, o qual concentra um terço das casas sem 
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ligação a rede geral de esgoto (50 domicílios) e com isto seu índice cai para 62% de 

adequabilidade neste setor censitário.  

Dentro deste diagnóstico de abrangência e qualidade/adequabilidade é válido 

ressaltar que a zona urbana conta com duas estações de tratamento de esgotos, porém uma 

delas, a mais antiga, que fica a nordeste da zona urbana (Figura 13), está operando em 97,43% 

de sua capacidade de acordo com a quantidade de casas mapeadas (645) e o projeto de básico 

instalação do sistema de esgotamento sanitário (2007) a qual mostra que a estação foi 

projetada para suportar 662 casas levando em consideração 4 pessoas por residência, é valido 

ressaltar que esta taxa pode diminuir em virtude da taxa de densidade de moradores por 

domicílio não ser mais a mesma da data do projeto. 

 

Figura 13 – Croqui de Localização e Operação da Estação de Tratamento Esgotos Nordeste da 

Zona Urbana de São Fernando/RN, 2019 

 

Fonte: Acervo dos autores (2019) 

 

 Como pode ser observado esta estação de tratamento recebe esgotos da maior parte 

da cidade com bacia de captação na cor laranja. E o projeto de ligação das 50 casas no setor 8 

estar propondo a ligação para esta estação de tratamento. 
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 A outra estação de tratamento encontra-se operando em capacidade mais branda pois 

foi projetada para atender uma capacidade máxima de 1.040 casas, operando atualmente 

(2019) com 357 casas, desta forma a estação de tratamento se encontra operando em 34,33% 

de sua capacidade máxima. 

 

3.2.3 Considerações Finais 

 

Como pode ser observado neste trabalho foi de suma importância fazer-se um 

diagnóstico quantitativo da abrangência (cobertura) dos serviços de esgotamento sanitário 

junto com um diagnóstico setorizado qualitativo (adequabilidade e qualidade dos serviços) 

pois com isso foi possível acurar os locais onde estão mais susceptíveis a degradação do meio 

ambiente e proliferação de vetores de doenças. Como é o caso das zonas de menor índice de 

adequabilidade. 

Foi possível perceber que com o zoneamento se tem um cenário mais realista do 

município, onde detectou-se que existe uma discrepância significativa entre a qualidade dos 

serviços de esgotamento sanitário entre as zonas urbanas e rurais, que quando observado só 

pela óptica qualitativa pode ser mascarada pela generalização do município todo como foi o 

caso IN056 - Índice de atendimento total de esgoto referido aos municípios atendidos com 

água, que apresentou um valor de 63,92% de cobertura para o município sendo que os 

serviços se concentram majoritariamente na zona urbana. 

 Com isto percebe-se que a metodologia aplicada trouxe resultados satisfatórios, pois 

permitiu avaliar a situação do esgotamento sanitário no município por duas óticas, trazendo 

assim para os gestores um panorama realista, subsidiando-se assim o ordenamento territorial.  

 Além disto a metodologia pode ser aplicada a outros municípios e nas outras esferas 

do saneamento (abastecimento de água potável, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 

drenagem e manejo das águas pluviais), além de servir para avaliação frente aos objetivos da 

agenda 2030 em conformidade com a lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. 

 Ressalta-se ainda que os resultados desta pesquisa se tornam de interesse, também, 

de especuladores imobiliários tendo em vista que este trabalho espacializou as informações 

(áreas com maiores e menores índice de adequabilidade, áreas com e sem ligação a rede geral 

de coleta de esgotos, onde já se se têm projetos de ampliação da rede de coleta), assim como 

também serve de base para trabalhos técnicos e acadêmicos futuros que necessite destas e 

informações e do posicionamento dos elementos que compõe o sistema de esgotamento 

sanitário (rede de esgoto, estações de tratamento, entre outras). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como pode ser observado neste trabalho a cobertura de um serviço pode variar ao 

longo do tempo a depender de diversos fatores como tamanho do reservatório para acúmulo 

de água e principalmente do regime hidrológico (precipitação, disponibilidade de água nos 

rios), necessitando-se assim de uma avaliação anual, sobretudo se tratando de municípios 

dentro do semiárido. Assim como foi observado, existe uma discrepância significativa entre a 

qualidade dos serviços de esgotamento sanitário entre as zonas urbanas e rurais, que quando 

analisado só pela óptica qualitativa pode ser mascarada pela generalização do município todo 

como foi o caso IN056 - Índice de atendimento total de esgoto referido aos municípios 

atendidos com água, que apresentou um valor de 63,92% de cobertura para o município sendo 

que os serviços se concentram majoritariamente na zona urbana. 

Nesta perspectiva é notório que foi de suma importância fazer um diagnóstico 

quantitativo e qualitativo (quantiqualitativo) junto com a ideia de setorização, pois permitiu 

acurar os locais onde estão mais susceptíveis a degradação do meio ambiente e proliferação 

de vetores de doenças.  

Com isto percebe-se que a metodologia junto com o conjunto de técnicas escolhidos e 

aplicados trouxe resultados satisfatórios, pois com o SIG permitiu-se geoespacializar a real 

situação do município e acurar os locais de maior ou menor índice de adequabilidade frente as 

metas do governo brasileiro, fornecendo-se assim uma parcial de como se encontra a situação 

do município em relação as metas da Agenda 2030. E não se limitando a isto subsidiando os 

gestores do território e conseguintemente no ordenamento territorial. 

No mais a metodologia pode ser aplicada a outros municípios e nas outras esferas do 

saneamento básico subsidiando assim de forma geral ao ordenamento territorial como um 

todo. 

Ressalta-se ainda que os resultados desta pesquisa se tornam de interesse, também, de 

especuladores imobiliários tendo em vista que este trabalho espacializou as informações 

(áreas com maiores e menores índice de adequabilidade, áreas com e sem ligação a rede geral 

de coleta de esgotos, áreas onde é abastecido todos os dias de abastecimento efetivo mesmo 

em tempos de racionamento, entre outros), e assim como também serve de base para trabalhos 

técnicos e acadêmicos futuros que necessitem destas informações e do posicionamento dos 

elementos que compõe os sistemas de abastecimento de água potável e do esgotamento 

sanitário. 
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