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RESUMO  

 

Este estudo tem como objetivo analisar as condições dos recursos hídricos, do 
saneamento básico e da ocorrência de doenças de veiculação hídrica nos bairros de 
Águas Negras e do Paracurí, em Belém do Pará. Como parte deste estudo, foi 
realizado o levantamento bibliográfico para o referencial teórico, da Geografia da 
Saúde, da importância dos recursos hídricos para o homem, do saneamento, das 
doenças de veiculação hídrica e da localização da área de estudo.  Foram também 
analisados os dados estatísticos referentes ao saneamento básico e das doenças de 
veiculação hídrica no Brasil, no Estado do Pará e em Belém, cujas informações 
foram coletadas de órgãos oficiais, como o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde Pública do Pará 
(SESPA). Foi realizada ainda a aplicação de cinquenta questionários, visando 
analisar as condições sócio econômicas, de saneamento e das doenças de 
veiculação hídrica, junto dos moradores. Conclui-se que o saneamento básico no 
Brasil ainda é muito deficiente, principalmente nas Regiões Norte e Nordeste, com 
isso influenciando diretamente, o grande número de notificações de doenças de 
veiculação hídrica no país. Nos bairros dos Paracurí e de Águas Negras, a partir da 
análise das entrevistas, observa-se que há falta de coleta e tratamento de esgoto, de 
ligações regulares de água, com a incidência de doenças de veiculação hídrica 
ocasionando grande número de internações.  
 

 

Palavras-chave: Doenças de Veiculação hídrica; Recursos Hídricos; 
Saneamento Básico.  
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ABSTRACT 
 
 

This study aims to analyze the conditions of water resources; sanitation and 
occurrence of waterborne diseases in districts of Águas Negras and Paracuri in 
Belém do Pará. As part of this study, the literature survey was conducted to 
benchmark theoretical, the Geography of Health, the importance of water resources 
for humans, sanitation of waterborne and location of the study area diseases. For the 
preparation of statistical data relating to sanitation and waterborne diseases in Brazil, 
in the state of Pará in Belém and information from official bodies such as the 
Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Ministry of Health and were 
collected Department of Public Health (SESPA). The application of fifty 
questionnaires found that the socio economic, sanitation and waterborne diseases 
conditions, with residents was also conducted. It is concluded that the basic 
sanitation in Brazil is still very poor, especially in the North and Northeast; it directly 
influences the number of notifications of waterborne diseases in the country. In the 
neighborhoods of Paracuri and blackwater, by analyzing the interviews that there is a 
lack of sewage collection and treatment, regular water connections incidence of 
waterborne diseases causing large number of hospitalizations.       

 

 
Key Words: waterborne diseases; Water Resources; Sanitation. 
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INTRODUÇÃO  
 
 
 A importância dos recursos hídricos para o homem mostra-se cada vez mais 

evidente no século XXI. A poluição e/ou a contaminação destes recursos passa por 

entre outros aspectos, pela falta de investimentos em saneamento básico, 

especialmente no quesito coleta e tratamento de esgoto, principalmente em países 

como o Brasil, onde na maioria de suas cidades o esgoto doméstico é jogado in 

natura nos rios, acontecimento este que expõe suas populações ás doenças de 

veiculação hídrica, como as disenterias e verminoses, que poderiam ser evitadas 

com mais investimentos no setor.  

Os alagamentos que ocorrem no período mais chuvoso, normalmente no 

verão, possuem grande influência para transmissão de uma grande variedade de 

doenças de veiculação hídrica, pois muitas construções irregulares, onde moram 

uma parcela significativa da população de baixa renda, são feitas próximas as 

várzeas dos rios que são aterradas. O contato dessas pessoas com as águas das 

chuvas que se misturam com as águas contaminadas com o despejo de esgoto 

doméstico, as tornam mais suscetíveis as doenças.     

Em Belém do Pará, estas construções irregulares são de madeira, com base 

de estacas fixadas dentro dos corpos hídricos, conhecidas como palafitas. Apesar 

dos esforços para a retirada desse tipo de construção, muitas ainda são mantidas 

em grande parte da cidade, especialmente nas áreas mais baixas, de grande 

concentração populacional, sem estrutura de saneamento e mais propensas aos 

alagamentos.  

Apesar dos avanços no que tange a criação de leis no Brasil em relação a 

proteção dos recursos hídricos e ao uso múltiplo das águas de forma eficiente, como 

a lei n° 9433/97 que estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos e que entre 

outras ações cria instrumentos, regras, órgãos fiscalizadores e reguladores como por 

exemplo, a Agência Nacional de Águas, que dentre outras atribuições, reordena os 

serviços de saneamento do país, tanto na esfera estadual, quanto na esfera 

municipal e a Lei n° 11.445/07 de 05 de janeiro de 2007, cidades da região norte 

como Belém e Ananindeua estão nos últimos lugares no ranking de investimentos 

em coleta e tratamento de esgotos e como consequência não conseguem diminuir 
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de forma significativa as notificações e/ou internações causadas por doenças de 

veiculação hídrica.     

A área da geografia que estuda a relação do ambiente com o homem e as 

doenças é a chamada geografia da saúde. A investigação nessa área concentra-se  

em observar e analisar todos os aspectos físicos e humanos locais, entre os quais 

temos: condições estruturais dos espaços construídos como igrejas, moradias, 

escolas e postos de saúde; a infra-estrutura básica urbana do local a ser estudado 

que consiste em ruas asfaltadas, sistemas de coleta e tratamento de esgoto ou não, 

abastecimento de água regular ou irregular, iluminação pública instalada; as 

condições dos espaços naturais principais do território como terrenos baldios, áreas 

alagáveis, depósitos de lixo irregulares e pôr fim a identificação socioeconômica do 

local juntamente com os principais problemas de saúde identificados no bairro, 

através de entrevistas que são realizadas juntos aos moradores locais, 

acrescentando-se ainda a coleta de dados realizada junto órgãos oficiais do 

governo.  

Os bairros de Águas Negras e do Paracuri localizam-se em Belém, capital do 

Estado do Pará. Objeto de estudo deste trabalho, estes dois bairros têm ocupação 

desordenada e recente, assim como muitas outras áreas territoriais de Belém nos 

quais há uma total falta de infraestrutura como: asfaltamento de suas vias, despejo 

de esgoto doméstico sem qualquer tipo de coleta e tratamento, rede precária de 

abastecimento de água e a falta de coleta de lixo regular. Estas áreas são 

conhecidas como áreas de aglomerados subnormais.  

Nestes dois bairros, observa-se a falta de saneamento básico através da 

degradação dos recursos hídricos locais, com o despejo de esgoto doméstico nos 

pequenos cursos d’água que lá existem, despejo de lixo nos terrenos baldios, 

ligações irregulares de água e a constatação de várias doenças de veiculação 

hídrica adquirida pelos moradores, através de entrevistas realizadas no mês de maio 

de 2014.     

Este trabalho está dividido em três capítulos. No primeiro capítulo é realizada 

uma breve apresentação sobre a geografia médica e da saúde em seu contexto 

histórico, tanto no mundo, como no Brasil, através de levantamento bibliográfico para 

enfatizar a parte teórica da pesquisa.  Posteriormente, aborda-se a importância dos 

recursos hídricos, como estes são utilizados pelo homem no seu cotidiano, e a 
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importância da qualidade destes recursos. Terminando este capitulo é mostrado 

como funciona a estrutura institucional que regula os recursos hídricos no Brasil, no 

Estado do Pará e em Belém. 

 O segundo capítulo trata inicialmente sobre o saneamento básico e as 

doenças de veiculação hídrica no mundo, no Brasil, no Estado do Pará e em Belém 

com a apresentação de tabelas com dados sobre saneamento e doenças de 

veiculação hídrica que foram disponibilizados a partir de autores e de dados oficiais 

de vários órgãos como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já 

num segundo momento são apresentados os dados socioeconômicos, de 

saneamento e de doenças de veiculação hídrica dos bairros de Águas Negras e do 

Paracuri que foram obtidos através de uma amostra, com a aplicação de 50 

entrevistas junto aos moradores dos bairros do Paracurí e do Águas Negras.         

 O terceiro capítulo apresenta a área objeto de estudo deste trabalho com o 

histórico de ocupação do estado do Pará, de Belém e dos bairros do Paracuri e de 

Águas Negras que se encontram sobre sua jurisdição, a localização geográfica, o 

diagnóstico sobre o que foi observado nos bairros de Águas Negras e do Paracurí 

em relação aos aspectos físicos, humanos e econômicos, levando em conta as 

características de investigação da geografia da saúde e da saúde ambiental.    
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CAPITULO I 
 
 

1- A GEOGRAFIA MÉDICA, A GEOGRAFIA DA SAÚDE E OS RECURSOS 

HIDRICOS.   

 
1.1 Geografia Médica e a Geografia da Saúde.   

 

As doenças sempre existiram no cotidiano do homem em maior ou menor 

escala, principalmente as ligadas a epidemias que dizimaram milhões de pessoas ao 

longo da história. Dentre estas epidemias destaca-se a peste negra na Europa, no 

século XIV, a tuberculose, a cólera, a varíola e a febre tifoide, durante vários séculos 

antes de se descobrirem tratamentos eficientes com o uso de antibióticos. 

Atualmente, com a globalização e expansão da ocupação humana em praticamente 

todo o mundo, nasceram as chamadas pandemias. Entre as doenças da era 

globalizada pode-se citar o vírus HIV, causador da AIDS, com o início de sua 

pandemia no começo da década de 80, e a gripe aviária, causada pelo Influenza A 

subtipo H5N1, no final dos anos 90 e início dos anos 2000.  

Por isso, mais do que nunca, hoje, é importante localizar, estudar e 

compreender, o mais rapidamente possível, como funcionam os mecanismos de 

transmissão das doenças, principalmente as que se tornam epidemias/pandemias 

que assolam de maneira rápida e devastadora a saúde do homem. A Geografia 

Médica, atualmente denominada de a Geografia da Saúde é importante instrumento 

de investigação na localização geográfica e do entendimento da mecânica de 

expansão destas doenças.  

A associação entre Geografia e a Medicina é antiga, podendo ser identificada 

desde a Antiguidade Clássica, em que a descrição dos lugares e das sociedades 

humanas nelas instaladas está presente (VIETES & FREITAS,2007).  

Autores como Lacaz (1972) e Pessoa (1960) destacam Hipócrates, que é 

considerado o pai da medicina e tem em sua obra intitulada ‘Dos ares, das águas e 

dos lugares’, a primeira observação da interação entre o ambiente e o bem estar das 

pessoas. Ela data do ano de 480 A.C.  
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A obra de Hipócrates trata de como a constituição do corpo se alteraria de 

modo integrado com às mudanças que ocorrem da natureza. É com essa 

fundamentação que o tratado “Dos Ares, das Águas e dos Lugares” descrevia a 

influência das mudanças sazonais, dos climas e dos ventos sobre o corpo humano e 

suas doenças. Esta é primeira obra que destaca a relação entre o homem e o meio 

no qual ele vive, que também pode interfere no seu bem estar. Entende-se que até 

então, pela primeira vez, em uma obra de cunho médico houve observações de 

caráter geográfico mesmo não sendo ainda uma ciência constituída com Hipócrates.   

A Geografia Médica, com a sua metodologia propriamente dita foi utilizada 

pela primeira vez, segundo Andrade (2008), pelo médico alemão Finke que publicou 

um ensaio geral em três volumes por volta de 1840 e posteriormente por outros 

médicos franceses como Boudin (1843), Lombard (1877-80) ou Boudier (1884). 

As primeiras bases cartográficas de doenças também foram feitas por 

médicos, no século XVIII, na época em que as cidades cresciam e as doenças 

também. Grandes surtos de cólera e varíola ocorreram pela falta, principalmente, de 

saneamento básico. Com isso as preocupações com a higiene e as primeiras 

medidas sanitárias de grande escala foram elaboradas e colocadas em prática.    

Durante o século XIX, sob o domínio do positivismo, a relação entre a 

geografia e a epidemiologia gerou ensaios pioneiros da geografia médica, 

produzindo descrições minuciosas da distribuição regional de doenças, quando se 

passou a empregar amplamente recursos cartográficos (VIETES & FREITAS,2007).  

Surgiram então as topografias médicas, que nada mais são do que as 

cartografias de doenças, que tiveram suas origens na Alemanha e França, 

espalhando-se depois por toda a Europa.  

Doenças até então desconhecidas ou pouco conhecidas originárias das 

regiões tropicais passaram, a partir das explorações colonialistas, a fazer parte da 

vida de muitos povos da Europa. A Geografia Médica neste período teve o seu auge 

e o seu declínio, já que até meados do século XIX a Geografia Médica teve 

influência do determinismo ambiental, segundo o qual existiam relações lineares de 

causa-efeito entre as doenças e o meio físico, considerando-se que as diversas 

doenças que afetavam as populações derivavam das características dos lugares. 

Vale lembrar que naquela época a ciência se consolidava com o nascimento da 

Geografia, da Biologia e de outras ciências institucionalizadas (ANDRADE, 2008).  
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Mas a posterior revolução bacteriológica na medicina com a chamada “era 

bacteriológica” ou “pasteuriana”, o determinismo ambientalista e o paradigma 

hipocrático, deram lugar à teoria da unicasualidade1. Assim o rumo do 

desenvolvimento da Geografia Médica passa a mudar, tornando-se estagnada 

(COSTA &TEIXEIRA, 1999). 

No século XX, mais precisamente nas década de 1930 e 1940, a teoria da 

unicasualidade tem o seu declínio e começa a prevalecer a ideia da 

multicasualidade2, na qual os grandes nomes deste período como Max Sorre e de 

Pavlovsky desenvolveram trabalhos revolucionários para o novo desenvolvimento da 

Geografia Médica. Max Sorre, inspirado nos trabalhos e ideias de Vidal de La Blache 

acabou por dar continuidade à obra do nome da escola francesa do Possibilismo, 

definindo os verdadeiros fundamentos da Geografia Médica, no seu artigo Complexe 

pathogéne et geographie médicale, publicado na revista Annales de Geographie, em 

1933. Max Sorre salientava que a Geografia deveria conferir maior importância às 

inter-relações entre o homem e o ambiente e aprender com tal, uma vez que daí 

provinham inúmeras consequências, como sendo as doenças existentes.  

Sorre dentro deste estudo desenvolveu o conceito de complexo patogênico 

em 1943, no qual ele relaciona diretamente a possibilidade de a saúde do homem 

ser afetada na sua relação com o meio ambiente, enfatizando sobretudo as doenças 

infecciosas e parasitárias. O conceito de complexo patogênico tem ainda como 

objetivo explicitar uma compreensão sintética. Este conceito trabalha com uma 

perspectiva dinâmica, referindo-se ao conjunto de circunstâncias que predispõem 

um lugar, em determinado período, ao surgimento de doenças. 

Max Sorre nomeou os complexos patogênicos de acordo com as doenças a 

que se referiam. Desta forma, existe o complexo malárico, da doença do sono, da 

peste etc., ou seja Sorre realizou uma espécie de "regionalização" desses 

complexos. Em sua abordagem ecológica, analisou a ação antrópica de alteração do 

meio ambiente, relacionando-a com o seu possível impacto epidemiológico. 

Subordinou (e limitou), porém, a atividade humana no sentido da modificação do 

ambiente, à sua perspectiva ecológica, “naturalizando” o conceito de gênero de vida 

(VIEITES & FREITAS 2007).  

                                                            
1 Unicasualidade é a teoria baseada na existência de apenas uma causa (agente) para um agravo ou doença. 
2 Multicasualidade é a teoria baseada não apenas numa causa (agente) para um agravo ou doença, mas levando em conta 
os fatores socioeconômicos, culturais, físicos e químicos.   
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Evgeny Pavlovsky deu outra importante contribuição da ligação entre a 

Geografia e a Medicina realizando na década de 1930, mais precisamente em 1939 

uma das mais importantes elaborações teóricas do conceito de espaço geográfico 

vinculado ao estudo de doenças transmissíveis, criando a teoria do foco natural de 

doenças transmissíveis.  De modo sucinto, pode-se dizer que, segundo esta 

concepção teórica, a doença tende a ter um habitat natural, da mesma maneira que 

as espécies. Ao penetrar nos habitats (focos naturais), o homem levaria para o seu 

lugar a ocorrência de casos da doença. 

Esta teoria serviria de base para as investigações "sobre o impacto 

epidemiológico decorrente da ocupação pelo homem de extensas porções 

semidesertas do território soviético" (ANDRADE, 2000).  

Os dois autores e suas teorias têm suas diferenciações. Enquanto a Teoria de 

Max Sorre mostra-se mais abrangente, pois permite abordar uma grande variedade 

de doenças infecciosas e parasitárias, a teoria de Pavlovsky não possibilitava essa 

abrangência, por limitar-se às doenças transmitidas ao homem pelos animais e cujo 

foco natural eram os reservatórios silvestres. 

Observa-se então que entre as décadas de 1930 a 1970 a Geografia Médica 

acompanhou as variações das escolas de conhecimento e das inúmeras correntes 

que surgiram. Fora as contribuições de Sorre e Pavlovsky destaca-se as dos 

sociólogos, sobretudo, na continuação do trabalho desenvolvido pela Escola 

Ecológica de Chicago, relativo à preocupação com o padrão de distribuição espacial 

das doenças; antropólogos, que procuravam analisar os fatores culturais da saúde e 

da doença; e psicólogos, que atribuem grande relevância às preocupações com as 

perturbações mentais em espaços urbanos, assim como a tantas outras temáticas 

desenvolvidas a meio caminho entre as ciências sociais e a medicina. 

A Geografia Médica, nesse meio tempo, viria a ser reconhecida 

internacionalmente, no âmbito da Geografia, na realização do Congresso 

Internacional de Geografia, realizado em Lisboa, no ano de 1949. Embora já 

anteriormente existissem abordagens deste tipo em Geografia, só a partir de então 

se passou a estabelecer uma relação estreita entre Geografia e Saúde.  

No congresso de Moscou em 1976, ocorre a mudança conceitual. A Geografia 

Médica passa a ser denominada Geografia da Saúde, incorporando outras 

problemáticas a partir da noção de ambiente e qualidade de vida. A mudança do 



22 
 

 
 

nome foi solicitada e justificada por ser a Geografia da Saúde considerada mais 

abrangente como relacionar a qualidade de vida, a educação, à moradia, o 

saneamento básico, infraestrutura em saúde e outros, com a saúde das populações. 

No entanto, essa nova denominação não é utilizada em todos os lugares, 

encontrando-se ainda hoje o termo Geografia Médica em alguns países (PEITER, 

2006).  

Na maior parte dos trabalhos realizados a partir dos anos 70, a referência era 

de trabalhos relacionados a doenças infecciosas que atingiam as zonas temperadas. 

Entre estas doenças estão a tuberculose, gripe e as hepatites, aumentando a escala 

de investigação que antes era local passa a ser regional.  

As tendências detectadas como norteadoras da produção da geografia 

médica na atualidade tiveram como principal referência a literatura publicada na 

Social Science & Medicine, periódico que dedica um tomo aos estudos de geografia 

médica produzidos nos diversos países. A inclusão dos estudos de geografia médica 

nesta revista, a partir de 1977, demonstra a relevância e o crescimento da produção 

neste campo do conhecimento, nos diversos países do mundo, notadamente por 

parte dos geógrafos ingleses e americanos (ANDRADE,2000).  

A maioria dos estudos de Geografia da Saúde foram e ainda são mais 

desenvolvidos nos países de língua inglesa como Reino Unido, Estados Unidos, 

Canadá, Austrália e Nova Zelândia, sendo menos divulgados na Bélgica e 

Alemanha. Na América Latina, é crescente a utilização da Geografia da Saúde, que 

vem predominando e sido incentivada em vários países entre eles a Venezuela, 

México, Panamá, Cuba- que possui grupos de pesquisas com longa trajetória. 

As duas principais vertentes da Geografia da Saúde mais recentemente são a 

Nosogeografia, que se propõe a identificação e análise de padrões de distribuição 

espacial de doenças, e a Geografia da Atenção Médica, dedicada à distribuição e 

planejamento dos componentes infra estruturais e dos recursos humanos do 

Sistema de Atenção Médica (PEITER,2006).  

Sobre esta divisão em dois campos de atuação da Geografia da Saúde, Rojas 

(1998) tem a seguinte definição:  
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A Geografia Médica ou da Saúde, frequentemente se divide em dois 
principais campos de investigação: a Nosogeografia ou Geografia 
Médica tradicional, encarregada da identificação e análise de 
padrões de distribuição espacial das enfermidades e a Geografia da 
Atenção Médica ou da Saúde, ocupada na distribuição e 
planejamento de componentes infraestruturais e de recursos 
humanos do Sistema de Atenção Médica (Rojas1998, p.703). 
  
 

  
Como podemos observar a Geografia da Saúde tem ganhado grande 

importância nas investigações não apenas das origens de doenças, mas também 

das condições sociais e ambientais locais que podem contribuir para a propagação 

das mesmas.  

    
 
   

1.2 A Geografia Médica e a Geografia da Saúde no Brasil.   

  

 No Brasil, os primeiros relatos relacionando a distribuições das doenças em 

seu território foram feitos pelos viajantes estrangeiros e os naturalistas como Thevet, 

Saint Hilaire, Spix e outros (PESSÔA, 1978). 

 Com a fundação das Faculdades de Medicina no Brasil, em 1808, surgiram 

diversos trabalhos que abordavam questões referentes à geografia das doenças ou 

Geografia da Patologia das várias regiões brasileiras. No entanto, esses trabalhos 

possuíam um cunho determinista, enfatizando os aspectos físicos do ambiente como 

o relevo, o clima e a vegetação (PEITER, 2005).  

Segundo Ferreira (1991), a partir da década de 1950 o interesse geopolítico 

pela interiorização e integração do interior do território brasileiro incentivou estudos 

de Geografia Médica, que resultaram em pesquisas sobre doenças ditas tropicais, 

presentes nas áreas em vias de ocupação como da Amazônia e do Centro-Oeste. 

Esses estudos atendiam ao interesse do governo que implantava projetos de 

produção de energia, agropecuária e de mineração no interior do país. No entanto, 

não possuíam maior reflexão sobre os problemas relacionados à saúde.  

Entre as referências clássicas nos anos 60 e 70 pode-se citar as contribuições 

do médico sanitarista Samuel Pessôa e do médico Carlos da Silva Lacaz. Suas 

obras clássicas são: Ensaios Médicos Sociais (PESSOA, 1978) e Introdução à 

Geografia Médica no Brasil (LACAZ et al., 1972). O professor Samuel Pessoa 
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prestigiava à geografia médica pois a aliava com a sua prática profissional de 

médico e pesquisador das doenças parasitárias e infecciosas existentes na região 

tropical do Brasil, especificamente no Nordeste (ANDRADE,2000).   

Ambos têm considerações a apresentar sobre a Geografia Médica e sua 

importância para os estudos e pesquisa na área de medicina. Pessoa (1960, p.1) 

considerou que:  

 

Geografia médica tem por fim o estudo da distribuição e da 
prevalência das doenças na superfície da terra, bem como de todas 
as modificações que nelas possam advir por influência dos mais 
variados fatores geográficos e humanos. 
 
 
 

 Lacaz (1972 p,1), em sua definição de Geografia Médica, afirma que:   

 

 

A Geografia Médica é a disciplina que estuda a geografia das 
doenças, isto é, a patologia à luz dos conhecimentos geográficos. 
Conhecida também como Patologia geográfica, Geopatologia ou 
Medicina geográfica, ela se constitui em um ramo da Geografia 
humana (Antropogeografia) ou, então, da Biogeografia. 

 
 
 

Além de conceituar a geografia Médica estas duas obras apresentam também 

o mérito de efetuar uma síntese histórica do que havia sido produzido até então 

sobre o tema em foco. Analisando-a, constata-se que os estudos de geografia 

médica no Brasil foram produzidos quase exclusivamente por especialistas da 

medicina, notadamente aqueles dedicados à medicina tropical. 

Posteriormente á Geografia Médica conforme vimos anteriormente após o 

congresso de Geografia Médica em Moscou, em 1976, a Geografia da Saúde vem 

sendo desenvolvida no Brasil predominantemente por sanitaristas e geógrafos com 

especialização em saúde pública, mas a disciplina e a problemática da saúde ainda 

permanece relativamente afastada dos currículos de Geografia. É encontrada nas 

Universidades federais do Paraná, de Rondônia, nesta como um curso de 

especialização, de Minas Gerais (Juiz de Fora) e na Universidade Estadual de São 

Paulo, campus de Presidente Prudente e no curso de Mestrado e Doutorado da 

Universidade Estadual de Maringá e de Londrina.  
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Não obstante, começa a surgir um movimento de geógrafos brasileiros 

dispostos a desenvolver as temáticas e a disciplina da Geografia da Saúde, com o 

advento dos simpósios em Geografia da Saúde. Os simpósios de Geografia da 

Saúde têm ocorrido nos últimos anos no Brasil, com encontros realizados em 

Presidente Prudente no ano de 2003 com a participação, no Rio de Janeiro em 

2005, em Curitiba em 2007, em Uberlândia em 2009, Recife em 2011 e em São Luiz 

do Maranhão, sendo alguns deles concomitantes a Simpósios Internacionais na 

área.  

Além dos encontros sobre a Geografia da Saúde, Barbosa (2008) faz uma 

observação sobre alguns grupos de discussão sobre a Geografia da Saúde, como 

os que ocorrem na Universidade Estadual Paulista (UNESP) no campus de 

Presidente Prudente, sob a orientação de Raul Borges Guimarães na linha de 

pesquisa de cidades saudáveis. Na Universidade federal do Paraná (UFPR) o grupo 

de pesquisa tem como foco a relação clima e saúde sob a orientação do professor 

Francisco Mendonça. Na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) também a 

relação clima e saúde é trabalhada com a orientação do professor Samuel do Carmo 

Lima. Já na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRGN) o grupo de 

discussão realiza pesquisas sobre a Geografia da Saúde na perspectiva do espaço 

do espeço vivido.   

Ribeiro e Vietes (2002) apresentam uma análise sobre produções cientificas 

da Geografia da Saúde, sobre o período de 1990 a 2002, realizado através de 

levantamentos realizados junto ao Caderno de Saúde Pública e dos registros da 

Escola Nacional de Saúde Pública, através do Programa de Pós Graduação strictu 

sensu. Estas produções analisadas são divididas em oito grupos temáticos: 

condições de morbidade relacionada as condições ambientais em que vive a 

população atingida, análise dos conceitos e categorias geográficas, resgate histórico 

e análise crítica sobre as Políticas de Saúde Pública no Brasil, estudos relacionados 

à percepção e a participação comunitária aplicada a Saúde Pública, indicadores 

relacionados ás condições de saúde, estudos relacionados a teoria e metodologia 

em planejamento em saúde, estudos que geram mapeamentos temáticos e estudos 

que que aplicam o geoprocessamento a análises espaciais em saúde.        

A publicação de grande relevância na Geografia da Saúde no Brasil é a 

revista Hygeia - Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde. A revista tem 
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por foco os temas da Geografia Médica e da Saúde, em interdisciplinaridade, tanto 

com as áreas da epidemiologia como da Saúde coletiva. 

O interesse pela Geografia da Saúde no Brasil, tem aumentado nos últimos 

anos devido aos problemas ambientais recorrentes como a degradação dos recursos 

hídricos devido à falta de uma efetiva política de saneamento básico, falta de acesso 

à água potável e também a condição social que a maioria da população brasileira 

vive. 

O termo saúde coletiva vem sendo muito difundido nos trabalhos de 

Geografia da Saúde, tendo um enfoque especial nos últimos congressos realizados 

pensando numa perspectiva preventiva de um bem estar ambiental e social.   

 

1.3 A importância dos recursos hídricos e o seu uso pelo homem.  

 

 A água, assim como o ar que respiramos, é essencial para a nossa 

existência. Segundo Luczynski (2007) estes são bens permanentes, pois estes 

recursos naturais são renováveis, não passiveis de apropriação e que são 

indispensáveis para a existência da vida humana, sendo assim que, na ausência do 

ar e da água, a vida no planeta não existiria. A seguir serão expostas algumas 

razões para entender a importância da água para o planeta e para a existência dos 

seres humanos e de outros animais e vegetais.   

 Tundisi (2005) mostra que as águas superficiais e subterrâneas, possuem 

usos múltiplos que estão com o crescimento da população mundial ao longo da 

história se tornando cada vez mais intensas e frequentes, principalmente na 

agricultura para a irrigação. Na mineração também há um alto consumo de água na 

lavagem e também na purificação de minérios. O uso doméstico, geração de energia 

elétrica (recurso muito utilizado no Brasil), recreação e o turismo são outros usos 

múltiplos da água.     

 Branco (1993) explica que a água é responsável pela regulação do clima no 

planeta através das correntes marítimas. Um dos fenômenos mais importantes para 

a renovação e o equilíbrio da água na natureza é o ciclo hidrológico que ocorre em 

todo o planeta. (Figura 01). 
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Figura 01- Etapas do Ciclo hidrológico  
Fonte: Mundo ciência (2013) 
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Rebouças (2004) destaca que apesar da água ter uma composição química 

simples, até hoje não foi possível reproduzi-la de forma artificial sendo uma 

substância única, encontrando-se presente em três estados: sólido, liquido e gasoso; 

é um solvente universal; Há regiões de excedente e de déficit hídrico no planeta, 

fenômeno esse causado por uma série de fatores como, regiões com maior ou 

menor precipitação durante o ano, correntes marítimas, frentes frias ou quentes, 

desmatamentos e fenômenos de ordem global como o La Niña ou El Niño.    

 Tundisi (2005, p.1) afirma que “desde os primórdios da vida no planeta Terra 

e da história da espécie humana, o Homo Sapiens, a água sempre foi essencial. 

Qualquer forma de vida depende da água para a sobrevivência.” Sem água o ser 

humano não consegue sobreviver por muito tempo.  

A dependência do homem com os recursos hídricos foi aumentando conforme 

o crescimento da população e da necessidade de utilizar as águas para os mais 

diversos fins, como para a agricultura (onde cerca de 70% de toda a água doce do 

planeta é empregada), indústria, uso residencial, lazer e recreação. 

Dois aspectos fundamentais dos recursos hídricos são importantes no seus 

usos: a demanda de água oferecida e a qualidade desta água. Eles vem sendo 

comprometidos com a polução e/ou contaminação, seja por desperdício, pela falta 

de potabilidade, seja pelo despejo de esgoto que causam doenças de veiculação 

hídrica, de efluentes industriais sem tratamento e, para aumentar os problemas, a 

quantidade de água doce disponível não é uniforme no planeta, com poucos países 

em situação privilegiada.  

A disponibilidade de água pelo planeta é assim distribuída: 97,5% é de 

oceanos e mares (água salgada) e os 2% restantes (água doce) é dividida em 1,7% 

em calotas e geleiras polares e somente 0,8% em rios, lagos e águas subterrâneas. 

Quanto a distribuição per capita de água3, países como Kuait, Emirados Árabes e 

Estados Unidos possuem os piores índices, enquanto que a Guiana Francesa, 

Islândia e Guiana possuem os maiores índices conforme podemos ver na Figura 2. 

 

                                                            
3 Distribuição per capita é a quantidade média disponível para consumo para cada um dos habitantes de determinado país 
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Tabela 01- Percentual de disponibilidade de água doce no Brasil, das superfícies e das 
populações das regiões   

Fonte: Tundisi (2005) 
 

 

Como se pode observar, no quadro anterior, a distribuição de água doce no 

Brasil tem situação similar à do restante do Planeta onde há regiões com maior 

disponibilidade de água doce do que em outras. As grandes discrepâncias que 

podemos observar estão nas regiões Norte e Sudeste onde o coeficiente população/ 

recurso é inversa. No norte do país há grande disponibilidade de água e pouca 

população gerando a situação e superávit hídrico enquanto que no Sudeste há 

grande população para um percentual menor de água disponível para o consumo 

causando o chamado déficit hídrico.  

 

 

1.4- Os recursos hídricos no Brasil: Um breve histórico e o seu contexto atual 

com seus órgãos gestores.  

 

 No Brasil a legislação ambiental segundo Melo, Dantas Neto & Maracajá apud 

Benjamnin (2012) é dividida em três momentos: a primeira fase conhecida como a 

fase da exploração desregrada ocorre desde o descobrimento do Brasil até os anos 

30 do século XX, na qual não existe muita preocupação ou interesse no meio 

ambiente, com o desinteresse pela proteção das águas, mas sim de alguns recursos 

naturais com viés econômico, como o pau brasil por exemplo. Na época do 

descobrimento as Ordenações Afonsinas4 eram a legislação vigente em Portugal 

que não tinham qualquer parágrafo sobre a proteção das águas.  

                                                            
4 As Ordenações Afonsinas são uma das primeiras coletâneas de  leis da era moderna, promulgadas durante o reinado de 

Dom Afonso V. O código deveria esclarecer a aplicação do direito canônico e romano no Reino de Portugal.  

 
Região do Brasil 

 
Recurso água doce 

 
Superfície 

 
População 

Norte  68,50% 46,30% 6,98% 
Centro-Oeste 15,70% 18,80% 6,41% 
Sul 6,50% 6,80% 15,05% 
Sudeste 6,00% 10,80% 42,65% 
Nordeste  3,30% 18,30% 28,91% 
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Já as Ordenações Filipinas5, foram as primeiras a trazer algum dispositivo que 

encontrasse relação com a proteção das águas, por fornecer o conceito de poluição.  

 Com a independência do Brasil e a promulgação da Constituição Imperial, em 

1824, foi determinada a edição de um Código Civil e um Criminal porque apesar da 

independência do reino de Portugal, as Ordenações Filipinas ainda vigoravam 

devido à inexistência de uma legislação brasileira (MELO, DANTAS NETO & 

MARACAJÁ, 2012).  

 A Constituição Imperial então não trouxe qualquer dispositivo sobre a tutela 

ambiental, mas o Código Penal de 1890 trazia em seu texto itens relativos a 

proteção das águas. O Art. 162 dizia que “corromper ou conspurcar a água potável 

de uso comum ou particular, tornando-a impossível de beber ou nociva à saúde. 

Pena: prisão celular de 1 (um) a 3 (três) anos." Logo após, a constituição 

republicana de 1891 não trouxe qualquer dispositivo sobre questões relativas aos 

recursos hídricos (ALMEIDA, 2002). 

 A segunda fase ou fragmentária tem como marco inicial o código das Águas-

decreto 24.643 de 10 de julho de 1934 que foi criado para a proteção das águas 

para a geração de energia elétrica, já que o Brasil passava da transição de um país 

agrícola para um pais industrial. Assim um trabalho de mudança de conceitos 

relativos ao uso e a propriedade da água surge. Ás águas passaram ser divididas 

em águas públicas de uso comum, águas comuns e águas particulares No 

transcorrer das mudanças econômicas e sociais, que se deram no Brasil e no 

mundo, abriram espaço para o estabelecimento de uma Política Nacional de Gestão 

de Águas. 

  Criado com a finalidade de estabelecer o regime jurídico das águas no Brasil, 

dispõe sobre sua classificação e utilização, bem como sobre o aproveitamento do 

potencial hidráulico, fixando as respectivas limitações administrativas de interesse 

público. No entanto, esse Código atribuía competência ao Ministério da Agricultura 

para a tutela dos recursos hídricos, o que deixou claro que havia uma preocupação 

eminentemente agrícola (CETESB, 2014).   

 

                                                            
5As ordenações Filipinas são uma compilação  jurídica que  resultou da  reforma do código manuelino  (sucessor do código 
Afonsino) por Filipe II de Espanha (Felipe I de Portugal), durante o domínio castelhano. Ao fim da União Ibérica (1580‐1640), 
o Código Filipino foi confirmado para continuar vigente em Portugal por D. João IV. 
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 Encontram-se no Código de águas de 34, os primeiros dispositivos legais que 

vêm mostrar que na atualidade o Brasil trabalhe com instrumentos de gestão que 

possibilitam a cobrança pelo uso da água, dos quais destacam-se: o aproveitamento 

das águas: Art. 36, Da Derivação das águas: Art. 43 e Art 139 e por fim da 

fiscalização Art. 178. (CETESB, 2013).  

 A implementação do Código de Águas no que diz respeito às águas de 

domínio da União ficou sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Águas 

e Energia Elétrica –DNAEE, compartilhada com o Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas –DNOCS nas áreas sujeitas ao flagelo das secas.  

 A Constituição Brasileira de 1937 não trouxe nenhuma novidade na questão 

dos recursos hídricos, apenas repetindo à competência da União para legislar e à 

exploração econômica das águas. A Constituição de 1946 incluiu, no artigo 34 como 

bens da União:  

  

“Os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos do seu domínio 
ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limite com outros 
países ou se estendam a território estrangeiro, e bem assim as ilhas 
fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países” 
(SABESP, apud Constituição Federal de 1946, p.256).  
 
 

Já no artigo 35 as águas são como definidas na esfera estadual da seguinte 

forma: “os lagos e rios em terrenos do seu domínio e os que têm nascente e fez no 

território estadual”.  

 A terceira fase, a holística, tem como característica o crescimento da 

preocupação das questões ambientais nas décadas de 60 e 70, com o Clube de 

Roma em 1968 e da conferência em Estocolmo em 1972 e, consequentemente, a 

preocupação com os recursos hídricos e começa a se esboçar na questão da gestão 

de águas, especificamente, na Conferência das Nações Unidas sobre Água ocorrida 

em 1977 em Mar Del Plata, Uruguai, que lançou as bases para a tomada de posição 

da comunidade internacional em relação aos recursos hídricos, em razão da 

poluição e pela iminente escassez (VARGAS, 2000).  

 No Brasil, em 1981, foi criada a lei sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, com seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e outras 

providências. Instituído também o Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, 

integrado por órgãos federais, estaduais e municipais, responsáveis pela proteção 
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ambiental. O órgão superior desse Sistema é o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA, ao qual compete, entre outras atribuições, “estabelecer 

normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do 

meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente 

os hídricos”. No exercício de sua competência, o CONAMA editou a Resolução 020, 

de 18.06.1986, que inaugurou, no âmbito nacional, a gestão da qualidade das águas 

(MELO, DANTAS NETO &MARACAJÁ, 2012).  

A Resolução CONAMA 20/1986, foi revogada pela resolução 357 de 17 de 

março de 2005; esta última trata da classificação das águas de acordo com suas 

utilizações e respectivos padrões de qualidade. A Resolução CONAMA 357/2005 

classifica as águas doces, salobras e salinas no território nacional, definindo os 

padrões de qualidade de cada uma dessas classes, segundo os seus usos 

preponderantes.  

O enquadramento dos corpos de água nessas classes é feito nos níveis de 

qualidade que deveriam ter para garantir os usos a que se pretende destiná-los, o 

que exige um controle de metas visando a atingir, de modo gradual, os objetivos do 

enquadramento. Os usos definidos nessa Resolução não abrangem todos os usos 

possíveis das águas, mas apenas os específicos, que exigem água de determinada 

qualidade. No entanto, por muito tempo, a Resolução 20/1986 foi o instrumento legal 

utilizado para disciplinar a dinâmica de utilização das águas, até a promulgação da 

Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos.  

Com a Constituição Federal de 1988 todas as águas tornaram-se públicas, 

posto que, enquanto recursos naturais, são bens públicos, de uso comum da 

população, inclusive as subterrâneas, não mais existindo águas comuns ou 

particulares. Assim, os antigos proprietários de poços, lagos ou qualquer outro corpo 

de água passaram à condição de meros detentores dos direitos de uso dos recursos 

hídricos caso obtenham a necessária outorga prevista em lei. 

A Constituição Federal repartiu a gestão de recursos hídricos com a divisão 

dos domínios das águas entre a União, os Estados e o Distrito Federal, deixando a 

competência para legislar sob o domínio apenas da União. A Constituição Federal 

de 1988 também previu em seu artigo 21, XIX a criação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos – SINGREH.  Em 1991 o SINGREH passou 
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pelo processo de regulamentação com o encaminhamento ao Congresso Nacional 

de projeto de lei dispondo sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos e o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH.  

No âmbito dos Estados, cada um ficou responsável por disciplinar a gestão de 

águas com a edição das leis que fossem necessárias. A Constituição Federal ao 

estabelecer em seu art. 22, inciso IV que caberia privativamente a União legislar 

sobre águas definiu que apenas ao legislador federal caberia instituir os 

fundamentos atinentes ao gerenciamento dos recursos hídricos. Assim, apenas a 

gestão é que é descentralizada e não a competência para legislar, que continua 

centralizada e nas mãos da União. De acordo com o art. 22, parágrafo único, apenas 

a edição de uma lei complementar poderá autorizar os Estados a legislarem em 

matéria de recursos hídricos (ANA,2011).  

A partir do início dos anos 80 e com o advento da Constituição de 1988, 

houve um avanço em relação a todo período anterior no que tange aos Recursos 

Hídricos no Brasil, já que antes havia apenas algumas iniciativas de legislação. Entre 

as mudanças tem-se a criação na constituição em seu artigo 21, XIX do Sistema 

Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos – SINGREH.  Em 1991 o 

SINGREH passou pelo processo de regulamentação com o encaminhamento ao 

Congresso Nacional de projeto de lei dispondo sobre a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(ANA,2011).   

Em 1997 há a criação da Lei 9.433/97 que instituiu a Lei das Águas. Como 

parte da regulamentação necessária à execução da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, foi promulgada a Lei 9.984, de 17.07.2000, que criou a Agência Nacional 

de Águas – ANA, como entidade federal de implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e integrante do Sistema Nacional de Recursos Hídricos.  

E, por sua vez, o Dec. 3.692, de 19.12.2000, que contempla a estrutura 

organizacional e operacional da ANA (MELO, DANTAS NETO & MARACAJÁ, 2012). 

O sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos é composto além dos 

órgãos citados anteriormente, pelos Conselhos Regionais dos Estados e dos 

Comitês de Bacia hidrográfica (Figura 03).  
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Figura 03- Composição do Sistema Nacional de Recursos Hídricos do Brasil 
                                         Fonte: MMA (2014) 
 
 

 

 



36 
 

 
 

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos- CNRH, é a Organismo colegiado 

(Órgão de Estado), consultivo e deliberativo, que define a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e as regras gerais para a gestão das águas, sendo a instância 

máxima do SINGREH.  É um fórum de diálogo, espaço de explanação de conflitos, 

de negociação e entre as suas principais atribuições na Política Nacional de 

Recursos hídricos:  

Analisar propostas de alteração da legislação pertinente á recursos hídricos e 

a política nacional de recursos hídricos; estabelecer diretrizes complementares para 

a implementação da política nacional de recursos hídricos; promover a articulação 

do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos nacional, regionais, 

estaduais e dos setores usuários; arbitrar conflitos sobre recursos hídricos; deliberar 

sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos, cuja as repercussões 

extrapolem o âmbito dos Estados; aprovar propostas de instituição  de comitês de 

bacia hidrográfica; estabelecer critérios gerais para a outorga de direito de uso de 

recursos hídricos e para a cobrança por seu uso; aprovar o plano nacional de 

recursos hídricos e acompanhar sua evolução (BRASIL,1997).  

Os comitês de bacia hidrográfica têm como atribuição legal deliberar sobre a 

gestão da água, fazendo isto de forma compartilhada com o poder público. O comitê 

passa, então, a definir as regras a serem seguidas com relação ao uso das águas. 

Aos órgãos gestores de recursos hídricos cabe fazer que essas regras sejam postas 

em prática por meio do seu poder de regulação (ANA,2011).  

Sendo assim, uma das atribuições mais relevantes dos comitês é estabelecer 

um conjunto de mecanismos e de regras, decididas coletivamente, de forma que os 

diferentes interesses sobre os usos da água na bacia sejam discutidos e negociados 

democraticamente em ambiente público, com transparência no processo decisório, 

buscando prevenir e dirimir conflitos. Essas regras devem ser avaliadas sob o 

aspecto da bacia hidrográfica, depois de considerados os aspectos técnicos e os 

diferentes pontos de vista dos membros do comitê (ANA,2011).  

A principal decisão a ser tomada pelo comitê é a aprovação do Plano de 

Recursos Hídricos da Bacia. Esse instrumento constitui-se no plano diretor para os 

usos da água. No plano devem ser definidas metas de racionalização de uso para 

aumento de quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis, 

bem como os programas e os projetos destinados ao atendimento dessas metas. No 
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plano são definidas também as prioridades para outorga de direito de uso da água, 

estabelecidas as condições de operação dos reservatórios, além de orientações e 

regras a serem implementadas pelo órgão gestor de recursos hídricos na concessão 

das outorgas. Também conterá as diretrizes e os critérios para cobrança pelo uso 

dos recursos hídricos.  

Enfim, o plano, como principal instrumento de deliberação do comitê, reúne as 

informações estratégicas para gestão das águas na respectiva bacia hidrográfica. O 

uso múltiplo das águas é outro aspecto importante a ser levado em conta no 

diagnóstico de conservação das regiões hidrográficas, já que a poluição e/ou a 

contaminação dos recursos hídricos vem aumentando a medida que existe o uso 

indiscriminado de suas águas.    

O Brasil possui uma das mais extensas e diversificadas redes fluviais do 

mundo, dividida em 12 Regiões Hidrográficas que torna o país um dos mais 

importantes no que se refere aos recursos hídricos, tanto superficiais, como 

subterrâneos. Algumas regiões hidrográficas ocupam grandes áreas de drenagem 

do território nacional como a Região Hidrográfica Amazônica que ocupa uma área de 

aproximadamente metade do Brasil, enquanto outras como a Região Hidrográfica do 

Atlântico Sudeste, ocupa só uma pequena parte da Região Sudeste, mais 

especificamente uma parcela dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espirito 

Santo e Minas Gerais.     

As regiões hidrográficas brasileiras estão divididas em : Região Hidrográfica 

Amazônica, Região Hidrográfica do Tocantins, Região Hidrográfica do Paraguai, 

Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental, Região Hidrográfica do Paraná, 

Região Hidrográfica do Parnaíba,  Região Hidrográfica do São Francisco, Região 

Hidrográfica do Atlântico Leste,  Região Hidrográfica do Atlântico Sudeste, Região 

Hidrográfica do Atlântico Sul, Região Geográfica Atlântico Nordeste Ocidental e 

Região Hidrográfica do Uruguai (Figura 04).  
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O processo de implantação de políticas de recursos hídricos nos estados 

como em São Paulo em 1991, no estado do Ceará em 1992 e o Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul em 1989, aceleraram a 

tramitação do Projeto de Lei no âmbito do Congresso Nacional da criação do 

Sistema Nacional dos Recursos Hídricos, em 1997. 

O conselho Nacional do Meio Ambiente- CONAMA, é o órgão consultivo e 

deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente-SISNAMA, foi instituído pela Lei 

6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada 

pelo Decreto 99.274/90 (MMA,2014).  

Entre suas competências deve-se destacar a que estabelece normas, critérios 

e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, 

com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos e a 

que tem como função de  incentivar a criação, a estruturação e o fortalecimento 

institucional dos Conselhos Estaduais e Municipais de Meio Ambiente e gestão de 

recursos ambientais e dos Comitês de Bacia Hidrográfica. Também em respeito aos 

recursos hídricos, a resolução número 357/2005 propõe a classificação das águas e 

diretrizes ambientais para o enquadramento dos corpos hídricos e estabelece 

também condições e padrões de lançamento de efluentes (MMA,2014).  

Como pode-se observar, as leis, decretos, resoluções e delimitações 

geográficas das regiões hidrográficas em relação à gestão dos recursos hídricos no 

Brasil foram criadas durante meados da década de 80 e mais intensamente ao longo 

da década de 90, para posteriormente ocorrer a sua implantação de forma gradual 

nos estados e municípios, como o que ocorreu no estado do Pará e em Belém sua 

capital. Apesar desses avanços, os recursos hídricos do Brasil continuam a ser 

degradados de forma descontrolada, no capitulo 2 iremos tratar da temática 

saneamento básico, sua falta e consequências, como as doenças de veiculação 

hídrica na população da área de estudo.  
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1.4.1 Política de Recursos Hídricos do Estado do Pará  

 

A política de recursos hídricos do Estado do Pará, assim como a Política 

Nacional de Recursos Hídricos, tem um histórico recente, com seu desenvolvimento 

significativo a partir da Constituição Federal de 1988. Entre algumas ações 

desenvolvidas no Estado pode-se destacar o marco histórico que aconteceu a  partir 

da Lei nº 6.381/2001 – Política Estadual de Recursos Hídricos, nas quais várias 

ações passaram a ser tomadas como: a adoção da Bacia Hidrográfica como unidade 

físico-territorial para a implantação da política estadual de Gerenciamento de 

recursos hídricos do Estado do Pará; implementação do sistema estadual de 

informações de recursos hídricos e a criação da rede hidrometeorológica do estado 

com intercâmbio com instituições municipais e federais.  

Além disso, a água passa a ser considerada bem escasso, apesar de ser um 

recurso comum. Por isso gerenciar os recursos hídricos no Estado do Pará e 

desenvolver um banco de dados e, posteriormente, prever impactos dos manejos 

setoriais das águas no Pará, são algumas da ações continuas que passaram a ser 

tomadas. 

Ficou estabelecido também o Sistema Estadual de Gerenciamento dos 

Recursos Hídricos, juntamente com o Conselho Estadual dos Recursos Hídricos que 

tem funções de gerenciar a gestão das águas no estado do Pará e de promover a 

discussão permanente sobre a forma de utilização, cobrança e estabelecer funções 

normativas e deliberativas a todas as questões referentes ao uso da água no Estado 

do Pará (PARÁ,2014).  

Dentre as resoluções temos a resolução N° 001/2007 que Institui as Câmaras 

Técnicas de Assuntos Legais e Institucionais, do Plano Estadual de Recursos 

Hídricos e de Capacitação e Educação Ambiental dos Recursos Hídricos.   

A divisão das bacias hidrográficas no Pará Inicialmente estava ao cargo da 

SECTAM6 que posteriormente foi extinta dando lugar a SEMA7 que por meio de seu 

departamento o GESIR8 elaborou a divisão das regiões hidrográficas do Estado do 

Pará que estão divididas em sete áreas conforme podemos ver na figura 05 e o 

mapa hidrográfico do Estado do Pará na figura 06.   

                                                            
6 Secretaria Executiva de Estado de ciência, tecnologia e meio ambiente. 
7 Secretaria Executiva de Meio Ambiente 
8 Gerência do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos 



 

               Figuraa 05: Divisãão das regi
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O Decreto nº 5.565/2002 definiu a SECTAM como órgão gestor da Política 

Estadual de Recursos Hídricos que posteriormente passou a ser responsabilidade 

da SEMA com a extinção da SECTAM. Já o Decreto nº 2.070, de 20/02/2006 - 

Regulamenta o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH que foi substituído 

pelo Decreto nº 276, de 02 de Dezembro de 2011. Neste decreto especialmente o 

Art. 4º define a composição do Conselho Estadual de Recursos Hídricos por:  

I-representantes de órgãos públicos estaduais com atuação no gerenciamento 

de recursos hídricos; 

II -representantes dos Municípios; 

III -representantes dos usuários de recursos hídricos; 

IV -representantes das organizações civis legalmente constituídas com efetiva 

atuação na área de recursos hídricos. 

 

1.4.2 Política de Recursos Hídricos do Município de Belém 

 

 Em Belém o órgão responsável pelo gerenciamento dos Recursos Hídricos é 

a SEMMA9 que foi criada em 31 de janeiro e 2003, pela Lei n° 8.233, e é o órgão da 

administração pública municipal responsável pela proteção do sistema natural e 

controle de qualidade ambiental na área urbana do município.  A SEMMA realiza 

também o cadastramento e licenciamento de empreendimentos e atividades que 

utilizam recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidoras ou 

aquelas que sob qualquer forma possam causar degradação ambiental aos recursos 

hídricos dos limites municipais. (BELÉM, 2014).   

 Dentro do plano diretor do Município de Belém sobre os recursos hídricos, 

tem-se como principais atribuições da Secretaria Municipal de Meio Ambiente:  

adotar as bacias hidrográficas do Município como Unidades de Planejamento da 

Política Municipal de Saneamento Ambiental Integrado; divulgar e difundir políticas 

de conservação e uso da água nas bacias hidrográficas do Município e implementar 

programas de controle de produção e circulação de resíduos.  

 

 

 

                                                            
9 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 



43 
 

 
 

CAPITULO II 

 
 
2 SANEAMENTO E AS DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA  
 
 
2.1 O saneamento e as Doenças de Veiculação hídrica, um breve histórico.    
 
 
 Neste capitulo serão abordados o saneamento e as doenças veiculadas pela 

água, dois dos principais problemas de muitas populações ao longo da história. 

Existem várias definições sobre o saneamento e, dentre elas, serão destacadas 

duas. A primeira é a da Organização Mundial da Saúde que conceitua o saneamento 

como o “controle de todos os fatores do meio físico, que exercem ou podem exercer 

efeitos nocivos sobre o seu bem estar físico, mental e social”. 

 A segunda é do Instituto Trata Brasil (2012), que estuda o saneamento no 

Brasil e que o define “como o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar 

as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças, promover a 

saúde e melhorar a qualidade de vida da população”. 

  O saneamento e sua importância vem desde os primórdios da civilização 

quando no Antigo Testamento, o povo judeu já preservava os poços de 

abastecimento de água limpos e tampados. Os egípcios armazenavam água do Rio 

Nilo de forma eficiente para evitar a contaminação. Na civilização greco-romana as 

práticas sanitárias coletivas mais marcantes estão na construção de aquedutos, os 

banhos públicos e os esgotos romanos, tendo como símbolo histórico a conhecida 

Cloaca Máxima de Roma 10(TRATA BRASIL, 2012).  

  Na Idade Média e na Revolução Industrial as doenças tiveram um 

crescimento extraordinário por três principais motivos: o domínio da Igreja que 

detinha todo o conhecimento o que trouxe um retrocesso no desenvolvimento de 

obras de ordem sanitária, a falta de hábitos higiênicos que se inicia na Idade Média 

na Europa e que se agravara com o crescimento industrial em fins do séc. XVIII e os 

camponeses que foram levados em massa para as cidades sem infraestrutura 

                                                            
010 Foi um dos primeiros sistemas de coleta de esgoto do mundo. Construída na Antiga Roma para drenar os 
marshes locais e retirar o esgoto da cidade mais populosa do mundo na época, transportava os efluentes para 
o Rio Tiber que corria ao lado da cidade, o nome significa O maior esgoto.  (Souza, 2007).  
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durante a Revolução Industrial, o que desencadeou vários problemas de saúde 

pública e meio ambiente .  

 Logo após este período, com o desenvolvimento das ciências as doenças 

passam ter suas patologias e origens analisadas de forma mais precisa e assim 

relações entre água/saneamento e as doenças ficam mais claras. 

 Hoje apesar do avanço na Área de Saneamento com o descobrimento de 

novas técnicas e de medicamentos que combatem com eficácia as doenças, muitos 

países como o Brasil, Haiti, Nigéria, dentre outros ainda enfrentam problemas com 

doenças de veiculação hídrica seja pela falta de água tratada, seja pela falta de 

esgoto tratado, ou seja pela ausência de saneamento básico.       

 Guimarães (2007) chama a atenção para diferenciação de Saneamento e 

Saneamento básico. O saneamento tem maior abrangência que vai desde a 

estrutura física até a estrutura educacional, legal e institucional enquanto que o 

saneamento básico conforme é definido por Souza (2007) como “o conjunto de 

ações que inclui o abastecimento de água, o esgotamento sanitário; a drenagem 

urbana das águas pluviais, a disposição de resíduos sólidos e o controle de vetores”. 

O saneamento possui mais serviços do que o saneamento básico conforme pode-se 

observar nos quadros 01 e 02.   

 

Serviços de Saneamento Básico 

→Abastecimento de água às populações, com 
a qualidade compatível com a proteção de sua 
saúde e em quantidade suficiente para a 
garantia de condições básicas de conforto; 
 
→Coleta, tratamento e disposição 
ambientalmente adequada e sanitariamente 
segura de águas residuárias (esgotos 
sanitários, resíduos líquidos industriais e 
agrícola; 
 

→Acondicionamento, coleta, transporte 
e/ou destino final dos resíduos sólidos 
(incluindo os rejeitos provenientes das 
atividades doméstica, comercial e de 
serviços, industrial e pública);  
 
→Coleta de águas pluviais e controle de 
empoçamentos e inundações 

Quadro 01: Serviços de Saneamento básico 
Fonte: adaptado de Guimarães (2007) 
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 Serviços de Saneamento 

→Abastecimento de água às 
populações, com a qualidade 
compatível com a proteção de sua 
saúde e em quantidade suficiente 
para a garantia de condições básicas 
de conforto; 
 
→ Coleta, tratamento e disposição 
ambientalmente adequada e 
sanitariamente segura de águas 
residuárias (esgotos sanitários, 
resíduos líquidos industriais e 
agrícola. 
 
 →Acondicionamento, coleta, 
transporte e/ou destino final dos 
resíduos sólidos (incluindo os rejeitos 
provenientes das atividades 
doméstica, comercial e de serviços, 
industrial e pública) 

→Coleta de águas pluviais e 
controle de empoçamentos e 
inundações; 
 
→Controle de vetores de doenças 
transmissíveis (insetos, roedores, 
moluscos, etc.); 
 
→Saneamento dos alimentos; 
 
→Saneamento dos meios 
transportes; 
 
→Saneamento e planejamento 
territorial; 
 
 →Saneamento da habitação, dos 
locais de trabalho, de educação e de 
recreação e dos hospitais; 
 

  →Controle 
da poluição 
ambiental – 
água, ar e 
solo, acústica 
e visual. 

Quadro 02: Serviços de Saneamento  
Fonte: adaptado de Guimarães (2007) 

 
 

  Como pode-se notar, o saneamento é algo que exige uma gama de ações 

mais amplas que o saneamento básico e por isso deveria ser realizada em todos os 

países do mundo, entretanto isto só aconteceu nos chamados países desenvolvidos 

ou de primeiro mundo que tiveram inicialmente esta preocupação em meados do 

século XX focando as questões ambientais e o bem estar das suas populações  com 

a criação de legislações ambientais e que surtiram efeito, já que hoje estes países 

exibem números expressivos de saneamento e de desenvolvimento humano 

(HESPANHOL, 2006).  

   Alguns encontros foram promovidos pela ONU11 em âmbito internacional para 

tentar debater os problemas de acesso ao saneamento, água e de combate a 

doenças que são encontradas ainda na atualidade nos países da América Latina, 

África e Ásia e entre estes encontros podemos destacar:  

  A Conferência das Nações unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

em Mar Del Plata em 1977 estabeleceu que o período de 1981 a 1990 teria o 

objetivo de ser conhecida como a Década de Água e Saneamento, com metas 

estabelecidas pelos países membros da ONU para o acesso ao saneamento a todos 

                                                            
11 Organização das Nações Unidas 
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os habitantes do planeta. Estas metas muitos anos depois não foram cumpridas 

ficando muito abaixo do que ficou acordado pelos países em desenvolvimento como 

o Brasil (HESPANHOL, 2006).   

Em janeiro de 1992 na Conferência Internacional sobre Água e o 

Desenvolvimento Sustentável de Dublin na Irlanda no seu 4° principio diz que: “vital 

reconhecer primeiro o direito básico de todos os seres humanos a terem acesso a 

água limpa e saneamento a um preço acessível (ONU,2013).  

Em junho de1992 no Rio de Janeiro na Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Agenda 21 estabelece no seu capitulo 18 a 

seguinte titulação:” Proteção da qualidade e do abastecimento dos recursos hídricos: 

aplicação de critérios integrados no desenvolvimento, manejo e uso dos recursos 

hídricos”. Nele é ressaltada a importância da água para o ser humano, o acesso a 

todos a água potável, o manejo integrado dos recursos hídricos, poluição dos 

recursos hídricos em várias localidades do planeta, a prevenção da poluição, 

proteção das águas subterrâneas, o saneamento ambiental, o mal saneamento que 

causa doenças relacionadas a água e outras ações que promovam o acesso e a 

preservação dos corpos hídricos no planeta (ONU,2013).   

 Em julho de 2010 a Assembleia Geral da ONU cria a resolução 64/292 

reconhece formalmente o direito à água e ao saneamento e reconhece que a água 

potável limpa e o saneamento são essenciais para a concretização de todos os 

direitos humanos. A Resolução apela aos Estados e às organizações internacionais 

que providenciem os recursos financeiros, contribuam para o desenvolvimento de 

capacidades e transfiram tecnologias de modo a ajudar os países, nomeadamente 

os países em vias de desenvolvimento, a assegurarem água potável segura, limpa, 

acessível e a custos razoáveis e saneamento para todos (ONU,2013).   

 Em setembro de 2010 a Resolução do Conselho dos Direitos Humanos da 

ONU cria a Resolução 15/09, na qual afirma que os direitos à água e ao saneamento 

fazem parte do direito internacional existente e confirma que esses direitos são 

legalmente vinculativos para os Estados. Também apela aos Estados que 

desenvolvam as ferramentas e mecanismos adequados para alcançarem, 

gradualmente, a concretização integral das obrigações em termos de direitos 

humanos relacionadas com o acesso a água potável segura e saneamento, 
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incluindo em áreas atualmente não servidas ou insuficientemente servidas 

(ONU,2013).  

 Nota-se que o saneamento ainda é um recurso muito distante da maioria das 

populações no mundo subdesenvolvido, que mesmo com resoluções internacionais 

e acordos, muitas doenças principalmente as de veiculação hídrica são 

diagnosticadas todos os anos nos países subdesenvolvidos. 

 As doenças de veiculação hídrica são causadas por descargas de resíduos 

humanos e de animais que transportam uma série de patógenos, como bactérias, 

vírus, protozoários ou organismos multicelulares, que podem causar doenças 

gastrointestinais (TUNDISI, 2005). No quadro 03 são mostradas as principais 

doenças de veiculação hídrica existentes.  

Doença  Agente infeccioso   Organismo  Sintomas 

Cólera   Vibrio Cholerae   Bactéria  Diarreia  Severa  e  grande  perda  de 
liquido  

Disenteria   Shigella dysinteriae Bactéria  Infecção  do  cólon  e  dores  abdominais 
mais intensas  

Enterite   Clostridium 
Perfingrens 

Bactéria  Inflamação  do  intestino,  perda  do 
apetite, diarreia, dores abdominais. 

Febre Tifoide   Salmonella typhi  Bactéria  Sintomas iniciais como dores de cabeça, 
perda de energia, febre, hemorragia nos 
intestinos  e manchas  na  pele  ocorrem 
em estados posteriores da doença.  

Hepatite Infeciosa   Vírus da Hepatite A  Vírus  Inflamação  do  fígado,  causando 
vômitos,  febre  e  náuseas,  perda  de 
apetite.  

Poliomielite   Vírus da Pólio   Vírus  Febre,  diarreia,  dores  musculares,  em 
estágios  mais  avançados  paralisia  e 
atrofia dos músculos.  

Criptosporidiose  Cryptosporidíum 
SP. 

Protozoário  Diarreias e dores que podem durar mais 
de vinte dias  

Disenteria 
Amebiana  

Entamoeba 
histolystica  

Protozoário  Infecção  no  cólon  que  causa  diarreia, 
perda de sangue e dores abdominais.  

Esquistossomose   Schistosoma  
SP.  

Verme   Doença  tropical  que  ataca  o  fígado, 
causa  diarreia,  fraqueza  e  dores 
abdominais 

Ancilostomíase  Ancyslostoma SP.   Verme   Anemias, sintomas de bronquite.  

Malária   Anopheles SP.   Protozoário  Febre alta, prostação.  

Febre Amarela   Aedes SP  Vírus   Anemia  

Dengue   Aedes SP   Vírus   Anemia entre outros sintomas.  

Quadro 03: Principais doenças de veiculação hídricas existentes 
Fonte: Branco, Azevedo e Tundisi, 2006 

 



48 
 

 
 

  O lançamento de esgotos em quantidades cada vez maiores nos corpos 

hídricos causam as doenças elencadas no quadro anterior. Na Oceania, África, Ásia 

e América Latina altos índices de internações são verificados. Estas doenças 

segundo Branco, Azevedo e Tundisi (2006) são classificadas em quatro categorias. 

A primeira categoria das doenças tem origem na água, como a cólera, febre tifoide e 

disenteria. A segunda categoria são das doenças produzidas por água contaminada 

a partir de organismos que não têm sua origem na água, como a leishmaniose por 

exemplo. A terceira categoria são das doenças que têm os organismos que possuem 

os vetores se devolvendo na água como a malária, febre amarela e dengue. A 

quarta categoria são as doenças dispersadas pela água. 

 A ligação entre as doenças de veiculação hídrica e a falta de saneamento 

e/ou do saneamento básico são evidentes conforme vários estudos realizados, só 

investimentos a médio e longo prazo podem resolver a diminuição e até mesmo a 

erradicação destas doenças.  

 Souza (2007) faz um histórico das principais doenças de transmissão hídrica 

através de patogênicos clássicos e emergentes. Ele destaca que nas últimas 

décadas do século XX se intensificou o surto de doenças que são relacionadas a 

presença de patogênicos de origem fecal, dentre eles: Campylobacter jejuni, 

Escherichia coli patogênica, vírus entéricos como rotavírus, calicivírus e os parasitas 

Giárdia lambia, Cryptosporidíum parvum e Microsporidia, não só no Brasil mas 

também em vários países da América Latina e África.  

 

2.2 O Saneamento e as doenças de veiculação hídrica no Brasil.  

  

No período colonial brasileiro as ações de saneamento se limitavam a 

drenagem dos terrenos juntamente com a criação de chafarizes em algumas cidades 

sem qualquer investimento de distribuição de água e de tratamento de esgoto. 

Depois de um longo período de estagnação de investimentos em saneamento, dois 

acontecimentos foram importantes para posteriormente haver investimentos no 

setor: a vinda da corte portuguesa em 1808 e a abertura dos portos em 1810 no Rio 

de Janeiro que tiveram como consequência o crescimento populacional aliado a falta 

de investimentos em saneamento e como consequência o aumento de doenças 

(SABESP, 2012).  
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 A partir disso, entre 1830 e 1851, ocorreram 23 epidemias de Febre Amarela 

na cidade do Rio de Janeiro. Nesta época empresas estrangeiras da Inglaterra 

começam a realizar serviços de saneamento principalmente em São Paulo e no Rio 

de Janeiro. As epidemias eram frequentes pela presença de pernilongos e ratos nas 

cidades.Com a gravidade da situação o Médico Emilio Ribas realizou a campanha 

de combate à febre amarela em São Paulo.  

   Osvaldo Cruz fez campanha semelhante no Rio de Janeiro em 1903 para 

erradicar focos da Febre Amarela e vacinações, nas quais os agentes da Brigada 

Sanitária12 foram amplamente criticados e combatidos pelos moradores, pela forma 

que era realizada a campanha de vacinação. Esta revolta ficou conhecida com a 

Batalha da Vacina em 1904 (SABESP,2012).   

 Um importante personagem na estrutura de saneamento no começo do 

século XX foi o médico sanitarista Saturnino de Brito, que dentre suas principais 

obras, estão a rede de canais da Cidade de Santos e o sistema de água e esgotos 

de Belo Horizonte, até então a nova capital do Estado de Minas Gerais.  

 A partir dos anos 40 o saneamento entra em uma nova fase no Brasil por 

alguns fatores, como o crescimento urbano, a criação da Inspetoria de águas e 

esgotos e o início de cobrança dos serviços. Nos anos 50 o setor de saneamento se 

desvincula, cada vez mais, do setor de saúde. Nos anos 60 e 70 são criadas 

também as empresas de economia mista e ainda na década de 60, mais 

precisamente em 1964, com o golpe militar é criado o BNH13 que passa a gerenciar 

os recursos do FGTS14, que era a principal fonte de recursos para o setor de 

saneamento. Já em 1965 o Brasil assina acordo com Estados Unidos, criando o 

"Fundo Nacional de Financiamento para Abastecimento de Água", que no período de 

1965/1967, atendeu apenas a 21 cidades em todo o país com obras de 

abastecimento de água (SOUZA,2011).   

 Souza (2011) afirma que a criação do PLANASA15, em 1971, teve o objetivo 

de atender a demanda de abastecimento de água, que se tornou crescente no pais, 

além de criação e redes de esgotamento sanitário. Surgiram também as companhias 

de abastecimento, as tarifas para cobrir os investimentos em coleta e distribuição de 

                                                            
12Era uma  comissão de empregados da área de  saúde preparados para executar o  serviço de vacinação nas 
residências.  
13Banco Nacional de habitação  
14Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  
15Plano Nacional de Saneamento 
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água para a população, mas que não atendeu a maior parcela pobre da mesma. 

Outro problema ocorrido foi o de mínimo investimento em coleta e tratamento de 

esgoto, em comparação ao abastecimento.   

 O PLANASA foi o responsável também pelo arcabouço institucional que 

vigora até hoje nas companhias de águas e esgotos do Brasil, mas com o fim de seu 

principal financiador o BNH por causa da dívida externa brasileira e a queda de 

recursos do FGTS, o mesmo perdeu força e teve sua extinção acelerada onde temos 

a seguinte citação: 

 

 

O esgotamento do Planasa se deu em meados da década de 1980, 
após a extinção do BNH em 1986, principal fonte de financiamento 
do setor. A revogação do decreto 82.587/78 em 1991 pelo então 
Presidente Fernando Collor de Mello enterrou a única regulação 
existente para as companhias estaduais em nível federal no âmbito 
desse plano, o que acabou por selar o fim do mesmo. Dois fatores 
concorreram de forma especial para a crise que culminou no 
esgotamento do Planasa: a recessão econômica da década de 1980 
e a mudança do marco jurídico-institucional proveniente da 
redemocratização brasileira que resultou na Constituição Federal 
de1988. (SOUZA, 2011.p.15). 
  
 
 

   Após o fim do PLANASA, a política nacional de saneamento permaneceu sem 

regulação especifica, e a partir da Constituição Federal de 1988, Estados e 

Municípios tem discutido a legislação sobre a titularidade municipal em relação a 

gestão do saneamento básico o que impede segundo os Estados investir no setor. 

Rubinger apud Boja (2004) verifica que mesmo após a promulgação da Lei 

11.445/07 – que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico –, as 

questões relativas à titularidade ainda permanecem, pois, no texto da referida lei não 

se define expressamente quem é o titular do serviço.  

  Souza (2007, p.17) afirma que:  

 

Essa ambiguidade gerou uma indefinição jurídica acerca da 
titularidade sobre a prestação dos serviços de saneamento no país 
que culminou, na maior parte das regiões brasileiras, em conflito 
entre Estados e Municípios, que correram à Justiça para assegurar a 
sua titularidade sobre a prestação desses serviços. 
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No período compreendido entre os anos de 1990 e 1994 o setor de 

saneamento teve a maior crise financeira desde a Criação do PLANASA na década 

de 1970, sendo que somente em 1995 é retomado os investimentos no setor, 

conforme podemos verificar na afirmação a seguir:  

  

A retomada dos investimentos veio a partir de 1995, por meio da 
reestruturação das contas do FGTS, da reestruturação praticada 
pelos prestadores de serviços e da renegociação das dívidas dos 
estados, incluindo as empresas de saneamento. Contudo em 1999, 
acontece, uma retração dos investimentos, em função e medidas 
restritivas de crédito ao setor público como um dos meios de política 
econômica utilizados para o ajuste fiscal e o controle do déficit que 
se manteve até o final de 2002 ... (FARIAS,2011, p.23). 
  
 
 

 Os gastos com saneamento no Brasil estão muito abaixo do que é estipulado 

pela ONU (2006), que é de 1% do PIB16 no mínimo para se atingir a Universalização 

de água e esgoto no Brasil, conforme foi estipulado na cúpula do milênio no ano de 

2000 entre os países membros.  

 Outro entrave ao crescimento da política de saneamento foi a adoção do 

PMSS17 que veio para regulamentar a abertura dos serviços de saneamento para a 

iniciativa privada com alegação de universalização dos serviços até o ano de 2010 e 

seguir o ficou estabelecido no Consenso de Washington18, no qual o Estado deveria 

reduzir sua participação na economia nacional, na qual não teria que investir mas 

sim regular a mesma (SOUZA,2011). Com estes ajustes o saneamento passou a ser 

incluído no programa de privatizações.  

 Mas a privatização do setor de saneamento não obteve o resultado esperado,  

como explicou Souza (2011), pois as tentativas dos governos estaduais e o esforço 

do governo federal em privatizar as respectivas concessionárias de saneamento em 

vários estados brasileiros, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, 

esbarrarem na impossibilidade de se transferir as concessões dos serviços 

municipais englobados nesses estados aos investidores privados, sem prévia 

autorização e compensação aos municípios concedentes. Os investimentos são 

                                                            
16 Produto Interno Bruto  
17 Programa de Modernização do Setor de Saneamento 
18 Foi a forma como ficou popularmente reconhecido um encontro ocorrido em 1989, na capital dos Estados 
Unidos. Nesse encontro, realizou‐se uma série de recomendações visando ao desenvolvimento e à ampliação 
do neoliberalismo nos países da América Latina. (SOUZA,2011).  
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altos e os investidores privados não arriscariam investir numa insegurança jurídica 

que o setor se encontra. O municípios também não querem receber todo o 

arcabouço institucional para dar continuidade os investimentos que começaram com 

os estados.  

 Apesar disso existem muitas prefeituras que municipalizaram seus serviços 

de água e esgoto mas que depois o devolveram para os Estados pela falta de 

capacidade de investimentos no setor. Um exemplo disso é o município de Diadema 

na Região Metropolitana da Grande São Paulo que em 1993 criou sua companhia 

de água e esgoto, mas que 20 anos depois devolveu a concessão ao estado de São 

Paulo devido a altas dívidas acumuladas e a investimentos em saneamento não 

realizados. 

 A partir de 2003, no Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, algumas ações 

foram tomadas como: a criação do Ministério das Cidades (2003), da Secretaria 

Nacional de Saneamento Ambiental e a edição da Lei dos Consórcios-Lei 

11.107/2005- que torna viável a execução e a gestão associada dos serviços de 

saneamento entre entes públicos e a criação da chamada Lei do Saneamento 

11.445/2007 (SOUZA,2011).  

 Farias apud Costa (2011) faz importantes observações sobre os problemas 

ainda existentes : primeiramente sobre a criação de agências reguladoras estaduais 

e municipais estabelecida na Lei 11.445/2007, mas que, nos municípios, a 

dificuldade de se implementarem estas agências reguladoras municipais esbarra na 

falta de condições da maioria dos municípios brasileiros em criá-las por falta de 

profissionais capacitados e a capacidade de investimentos  sobre a situação que se 

encontra hoje, um marco regulatório que existe mas que tem grande dificuldade de 

ser implementado devido a problemas da história do saneamento, que ainda 

existem, que são a falta de consenso quanto a titularidade dos serviços, limitações a 

investimentos por meio de tarifas cobradas atrelando isso ao condicionamento de 

expansão de serviços de água e esgoto e a grande diferença de investimentos entre 

as regiões brasileiras.  

Cerca de 2.495 municípios brasileiros ou quase metade dos existentes não 

dispõem de rede coletora de esgoto. A lei já previa esta dificuldade dos municípios 

mas enfrenta resistências junto aos mesmos a repassar as competências para os 

estados. Além do mais os municípios a luz da Lei 11.445/2007, para conseguir 
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recursos federais, têm que organizar seus PMS19, mas que estão encontrando 

dificuldades em realizá-los. 

Aliado a isso os investimentos em saneamento em relação ao PIB são baixos, 

na ordem de 0,20% do PIB entre 2008 e 2011 conforme afirma Costa (2011) sendo 

que o mínimo que seja feita a universalização até 2025 seja da ordem de 0,45% do 

PIB.   

 

2.2.1 Dados sobre o Saneamento básico e doenças de veiculação hídrica no Brasil. 

 

Os números apresentados a seguir são sobre saneamento básico no Brasil 

baseados em estatísticas que são geradas nas principais bases de dados, sendo 

que estas diversas fontes têm metodologias diferentes e detalhamentos em relação 

a categorias pesquisadas, como é possível verificar no anexo I. O Censo 

Demográfico e o PNAD20 têm como objeto o domicílio e, em relação ao saneamento, 

apresentam resultados mais voltados ao atendimento populacional pelos serviços, já 

o PNSB21 e o SINIS22 tem em sua metodologia o município como objeto 

apresentando uma visão mais voltada a gestão e a prestação e serviços 

(RUNBIGER ,2008).  

Em relação a sua e periodicidade, o SNIS e o PNAD têm divulgações anuais 

mas com menos informações e amostras que o PNSB e o Censo Demográfico do 

IBGE. A tabela 02 mostra o resultado da pesquisa do IBGE em relação ao 

saneamento no Brasil entre 2000 e 2008 no seu atlas do Saneamento de 2011.  

 

Brasil e Grandes 
Regiões  

Total de 
Municípios  

Rede Geral/ 
Distribuição de 
água  

Rede 
Coletora de 

Esgoto  

Manejo de 
Resíduos 
Sólidos  

Manejo de 
águas Pluviais 

 2000 2008 2000 2008 2000 2008 2000 2008 2000 2008 
Brasil 5507 5564 5391 5531 2877 3069 5475 5562 4327 5256 
Norte  449 449 422 442 32 60 445 449 222 403 
Nordeste  1787 1793 1722 1772 767 819 1769 1792 1227 1615 
Sudeste  1666 1668 1666 1668 1547 1586 1666 1667 1468 1643 
Sul  1159 1188 1142 1185 451 472 1149 1188 1094 1172 
Centro- Oeste  446 466 439 464 80 132 446 466 316 423 
 

        Tabela 02: Números comparativos de saneamento no Brasil entre 2000 e 2008.  
Fonte: IBGE (2011) 

                                                            
19 Plano Municipal de Saneamento 
20 Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicilio 
21 Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 
22 Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento 



54 
 

 
 

Na tabela 03 temos o resultado da pesquisa do SNIS23 do ano de 2011 que se 

refere os níveis de atendimento de água e esgoto por prestadores de serviços 

participantes do SINIS de 2011.  

Região  Índice de atendimento com rede %   Índice de tratamento de esgotos 
gerados em %  

 Água  Coleta de Esgotos   
 Total  Urbano Total  Urbano  Total  

 (IN055) (IN023) (IN056) (IN024) (IN046) 
Norte  54,6 67,9 21,3 28,4 30,1 
Nordeste  71,2 89,4 73,8 78,8 41,2 
Sudeste  91,5 96,7 36,2 42,0 34,6 
Sul  88,2 96,8 47,5 52,0 44,0 
Centro- Oeste  87,3 96,0 48,1 55,5 37,5 
Brasil  82,4 93,0 9,6 11,8 12,7 

 

Tabela 03: Níveis de atendimento de água e esgotos dos prestadores de serviços 
participantes do SINIS em 2011, segundo região Geográfica do Brasil.  

Fonte: SINIS (2013)  
 

 Pode-se observar que mesmo com metodologias diferentes entre as 

pesquisas, as Regiões Norte e Nordeste estão com índices baixos de saneamento 

em relação aos números das outras regiões do Brasil o que mostra também a 

pesquisa de saneamento realizada pelo IBGE que aponta as Regiões Norte e 

Nordeste com indicadores muito baixos de. Tem-se ainda a pesquisa realizada e que 

é mostrado na tabela 04 os 10 melhores municípios em abastecimento de água e os 

10 piores em abastecimento de água no Brasil em estudo feito pelo instituto Trata 

Brasil. 

Colocação 10 Melhores IN(05524) 
% 

Colocação 10 piores IN(055) % 

1° Belo Horizonte 100 91° Recife 82,29 
2° Curitiba 100 92° Belford Roxo 78,32 
3° Porto Alegre 100 93° Belém 76,3 
4° Santo André 100 94° Petrolina 70,86 
5° Osasco 100 95° Aparecida de 

Goiânia 
62,43 

6° S. José dos Campos 100 96° Jaboatão dos 
Guararapes 

55,33 

7° Londrina 100 97° Santarém 41,44 
8° Niterói 100 98° Macapá 40,94 
9° Santos 100 99° Porto Velho 34,77 

10° Carapicuíba 100 100° Ananindeua 26,73 
Tabela 04: Os dez melhores e os dez piores municípios em abastecimento de água no 

Brasil em 2013 
Fonte: Trata Brasil (2013).  

                                                            
23 Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento 
24 IN(55) Indicador água ‐População urbana e rural atendida por abastecimento de água (Trata Brasil 2013).    
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 Na tabela 05 tem-se os dados do Instituto Trata Brasil em relação aos 10 

melhores municípios do Brasil no que se refere a Coleta de Esgotos e os 10 piores 

no que se refere a Coleta de Esgotos.  

 

Colocação 10 Melhores IN(05625) 
% 

Colocação 10 piores IN(056) % 

1° Belo Horizonte 100 91° Joinville  18,0 
2° Santos 100 92° Canoas  17,4 
3° Franca 100 93° Teresina  16,0 
4° Piracicaba 99,9 94° Belém  8,1 
5° Volta Redonda 99,0 95° Jaboatão dos 

Guararapes  
6,8 

6° Jundiaí 98,3 96° Macapá 6,1 
7° Uberaba 98,0 97° Blumenau  4,9 
8° Santo André 97,9 98° Porto Velho  2,7 
9° Ribeirão Preto 97,7 99° Ananindeua  0,0 

10° Contagem 97,5 100° Santarém  0,0 
 

Tabela 05: Os dez melhores e os dez piores municípios em coleta de esgoto no Brasil 
em 2013 

Fonte: Trata Brasil (2013).  

 

Na tabela 06 tem-se os dados do Instituto Trata Brasil em relação aos 10 

melhores municípios do Brasil e os 10 piores municípios no que se refere a 

Tratamento de Esgotos. 

 

Colocação 10 Melhores IN(04626) 
% 

Colocação 10 piores IN(046) % 

1° Sorocaba  93,6 91° Ribeirão das 
Neves 

3,8 

2° Niterói  92,7 92° Duque de Caxias  3,7 
3° Jundiaí 91,4 93° Itaquaquecetuba  3,5 
4° Maringá  90,1 94° Belém  1,6 
5° S.J do Rio Preto 89,2 95° Nova Iguaçu  0,4 
6° Curitiba  87,2 96° Ananindeua  0,0 
7° Londrina  82,9 97° São João de Meriti  0,0 
8° Ribeirão Preto 81,5 98° Porto Velho  0,0 
9° Limeira  80,8 99° Santarém  0,0 

10° Petrópolis  80,1 100° Governador 
Valadares  

0,0 

 
Tabela 06: Os dez melhores e os dez piores municípios em tratamento de esgoto no 

Brasil em 2013 
Fonte: Trata Brasil (2013).  

                                                            
25 IN(056)‐ População urbana e rural atendida por coleta de esgoto (Trata Brasil,2013).  
26 IN(046)‐ Volume de esgoto tratado em relação ao volume de água consumido (Trata Brasil,2013).  
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Na tabela 07 tem-se um panorama das internações por DRSAI27 entre os 

anos de 1996 e 2000 tendo por base o Sistema de informações hospitalares do SUS 

que faz parte dos dados estatísticos oficiais do governo federal na Região Norte do 

Brasil. 

 

Região/ 
Estado 

Diarréias   Dengue Leishmaniose  Leptospirose 
 

 
 

1996  2000  %  1996 2000 % 1996 2000 %  1996  2000 %

Norte   652,60  544,50  ‐17  0,48 31,82 6552 1,82 4,00 120  2,81  4,57 63
Rondônia  711,30  730,08   03  0,00 1,31 1,55 3,85 149  0,57  0,36 ‐36
Acre  476,02  444,16  ‐07  0,00 1,62 1,24 5,20 3,19  1,03  3,41 230
Amazonas   279,75  175,93  ‐37  0,00 0,60 1,00 0,57 ‐43  1,46  1,42 ‐3
Roraima   218,51  112,91  ‐48  0,00 0,31 5,67 1,85 ‐67  0,00  0,00
Pará   864,19  739,50  ‐14  0,09 63,99 70433 1,22 4,70 287  4,08  3,80 ‐7
Amapá  233,75  334,77   43  0,00 0,21 0,53 1,05 99  11,86  60,52 410
Tocantins   653,51  431,78  ‐34  4,67 8,31 78 6,96 10,4 44  0,00  0,17 0,1

  
Tabela 07: Taxas de internação por Drsai. Região Norte, 1996 2000 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares/SUS FUNASA (2010) 
 
 

Na tabela 08 tem-se um panorama das internações por DRSAI entre os anos 

de 1996 e 2000 tendo por base o Sistema de informações hospitalares do SUS que 

faz parte dos dados estatísticos oficiais do governo federal na Região Nordeste do 

Brasil. 

  

Região/ 
Estado 

Diarréias   Dengue Leishmaniose  Leptospirose 
 

 
 

1996  2000  %  1996 2000 % 1996 2000 %  1996  2000 %

Nordeste  662,64	 514,84	 ‐22	 0,81 10,63 1210 6,41 7,59 18	 3,16	 2,87 ‐9
Maranhão   645,09	 547,00	 ‐15	 0,06 21,55 37411 2,24 3,99 78	 0,86	 0,69 ‐20
Piauí  739,97	 992,19	 	34	 0,07 16,82 22386 7,03 17,00 142	 0,00	 0,07
Ceará    704,11	 450,79	 ‐36	 0,12 1,31 1013 3,99 8,37 110	 1,88	 0,86 ‐54
R.G.Norte  653,00	 550,78	 ‐16	 7,58 21,50 184 4,26 10,32 142	 3,87	 1,70 ‐56
Paraíba    644,09	 735,52	 	14	 0,67 18,23 2639 3,60 9,89 175	 1,54	 1,25 ‐19
Pernamb.   639,66	 359,00	 ‐44	 0,12 6,88 5553 3,60 6,57 26	 7,16	 8,14 14
Alagoas   913,93	 517,49	 ‐43	 0,42 0,71 70 3,99 10,00 151	 3,80	 6,14 62
Sergipe   392,85	 294,10	 ‐25	 0,00 27,61 9,24 9,71 5	 2,46	 3,09 25
Bahia   662,64	 491,68	 ‐22	 0,91 7,64 740 11,34 5,30 ‐53	 6,36	 2,31 ‐31

 

Tabela 08: Taxas de internação por Drsai. Região Nordeste, 1996 2000 
Fonte: Sistema de Informações Hospitalares/SUS FUNASA (2010) 

 

                                                            
27 Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado 
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Na tabela 09 tem-se um panorama das internações por DRSAI entre os anos 

de 1996 e 2000 tendo por base o Sistema de informações hospitalares do SUS28 

que faz parte dos dados estatísticos oficiais do governo federal na Região Centro-

Oeste do Brasil. 

 

Região/ 
Estado 

Diarréias   Dengue Leishmaniose  Leptospirose 
 

 
 

1996  2000  %  1996 2000 % 1996 2000 %  1996  2000 %

Centro‐
Oeste  

383,28	 305,92	 ‐20	 0,20 5,26 2530 2,27 3,48 53	 1,36	 2,26 66

M.Grosso   562,65	 518,25	 ‐08	 0,26 5,78 2130 2,49 4,14 66	 0,16	 0,10 ‐38
M.G.Sul   533,67	 221,00	 ‐59	 0,49 18,06 3572 1,57 1,88 20	 0,94	 0,36 ‐62
Goiás    342,68	 343,44	 0,2	 0,07 0,64 864 1,31 1,88 44	 1,90	 2,30 21
D.Federal   109,55	 102,54	 ‐06	 0,11 0,34 212 5,27 8,66 64	 1,81	 6,66 267

 
Tabela 09: Taxas de internação por Drsai. Região Centro-Oeste, 1996 2000 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares/SUS FUNASA (2010) 
 

Na tabela 10 tem-se um panorama das internações por DRSAI entre os anos 

de 1996 e 2000 tendo por base o Sistema de informações hospitalares do SUS que faz 

parte dos dados estatísticos oficiais do governo federal na Região Sudeste do Brasil. 

 

Região/ 
Estado 

Diarréias   Dengue Leishmaniose  Leptospirose 
 

 
 

1996  2000  %  1996 2000 % 1996 2000 %  1996  2000 %

Sudeste  234,31  138,40  ‐41  0,11 0,63 491 2,03 1,12 ‐45  0,89  1,01 14
Minas 
Gerais  

367,42  233,88  ‐36  0,03 1,62 5312 0,57 0,52 ‐9  0,49  0,93 90

Espirito 
Santo  

326,61  187,50  ‐43  0,11 1,84 1621 1,25 0,97 ‐22  0,04  0,00 ‐100

Rio de 
Janeiro  

194,26  112,99  ‐42  0,22 0,24 13 3,63 2,15 ‐41  0,16  0,33 104

São Paulo  177,42  98,02  ‐45  0,10 0,19 93 2,19 1,02 ‐53  1,44  1,39 ‐3

 
Tabela 10: Taxas de internação por Drsai. Região Sudeste, 1996 2000 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares/SUS FUNASA (2010) 
 

Na tabela 11 tem-se um panorama das internações por DRSAI entre os anos 

de 1996 e 2000 tendo por base o Sistema de informações hospitalares do SUS que faz 

parte dos dados estatísticos oficiais do governo federal na Região Sul do Brasil. 

 

                                                            
28 Sistema único de Saúde  
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Região/ 
Estado 

Diarréias   Dengue Leishmaniose Leptospirose 
 

 
 

1996  2000 %  1996 2000 % 1996 2000 %  1996  2000 %

Sul  405,64  255,58  ‐37  0,03 0,10 290 0,08 0,14 78 2,39  3,40  43
Paraná  388,80  208,04  ‐46  0,07 0,22 230 0,14 0,28 96 2,13  1,30  ‐39
Santa 
Catarina   

482,40  268,88  ‐44  0,00 0,04 0,04 0,02 ‐54  4,82  4,00  ‐17

R. G do 
Sul 

382,54  293,23  ‐23  0,00 0,02 0,04 0,08 89 1,39  5,07  264

 
Tabela 11: Taxas de internação por Drsai. Região Sul, 1996 2000 

          Fonte: Sistema de Informações Hospitalares/SUS FUNASA (2010)  

Os dados que foram apresentados mostram que as doenças como as 

diarreias, dengue e leptospirose ocorrem com maior intensidade em locais que não 

tem grandes investimentos em saneamento básico. As regiões Norte e Nordeste tem 

números muito superiores em internações em todas as doenças, conforme explica o 

relatório apesar as melhorias nos indicadores sociais os valores médios ocultam 

grandes disparidades entre as grandes regiões, estados de uma mesma região, bem 

como entre áreas rurais e urbanas.   

A tabela 12 a seguir mostra os óbitos por DRSAI no Brasil causado por 

doenças de veiculação hídrica entre os anos de 1996 e 1998.  

DRSAI  1996  1997 1998 
 

 
 

Óbitos  %  TM Óbitos % TM  Óbitos	 %	 TM	

Diarréias   9.252  56,99  5,89 7.457 51,84 4,67 8.799	 56,05	 5,44
Febres Entéricas   24  0,15  0,02 18 0,13 0,01 7 0,04	 0,00
Hepatite A  58  0,36  0,04 54 0,38 0,03 61	 0,39	 0,04
Dengue  23  0,14  0,01 28 0,19 0,02 34	 0,22	 0,02
Febre Amarela   5 0,03  0,00 1 0,01 0,00 7 0,04	 0,00
Leishmanioses    160  0,99  0,10 117 0,81 0,07 138	 0,88	 0,09
Filariose Linfática  3 0,02  0,00 2 0,01 0,00 6 0,04	 0,00
Malária  224  1,38  0,14 151 1,05 0,09 170	 1,08	 0,11
Doença de Chagas    5.376  33,12  3,42 5.410 37,61 3,39 5.355	 34,11	 3,31
Esquistossomose  450  2,77  0,29 505 3,51 0,32 478	 3,04	 0,30
Leptospirose		 455  2,80  0,29 389 2,70 0,24 396	 2,52	 0,24
Doenças	dos	olhos		 0 0.00  0.00 1 0,01 0 0,00	 0,00	 0,00
Doenças	da	Pele		 1 0,01  0.00 2 0,01 0,00 3 0,02	 0,00
Helmintíases	 197  1,21  0,13 243 1,69 0,15 244	 1,55	 0,15
Teníases	 6 0,04  0,00 7 0,05 0,00 1 0,01	 0,00
Total		 16.234  100,0  10,34 14.385 100,0 9,01 15.699	 100,0	 9,70

 
Tabela 12: Taxas de óbitos por Drsai. No Brasil entre os anos de 1996 a 1998 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares/SUS-FUNASA (2010) 
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 Os dados sobre as internações e óbitos estão relacionados ao saneamento 

ambiental que é uma das grandes preocupações atualmente. Ele consiste em um 

conjunto de práticas que visam promover a qualidade e a melhoria do meio 

ambiente, contribuir para a saúde pública e o bem estar da população. Como uma 

rede de esgoto adequada, que visa melhoras para uma comunidade. Essa área 

muito se assemelha ao Saneamento básico, porém, tem o foco voltado para as 

questões ambientais, buscando desenvolver o trabalho de modo altamente 

sustentável. Desenvolver, por exemplo, sistemas de armazenamento de lixo que 

conciliem modernidade e preservação, poluindo menos. (FUNASA,2010).  

Um dos grandes problemas nos indicadores sobre saneamento e diagnósticos 

de doenças é a defasagem dos dados apresentados que mostram intervalo 

reativamente grande entre a disponibilidade de dados entre um estudo e outro. 

Tanto as tabelas relativas sobre o saneamento quanto as tabelas sobre as 

internações e óbitos nota-se como elas não tem uma regularidade de coleta (com 

intervalos de 2 em 2 anos por exemplo) e divulgação de informações. Com isso fica 

dificultado o trabalho de análise e de prevenção de muitas doenças que causam 

mortalidade, além da falta de investimento em saneamento por fatores já vistos 

anteriormente. Entre inúmeros trabalhos que relacionam doenças com a falta de 

saneamento alguns serão citados a seguir.  

Magalhães (2009) faz uma análise das questões de saneamento básico e a 

ocorrência de doenças de veiculação hídrica no município de Montes Claros no 

Estado de Minas Gerais. Foi feita a identificação das doenças de veiculação hídrica 

prevalentes na cidade e também a análise das condições econômicas e de 

saneamento básico das áreas de maiores incidências dessas doenças.  

 Ludwig et.al (1999) estabeleceu uma correlação entre as condições de 

saneamento básico em Assis/SP, expressos pelo número de ligações de água e 

esgoto, e a frequência de parasitoses tendo uma expressiva queda na frequência 

dos mesmos nos postos de atendimento entre 1990 e 1992, coincidido com o 

aumento do número de ligações de água e esgoto nestas regiões. 

 Turolla (2002) avaliou as políticas públicas recentes no setor de saneamento 

no Brasil, inserindo no seu contexto histórico as doenças de origem patogênicas e 

propôs opções futuras de políticas públicas. Para tanto, faz-se, primeiramente, uma 

avaliação das características técnicas e econômicas deste setor, tendo em vista que 
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a indústria de saneamento caracteriza-se por demandar custos fixos elevados em 

capital altamente especifico. Fez também considerações sobre a experiência 

internacional em gestão de sistemas de saneamento, em que se destacam o modelo 

inglês-baseado em privatizações integral regulada – e o francês – baseado em 

concessões públicas comerciais. Apresentou uma perspectiva histórica da evolução 

das políticas brasileiras e, por fim, procedeu a uma avaliação das opções futuras 

dessas políticas para que possam, nos próximos anos, responder aos principais 

desafios do setor de saneamento.  

 Leonetti, Prado e Oliveira (2010) por meio de uma pesquisa descritiva-

exploratória, verificaram os investimentos em saneamento básico no Brasil, com 

ênfase no tratamento de esgoto, e discutiram como estão sendo disponibilizados os 

recursos para atender aos aspectos legais aos quais se submetem os munícipios 

brasileiros neste século. 

 

2.3 Saneamento e doenças de veiculação hídrica no Estado do Pará.  

 

 A história do saneamento no Estado do Pará confunde-se com a história do 

saneamento no Brasil, já que a mesma sofre com a falta de investimentos há 

décadas em coleta, tratamento de esgotos e abastecimento de água. Para se ter 

uma ideia até o ano de 2013 o Estado não possuía uma política estadual de 

saneamento e que foi criada e posteriormente oficializada em outubro do referido 

ano. Pela falta de investimentos em saneamento, o Estado do Pará tem as maiores 

taxas de doenças de veiculação hídrica do Brasil.  

 Muitos municípios paraenses até hoje sofrem com a falta de estrutura para 

tratamento de água, com o esgoto que é jogado diretamente em igarapés e rios, nas 

inúmeras internações por causa de doenças de veiculação hídrica como diarreias e 

outras doenças causadas pelo contato direto com o esgoto a céu aberto. Os dados 

mais alarmantes estão concentrados na Região do Marajó onde os índices de 

diagnósticos aliados a mortalidade infantil tona a região uma das mais preocupantes 

para a solução do problema saneamento (PONTE, 2003).  
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 A prestadora de serviços de água e de esgoto do estado é a COSANPA29 que 

existe desde o ano de 1970 substituindo a antigo Departamento Estadual de Águas 

e Esgotos. Até então não havia atuação em todo o território paraense no que se 

refere a abastecimento de água e coleta de esgoto, o que fez que os investimentos 

fosse realizados só a partir de 1971 com a criação da PLANASA pelos governos 

militares (COSANPA, 2014).  

 Hoje a COSANPA atua nos 144 municípios do estado do Pará, onde muitos 

deles ainda precisam ter modernizadas suas redes de tratamento de água e esgoto, 

em Belém ela atua juntamente com SAAEB que é uma companhia municipal, tendo 

conflitos administrativos entre as duas companhias devido a lei 11.445/2007 que fez 

que várias disputas jurídicas fossem iniciadas em todo o Brasil.  

 

2.3.1 Dados sobre o Saneamento e doenças de veiculação hídrica no Estado do 

Pará. 

 Apresentaremos a seguir alguns dados sobre a situação do saneamento e 

sobre as doenças de veiculação hídrica no Estado do Pará. Os dados foram 

retirados de publicações de órgãos oficiais como o IBGE e o SINIS. Os números 

mostram a situação em que se encontra o Estado e sua estrutura sanitária. O quadro 

04 a seguir mostra o comparativo do Estado do Pará com melhor Estado e o pior 

Estado em serviços de coleta de esgoto, rede de tratamento de esgoto, índice de 

abastecimento urbano de água, índice de tratamento urbano de água, perdas na 

distribuição de água e por fim investimentos em saneamento.  

Serviço   Melhor Estado Pará Pior Estado

Rede coletora de Esgoto 2011  São Paulo 98,8 % 6,3 % Piauí, 4,5% 

Rede de tratamento de Esgoto 2011  São Paulo 78,4% 4,2% Maranhão 1,4% 

Índice de atendimento urbano de água 2011 São Paulo 90,0 % 40,0% Rondônia 37,5% 

Acesso ao esgotamento sanitário no ano de 1992  Distrito Federal 
91,4% 

39,3% Tocantins 4,1 

Acesso ao esgotamento sanitário no ano de 1999  Distrito Federal 
97,3% 

51,5% Tocantins30 19,1 

Acesso ao abastecimento de água no ano de 1992 São Paulo 95,3% 45,5% Maranhão 41,0%

Acesso ao abastecimento de água no ano de 1999 São Paulo 97,8% 47,7% Acre 43,9% 

Perdas na distribuição de água ‐ 1999  Distrito Federal 
24,8% 

42,3% Amapá 73,3% 

Quadro 04: Comparativo de serviços de saneamento do Estado do Pará e os melhores 
e piores Estados em Serviços em Saneamento. 

Fonte: IBGE (2008) e SINIS (2013) 
                                                            
29 Companhia de Saneamento de Água e Esgoto do Estado do Pará  
30 O Estado do Tocantins teve sua fundação no ano de 1991 desmembrando‐se do Estado de Goiás (IBGE,2010).   
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 O Pará possui números mais próximos aos últimos colocados nos serviços de 

saneamento básico ficando muito distante dos números dos melhores colocados que 

são os Estados da Região Sudeste, situação que se agrava quando se trata aos 

serviços de coleta e tratamento de esgotos. Já no quesito doenças de veiculação 

hídrica, o Estado do Pará encontra-se entre os primeiros estados em notificações 

dessas doenças ficando muito além de solucionar em curto prazo a grande 

quantidade de notificações e de tratamentos de doenças que deveriam estar 

praticamente erradicadas no Brasil.  

Na tabela13 temos o ranking dos dez maiores Estados em internações por 

diarreias31 no país, elaborado pelo instituto Trata Brasil no ano de 2010, no qual o 

Estado do Pará ocupa a primeira posição.    

  Total 

Estados com mais internações por diarreias em 2008  N 

01  Pará   626,5 

02  Piauí   346,4 

03  Paraíba   325,7 

04  Alagoas   249,7 

05	 Goiás		 213,3	
06	 Ceará		 193,3	
07	 Maranhão		 144,5	
08	 Amapá		 126,5	
09	 Amazonas		 123,6	
10	 Distrito	Federal	 112,2	

 
Tabela 13: Estados com mais internações por diarreias em 2008 

Fonte: Trata Brasil, adaptado do DATA SUS (2010).  

 

 Estes números mostram primeiramente que os sistemas de coleta e 

tratamento de esgoto no Estado do Pará tem números precisam de muito 

investimento, pois a falta de coleta e de tratamento de esgoto, reflete diretamente ao 

número de internações por diarréias das mais variadas espécies.   

 

 

 

 

                                                            
31 As doenças diarreicas consideradas no estudo foram: cólera, shiguelose, amebíase, infecções por Salmonella, 
infecções  intestinais bacterianas, doenças  intestinais por protozoários,  infecções  intestinais  virais, diarreia e 
gastroenterite de origem infecciosa presumível (TRATA BRASIL, 2010) 
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2.4 Saneamento e doenças de veiculação hídrica no município de Belém. 

 

 Em Belém os números sobre saneamento básico disponibilizados a seguir 

são fornecidos pela pesquisa do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento, mostrando os diagnósticos de serviços sobre água e esgoto no ano de 

2011, apesar de números evolutivos em relação ao abastecimento de água, os 

números relativos a coleta e tratamento de esgoto no município, deixa-o entre os 

cinco piores do Brasil conforme podemos observar nas tabelas 14, 15 e 16.  

 

Cidade   Tipo de 
Serviço 

Índice de atendimento de 
rede com água  

Consumo médio 
per capita de água 

Índice de perdas na 
distribuição % 

  Agua   População 
total % 

População	
Urbana	%	

Índice por 
habitante/dia  

	

Belém/PA    59,9  60,4 140,2 litros  46,3	
 

Tabela 14: Índices referentes ao quesito sistema de abastecimento de água do 
Município de Belém 

Fonte: SNIS, 2013 

 

Cidade   Tipo de Serviço  Quantidade de ligações de água  

  Agua   Totais Ativas e inativas   Ativas  

Belém/PA    219. 039  190.962 

 
Tabela 15: Índices referentes ao quesito sistema de abastecimento de água do 

Município de Belém referente a quantidade de ligações de água  
Fonte: SNIS, 2013 

 

 

Cidade   Tipo de 
Serviço 

Índice de atendimento de 
rede de esgoto  

Índice de atendimento 
de tratamento de 

esgoto 

Quantidade de 
ligações de 
esgotos  

  Esgoto  População 
total % 

População	
Urbana	%	

Esgoto 
coletado 

Esgoto	
gerado	

Totais	
ativas	e	
inativas		

Ativas	

Belém/PA    6,3  6,4 27,2  1,0 15.138	 12.603
 

Tabela 16: Índices referentes ao quesito sistema de coleta e tratamento de esgoto  
Fonte: SNIS, 2013 
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 Quanto aos dados relativos as doenças, na tabela 17 temos um estudo realizado 

pelo Trata Brasil (2010) que utilizou dados do Ministério da Saúde de 2008 que mostrou o 

número de internações por diarreias32 em 81 municípios brasileiros com mais de 300.000 

habitantes. Ananindeua e Belém, municípios vizinhos ficaram respectivamente nos primeiros 

lugares no quesito internações por doenças causadas por diarreias.  

  Total 

Munícipios com maiores taxas de internações por diarreias em 2008    N33 

01  Ananindeua   922,2 

02  Belém PA   418,3 

03  Nova Iguaçu   277,0 

04  Vitória da Conquista   181,2 

 

Tabela 17: Municípios com maiores taxas de internações por diarreias em 2008 
Fonte: Trata Brasil adaptado do DATA SUS (2010).  

 

 Quando se trata de participações nas internações por diarreias de crianças até cinco 

anos de idade em relação aos números da tabela anterior mostrados, Belém encontra-se em 

sexto lugar, conforme podemos ver na tabela 18, demonstrando que a relação doenças de 

veiculação hídrica e a falta de saneamento básico estão ligadas, já que todas as cidades 

que tiveram internações de crianças até 5 anos tem também os piores números em relação 

a investimentos em saneamento básico. 

  Total 

Munícipios com maiores taxas de internações por diarreias em crianças até 5 anos em 2008    % 

01  Vitória (ES)  82,4 

02  Macapá (AP)  80,6 

03  Porto Velho (RO)  78,8 

04  Cariacica (ES)  77,3 

05  Serra (ES)  77,2 

06  Belém (PA)  76,5 

 
Tabela 18: Municípios com maiores taxas de internações por diarreias em crianças até 

05 anos de idade em 2008 
Fonte: Trata Brasil adaptado do DATA SUS (2010).  

 

  

 

 

                                                            
32 As doenças diarreicas consideradas no estudo foram: cólera, shiguelose, amebíase, infecções por Salmonella, 
infecções  intestinais bacterianas, doenças  intestinais por protozoários,  infecções  intestinais  virais, diarreia e 
gastroenterite de origem infecciosa presumível (TRATA BRASIL, 2010). 
33 A  taxa média  de  internações  por  diarreias  representa  o  total  de  hospitalizações  por  100 mil  habitantes, 
durante o ano de 2008 (TRATA BRASIL, 2010).  
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Quanto aos números de casos de Leptospirose houve queda de notificações em 

Belém, entre o ano de 2008 e 2009, conforme podemos ver na tabela 19.    

 

Casos de Leptospirose em Belém  2008 2009 	
Masculino   69  11 

Feminino   25  08 

Total   80  33 
 

Tabela 19: Casos de Leptospirose em Belém PA nos anos de 2008 e 2009.  
Fonte: Anuário Estatístico do Município de Belém, 2011. 

  

2.5 Apresentação e análise das entrevistas realizadas nos bairros de Águas 

Negras e do Paracuri. 

 

Foram realizadas 50 entrevistas nos bairros do Paracurí e de Águas Negras, 

entre os dias 05 e 08 de março de 2014 no período da manhã. No bairro do Paracurí 

foram realizadas entrevistas entre os dias 05 e 06 de maio, enquanto que no bairro 

do Aguas Negras foram realizadas entrevistas entre os dias 07 e 08 de maio. Foram 

25 entrevistas para cada um dos bairros.  

 

2.5.1 Identificação e dados socioeconômicos 

 

 Este primeiro grupo de perguntas, realizadas junto aos moradores dos bairros 

do Paracurí e de Águas Negras foi realizado para fazer um diagnóstico 

socioeconômico dos moradores locais. Nestes dados levantados em campo 

pesquisamos a idade, o grau de escolaridade, número de pessoas na residência do 

entrevistado, estado de origem, tempo de residência, escolaridade, renda familiar e a 

situação da ocupação do terreno em que reside.  

 Dos 50 moradores entrevistados, 33 pessoas são do sexo feminino e 17 são 

do sexo masculino (tabela 20).  
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  Total 

Sexo   N  % 

Masculino  17  34 

Feminino   33  66 

Total Geral   50  100 

 

Tabela 20: População entrevistada nos bairros Paracurí e Aguas Negras em relação ao 
gênero 

Fonte: Melo, 2014. 
 
 

Dos 50 moradores entrevistados,15 tem mais de 10 anos no local, 30 tem 

entre 05 a 10 anos no local, enquanto que 05 tem menos de 05 anos no local (tabela 

21).  

 

 

  Total 

Tempo que reside no local N  %
Mais de 10 anos   15  30
Entre 05 e 10 anos   30  60
Menos que 05 anos   05  10
Total Geral   50  100

 

Tabela 21: Tempo de residência no local dos moradores 
Fonte: Melo, 2014.  

 
  
Dos 50 moradores entrevistados, 24 são provenientes do Pará, 13 do 

Maranhão, 06 do Amapá, 05 do Piauí e 02 do Ceará (tabela 22).  

  Total

Estado de Origem   N  % 

Pará   24  48 

Maranhão   13  26 

Amapá   06  12 

Piauí  05  10 

Ceará   02  04 

Total geral   50  100 
 

Tabela 22: Estado de origem dos moradores dos bairros Paracurí e Aguas Negras 
                                              Fonte: Melo, 2014.  

 
Dos 50 moradores entrevistados, 32 pessoas entrevistadas tem mais de 05 

pessoas residentes na casa, 16 tem de 02 a 05 pessoas residentes na casa e 02 

tem 01 pessoa residente na casa (tabela 23).    



67 
 

 
 

  Total 

Número de pessoas residentes na casa  N  % 

Mais de 05 pessoas   32  64 

De 02 a 05 pessoas   16  32 

01 pessoa   02  04 

Total Geral   50  100 

 

Tabela 23: Número de pessoas residentes nos domicílios dos bairros Paracurí e 
Aguas Negras 

                                                Fonte: Melo, 2014. 

 

Dos 50 moradores entrevistados, 20 tem o ensino fundamental incompleto, 22 

tem o ensino fundamental completo, 05 tem o ensino médio incompleto e 03 tem o 

ensino médio completo (tabela 24). 

 

  Total 

Grau de instrução dos entrevistados  N  % 

Ensino fundamental incompleto   20  40 

Ensino fundamental completo   22  44 

Ensino médio incompleto   05  10 

Ensino médio completo   03  06 

Total Geral   50  100 

 

Tabela 24: Grau de instrução dos entrevistados dos bairros Paracurí e Aguas Negras 
Fonte: Melo,2014. 

 

Dos 50 moradores entrevistados, 09 tem mais de 02 pessoas que trabalham 

na residência, 37 tem uma pessoa que trabalha na residência e 02 são aposentadas 

e 02 não tem pessoas que estejam trabalhando no momento na residência (tabela 

25).  

  Total 

Número de pessoas que trabalham na residência  N  %	
Mais de duas pessoas   09 18	
Uma pessoa   37 74	
Aposentados  02 04	
Nenhuma	pessoa		 02 04	
Total Geral   50 100	

 

Tabela 25: Número de pessoas que trabalham na residência nos bairros Paracurí e 
Aguas Negras 

                                                Fonte: Melo, 2014. 
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Dos 50 moradores entrevistados, dentre os que trabalham que no caso são 

em número de 46, 28 trabalham no centro de Belém, 06 em Icoaraci, 07 em 

Ananindeua, 03 em Marituba e 02 no local em que reside (tabela 26).    

  Total 

Local de trabalho dos residentes  N  % 

Centro de Belém  28  56 

Icoaraci   06  12 

Ananindeua   07  14 

Marituba   03  06 

Local   02  04	

Total Geral   46  92	

 

Tabela 26:  Local de trabalho dos residentes nos bairros Paracurí e Aguas Negras 
                                                Fonte: Melo, 2014. 

Dos 50 moradores entrevistados, no quesito renda familiar mensal, 23 

ganham menos que 01 salário mínimo, 21 ganham 01 salário mínimo e 06 até dois 

salários mínimos (tabela 27).  

  Total 

Renda familiar dos entrevistados  N  % 

Menos que um salário mínimo   23  46 

Um salário mínimo  21  42 

Até dois salários mínimos   06  12 

Total geral   50  100 

 

Tabela 27:  Renda familiar dos residentes nos bairros Paracurí e Aguas Negras 
                                                Fonte: Melo, 2014. 

 
 

Dos 50 moradores entrevistados, 38 responderam que estão ocupando o 

terreno de forma irregular, 07 não souberam responder e 05 disseram que estão 

ocupando o terreno de forma regular (tabela 28). 

  

  Total 

Ocupação do Terreno   N  %
Forma irregular   38 76

Forma regular   07 14

Não souberam responder   05 10

Total Geral   50 100

 
Tabela 28:  Ocupação do terreno dos residentes nos bairros Paracurí e Aguas Negras 

                                                Fonte: Melo, 2014. 
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 Observa-se pelos resultados obtidos nas entrevistas, nota-se que os 

moradores tem baixa escolaridade e renda mensais, possuem uma média de 05 

anos no local, não trabalham perto do local onde residem. 

 

 

2.5.2 Saneamento básico e saúde.  

  

 Esta segunda parte da entrevista realizada junto aos moradores dos bairros 

do Paracurí e de Águas Negras, teve como objetivo de identificar as condições de 

saneamento básico e de saúde dos moradores.    

Das 50 pessoas entrevistadas, 41 tem água encanada dentro, 04 tem serviço 

de água encanada fora e 05 utilizam poço (tabela 29).  

  Total 

Forma de abastecimento de água  N  %
Encanada dentro da residência   41 82

Encanada fora da residência   04 08

Poço   05 10

Total geral   50 100

 
Tabela 29:  Forma de abastecimento dos residentes nos bairros Paracurí e Aguas 

Negras 
                                                Fonte: Melo, 2014. 

 

Das 50 pessoas entrevistadas, 46 avaliam a qualidade da água como ruim e 

04 como regular (tabela 30). 

   Total 

Qualidade da água  N  % 

Ruim   46 92 

Regular   04 08 

Total Geral   50 100 

 

Tabela 30:  Qualidade da água dos residentes nos bairros Paracurí e Aguas Negras 
                                                Fonte: Melo, 2014. 

Dos 50 moradores entrevistados, 25 disseram que tem coleta de lixo diária 

enquanto que 25 disseram que não tem coleta de lixo e desses todos jogam o lixo 

em terrenos baldios do bairro (tabela 31).  
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  Total 

Coleta de Lixo   N  %
Diária (Águas Negras)  25 50

Não tem coleta‐ terreno baldio (Paracurí)  25 50

Total Geral   50 100

 
Tabela 31:  Forma da coleta de lixo residentes nos bairros Paracurí e Aguas Negras 

                                                Fonte: Melo, 2014. 

  

Dos 50 moradores entrevistados, 46 lançam o esgoto diretamente das suas 

residências nos canais e terrenos e 04 utilizam fossa rudimentar (tabela 32).   

  Total 

Destinação de esgoto   N  % 

Esgoto Lançado diretamente nos canais e terrenos  46 92	

Fossa Rudimentar   04 08 

Total Geral   50 100 

 
Tabela 32 : Destinação de esgoto dos residentes nos bairros Paracurí e Aguas Negras 

                                                Fonte: Melo, 2014. 

 

Dos 50 moradores entrevistados, 39 responderam que estão muito 

insatisfeitos com os serviços de saúde, enquanto que 11 responderam que estão 

insatisfeitos com o serviço de saúde que lhes é oferecido (tabela 33). 

 

  Total 

Opinião em relação aos serviços de saúde oferecidos  N  % 

Muito insatisfeito   39 78	

Insatisfeito   11 22 

Total geral   50 100 

 
Tabela 33:  Opinião em relação aos serviços de saúde oferecidos residentes nos 

bairros Paracurí e Aguas Negras 
                                                Fonte: Melo, 2014. 

 

 

Dos 50 moradores entrevistados, 20 procuraram o posto de saúde do bairro 

da Pratinha, 22 procuraram o hospital Abelardo Santos em Icoaraci e 08 procuraram 

o Pronto socorro municipal de Belém quando adoeceram (tabela 34).  
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  Total 

Procura aos serviços de saúde   N  %
Posto de saúde da Pratinha  20 40

Hospital Abelardo Santos   22 44

Pronto Socorro Municipal de Belém   08 16

Total	geral		 50 100

 
Tabela 34:  Procura aos serviços de saúde dos residentes nos bairros Paracurí e 

Aguas Negras 
                                                Fonte: Melo, 2014. 

 
 

Dos 50 moradores entrevistados, em relação a incidência de alguma doença 

de veiculação hídrica no seu domicilio, sendo que o entrevistado poderia citar 

apenas uma das doenças que foram perguntadas, seguindo o critério a de maior 

incidência quando for mais de uma ou citar aquela única que ocorreu. Foram 

relatados 02 casos de hepatite tipo A, 03 casos de amebíase, 18 casos de 

verminoses, 02 casos de leptospirose ,05 casos de disenteria amebiana, 10 casos 

de disenteria, 04 casos de ascaridíase, 06 casos de micoses de pele na família 

(tabela 35).  

  Total 

Doenças de Veiculação Hídrica no domicilio  N  %
Hepatite Tipo A  02 04

Amebíase  03 06

Verminoses  18 36

Leptospirose	 02 04

Disenteria	amebiana 05 10

Disenteria		 10 20

Ascaridíase	 04 08

Micoses	de	pele	 06 12

Total	geral		 50 100	

 

Tabela 35: Doenças de veiculação hídrica aos residentes nos bairros Paracurí e Aguas 
Negras 

                                                Fonte: Melo, 2014 

 

Dos 50 moradores entrevistados, 44 disseram que foram 03 ou mais vezes ao 

ano para o médico, resolver problemas relacionados as doenças de veiculação 

hídrica, 05 foram 02 vezes no ano resolver problemas relacionados as doenças de 

veiculação hídrica, enquanto que 01 pessoa foi uma vez no ano resolver problemas 

relacionados as doenças de veiculação hídrica (tabela 36). 
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  Total 

Visitas ao médico para resolver doenças de veiculação hídrica N  % 

03 ou mais vezes no ano  44  88	

02 vezes no ano  05  10 

01 vez no ano  01  02 

Total	geral		 50	 100	

 
Tabela 36:  Visitas ao médico para resolver doenças de veiculação hídrica nos bairros 

Paracurí e Aguas Negras 
                                                Fonte: Melo, 2014. 

Dos 50 moradores entrevistados, 12 responderam que a doença de seu 

conhecimento que mais existe na sua comunidade é a leptospirose, 23 responderam 

que é a disenteria, 08 responderam que é a micose de pele, 06 disseram que são as 

verminoses e 01 respondeu que é a hepatite A (tabela 37).  

 

  Total 

Doenças que mais existem na comunidade  N  %
Leptospirose  12 24

Disenteria  23 46

Micose de pele  08 16

Verminoses	 06 12

Hepatite	A	 01 02

Total	geral		 50 100

 
Tabela 37:  Visitas ao médico para resolver doenças de veiculação hídrica nos bairros 

Paracurí e Aguas Negras 
                                                Fonte: Melo, 2014. 

 

Dos 50 moradores entrevistados, 47 responderam que não há obras para a melhoria 

da infra-estrutura local no quesito saneamento sendo realizadas pelo poder público ou pela 

comunidade e 03 responderam que há obras para a melhoria da infra-estrutura local no 

quesito saneamento sendo realizadas pelo poder público ou pela comunidade (tabela 38).  

 

  Total 

Obras para a melhoria da infra‐estrutura local no quesito saneamento  N  % 

Não há obras  47  94	

Há Obras  03  06 

Total geral   50  100 

 

 
Tabela 38:  Obras para a melhoria da infra-estrutura local no quesito saneamento nos 

bairros Paracurí e Aguas Negras 
                                                Fonte: Melo, 2014. 
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3. CARACTERISTICAS DA ÁREA DE ESTUDO 
 
3.1 O Estado do Pará e Belém do Pará, características geográficas e históricas.  
 
3.1.1 O Estado do Pará: Características geográficas  
 
 Neste capítulo serão apresentados os dados geográficos e históricos do 

Estado do Pará, do município de Belém, dos bairros do Paracuri e Águas Negras. Os 

dados geográficos e históricos são importantes para compreender a localização, 

aspectos físicos, políticos, formação territorial e evolução populacional.       

Segundo o IBGE (2010) o Pará é uma das 27 unidades federativas do Brasil, 

sendo o segundo maior Estado do país em extensão territorial com uma área de 

1.248.042,515 km², divididos em 144 municípios. Está situado na Região Norte do 

Brasil e tem como limites o Suriname e o Amapá a norte, o oceano Atlântico a 

nordeste, o Maranhão a leste, Tocantins a sudeste, Mato Grosso a sul, o Amazonas 

a oeste e Roraima e a Guiana a noroeste conforme podemos ver na figura 15. Sua 

Capital é Belém, tendo como outras importantes cidades; Abaetetuba, Altamira, 

Ananindeua, Barcarena, Castanhal, Itaituba, Marabá, Parauapebas, Redenção, 

Santarém e Tucuruí, tendo uma população de 7.969.654 milhões de habitantes 

segundo o IBGE no ano de 2013. Quadro 08 mostra alguns aspectos gerais 

referentes ao Estado do Pará e outros estados da Região Norte, enquanto que as 

figuras 20 e 21 mostram o mapa político e hidrográfico do Estado do Pará.  

Estado  Área Km ² Capital População Estado 201034 IDH 35 
Acre  164.123  Rio Branco  707.125 0,663 
Amapá  142.828 Macapá  648.553 0,708 
Amazonas 1.559.159 Manaus  3.350.773 0,674 
Pará  1.247.954 Belém  7.443.904 0,646 
Rondônia  237.590 Porto Velho 1.535.625 0,690 
Roraima  224.300 Boa Vista  425.398 0,707 
Tocantins  277.720 Palmas  1.373.551 0,699 

 
Quadro 05: Dados estatísticos sobre os Estados da Região Norte 

Fonte: IBGE (2010)  

                                                            
34 Dados segundo o Censo demográfico do IBGE 2010 
35 Dados segundo o Índice de desenvolvimento humano municipal de 2010‐ IBGE 
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O Pará possui uma vasta rede hidrográfica dentro de seu território com 

importantes rios sendo os principais; Araguaia, Curuá, Jarí, Tocantins, Tapajós, 

Xingu e um dos principais rios do mundo, o Rio Amazonas.  

 Quanto a precipitação pluviométrica do Estado, Oliveira et.al (2013) afirma 

que a mesma é “bem definida em estação chuvosa, que vai de dezembro a maio, 

regionalmente chamada de inverno, e estação menos chuvosa, que vai de junho a 

novembro, regionalmente chamada de verão. O regime de chuvas não é uniforme 

em todo Estado conforme podemos ver na figura 08, corresponde ao ano de 2013. 

Oliveira et.al (2013) mostra que os locais com maior precipitação pluviométrica do 

Estado encontram-se duas regiões, a região da ilha de Marajó e o Nordeste 

paraense onde se localiza na Região Metropolitana de Belém. Este fato se deve pela 

influência de sistemas de grande-escala como a ZCIT (Zona de Convergência 

Intertropical), forte convecção local, aglomerados de Cumulunimbus e por estar 

localizada às proximidades de áreas litorâneas.  

Em relação as temperaturas, observa-se que próximo ao equador, devido à 

pequena inclinação do sol, estão localizadas as áreas de temperaturas mais 

elevadas. Estas áreas encontram-se na região norte da ilha de Marajó, no sudoeste 

e sudeste paraense conforme podemos ver na figura 09, para o Estado do Pará no 

ano de 2013.   

Em relação a Umidade mostra o Mapa de Umidade Relativa do Ar média 

anual, onde na distribuição espacial da umidade do ar do Estado, mostra que os 

maiores valores encontram-se na região nordeste da ilha de Marajó compreendendo 

parcialmente os municípios de Soure, Salvaterra, Santa Cruz do Ararí e Cachoeira 

do Ararí, e os menores valores encontram-se no nordeste Paraense (Paragominas, 

Ulianópolis e Dom Eliseu) e na região oeste da calha norte compreendendo 

parcialmente os municípios de Oriximiná, Terra Santa e Faro (Figura 10).  
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3.1.2 O Estado do Pará: Características históricas. 

 

O Estado do Pará confunde o início da sua história com a fundação de Belém, 

sua capital em 1616, pois logo após a este fato a estruturação do território paraense 

foi ganhando forma aos poucos, pelas expedições militares, onde novas regiões 

foram sendo anexadas: os vales dos rios Guamá, Acará e Moju, o baixo Tocantins, a 

costa dos Caetés (hoje costa do Salgado), a região da “estrada do Maranhão”, que 

hoje chamamos de Bragantina, a Ilha Grande de Joannes, atual Marajó, a península 

de Gurupá, o Cabo Norte, atual Amapá, o baixo Amazonas, os vales do Xingu e 

Tapajós, o Alto Amazonas e o vale do Rio Negro. (ROCQUE,2001).  

Cada um desses territórios correspondia a novas rotas de exploração de 

riquezas, fossem elas as drogas do sertão, fossem terras a acrescentar ao 

patrimônio dos principais colonos, ou fossem, enfim, as populações indígenas 

escravizadas. 

 Assim surgiu o Grão-Pará, que tinha o extrativismo como modo de produção. 

Com a chegada do Marquês de Pombal ao Brasil, devido a um grande terremoto 

ocorrido em Lisboa em 1755, o tráfico negreiro foi introduzido na região amazônica e 

também fora feito a demarcação das terras entre Portugal e Espanha com o auxílio 

de muitos especialistas, autores de estudos sobre a população, fauna e flora locais.  

  O novo povoamento amazônico foi constituído por novos moradores 

provenientes do arquipélago dos Açores e cerca de 1700 famílias, com a grande 

maioria formada por nobres. Nessa época houve o embelezamento de Belém e sua 

primeira grande estruturação. Com a destituição do Marquês de Pombal ocorreu o 

declínio econômico da região até por volta de 1834 quando ocorreu a Cabanagem,36 

(SANTOS, 1980).  

 Algum tempo depois foi descoberto o processo de Vulcanização da Borracha, 

dando início a chamada “Era da Borracha “. A prosperidade nessa época era tão 

grande que esse período ficou conhecido como a Belle Époque Amazônica. No 

imaginário burguês do período, a capital do Pará era a “petite Paris”, ou a “Paris n’ 

América”. (PROST,1998).  

                                                            
36  A  Cabanagem  foi  uma  revolta  social  ocorrida  no  Império  do  Brasil,  na  então  província  do  Grão‐Pará, 
estendendo‐se de janeiro de 1835 a 1840, durante o período regencial brasileiro. Marcado por um cenário de 
pobreza extrema, fome e doenças, o conflito existiu muito devido à irrelevância política à qual a província foi 
relegada após a Independência do Brasil.  
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 Prost (1998) e Rocque (2001) analisam que o desenvolvimento da cultura do 

látex em outras regiões do mundo, como na Ásia, onde o preço era bem mais 

competitivo, decretou o fim do período áureo da borracha no Pará para 

posteriormente haver décadas de estagnação que somente foi rompida com uma 

série de acontecimentos a partir da década de 50, como a criação da SPVEA37 em 

1953, pelo então Presidente Getúlio Vargas, a construção das rodovias Belém-

Brasília na década de 60 e Transamazônica década de 70, com o programa de 

incentivo de migrações de colonos de outras regiões do país, principalmente 

oriundos do Nordeste e do Sul do Brasil, a criação da SUDAM38 em 1966 e a 

descoberta de grandes jazidas de ferro, bauxita e ouro na Região de Carajás e de 

Serra Pelada, nascendo assim os grandes projetos mineradores, e de grandes 

hidrelétricas como Tucuruí.  

 A pecuária extensiva tornou-se outra grande força econômica, juntamente 

com a agricultura, causadora de grandes devastações na floresta amazônica com as 

queimadas no Pará no chamado arco do desmatamento (BECKER,2003). O 

crescimento das cidades médias no Estado do Pará segue a tendência que ocorre 

no restante do pais. Cidades como Abaetetuba, Cametá e Castanhal, que em 

meados da década de 80 não tinham mais que 50.000 habitantes, hoje tem mais de 

100.000 habitantes e têm grande influência em sua área de localização, com um 

comércio dinâmico e que abastece outras cidades menores em seus entornos. Hoje 

a economia do estado do Pará é baseada na mineração em Parauapebas, 

Paragominas e Carajás, o comércio principalmente em Belém, Santarém e Marabá e 

a extração de madeira e a pecuária extensiva em outros municípios do Estado.   

 

3.1.3 Belém do Pará: Características geográficas 

 

 Belém encontra-se a uma latitude de 1° 27' 18'' Sul e longitude 48° 30' 9'' 

Oeste, uma população de 1.393.399 habitantes em 2010 segundo o Censo do IBGE, 

sendo a décima primeira maior cidade brasileira, ocupando uma área territorial de 

1.059 km², com uma densidade demográfica de 1.315 habitantes por km². 

                                                            
37 Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia 
38 Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 
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Seu território é constituído de cerca de 49,2 % por ilhas como a ilha do 

Mosqueiro, Outeiro, Cotijuba, entre outras e 50,8% na parte continental, onde se 

concentra a maior parte da população de Belém, conforme podemos observar na 

figura 11.  

  

 

Figura 11 : Localização do Munícipio de Belém/PA 
Fonte: IBGE(1997).  
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Em relação ao Clima, Belém encontra-se próximo a linha do Equador, com 

temperaturas médias anuais em torno de 25,9 C°, precipitação acima dos 2500 mm 

anuais, com uma alta umidade relativa do ar com média acima de 80% e dos 365 

dias do ano de 2012, Belém tem 251 dias de chuva sendo o mês de março o mais 

chuvoso e os meses de outubro e novembro os menos chuvoso conforme podemos 

observar na tabela (INMET,2013).   

 

 
Ano 2012  Temperatura (C°)   Precipitação(mm) Umidade Relativa % 

 
Dias de Chuva  

Janeiro  26,6  366,5  88  26 
Fevereiro   24,5  417,5  89  26 
Março  25,5  436,2  90  28 
Abril  26,7  360,0  89  26 
Maio  25,9  304,4  85  25 
Junho   25,9  140,2  80  19 
Julho   25,8  152,2  80  18 
Agosto   26,0  131,1  81  17 
Setembro  26,1  140,8  83  16 
Outubro   26,4  116,1  83  15 
Novembro  26,4  111,8  82  15 
Dezembro  26,1  216,4  85  20 
Ano  25,9 (média)  2.893,2 (total)  84,5   251 (total) 

 

Tabela 39- médias mensais de temperatura, precipitação, Umidade relativa do 
Ar e dias de chuva em Belém do Pará no ano de 2012.                                                    

Fonte: Inmet (2013) 

 

Segundo Junior, Azevedo e Oliveira (2013), o município de Belém possui 

altitudes que variam de 0 a 18 metros como podemos observar na figura 12, sendo 

que mais de 60 % da população reside em áreas de altitudes médias menores que 5 

metros. Isso somado as variações de marés do rio Guamá e da Baía do Guajará que 

contornam a cidade, dos canais que servem como “depósitos de lixo” e o seu alto 

índice de precipitação tornam seu território de altitudes mais baixas propensas a 

alagamentos durante o ano todo, principalmente entre os meses de novembro a 

maio como podemos ver na figura 13.  Pereira (2013) mostra que a cidade está 

dividida em 13 bacias: Ananin, Outeiro, Paracuri, Cajé, Mata Fome, Val- de- Cães, 

Uma, Reduto, Tamandaré, Estrada Nova, Tucunduba, Murutucum, Aurá e Pratiquara 

(Figura 14).      
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 Os principais cursos d’água que rodeiam a cidade, são o Rio Guamá e a Baia 

do Guajará que recebem quase todo o esgoto da cidade conforme podemos ver nas 

figuras 15 e 16, já na figura 17 temos a figura que mostra a localização da Baia do 

Guajará e do Rio Guamá.  

 

Figura 15: Baía do Guajará em frente a Cidade de Belém  
Fonte: Melo, 2014 

 

 
Figura 16: Rio Guamá em frente a Cidade de Belém  

Fonte: Melo,2014 
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Figura 18: Esgoto sendo diretamente lançado no canal 
Fonte: Melo, 2014 

 

 

Figura 19: Canal lançando diretamente suas águas na Baía do Guajará  
Fonte: Melo, 2014 
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3.1.4 Belém do Pará: Características históricas 

 

A história de Belém remonta à conquista da foz do Rio Amazonas, 

fundamental para a defesa da Amazônia por parte de Portugal. No ponto estratégico 

escolhido para se estabelecer a defesa do território foi fundado, em 12 de janeiro de 

1616, o Forte do Castelo do Senhor Santo Cristo do Presépio de Belém, hoje, 

conhecido como Forte do Castelo. O povoado que se formou ao redor do forte foi 

denominado, inicialmente, de Feliz Lusitânia. Depois, chamou-se Santa Maria do 

Grão Pará, Santa Maria de Belém do Grão Pará e, finalmente, Belém do Pará. 

(BELÉM, 2013).  

No chamado Ciclo da Borracha, foram construídos importantes edifícios da 

cidade, como o Palácio Lauro Sodré, o Teatro da Paz, o Palácio Antônio Lemos e o 

Mercado do Ver-o-Peso, entre outros, além de uma importante infraestrutura de 

Saneamento básico, energia elétrica e telefonia, com produtos vindos da Europa 

mais especificamente da França e da Inglaterra no chamado período da Belle 

Époque Amazônica.  (IBGE, 1957). 

 Em decorrência do bom momento da borracha, Belém do Pará assumiu o 

papel de principal porto de escoamento da produção do látex, além de se tornar a 

vanguarda cultural da região. Verifica-se neste momento a construção de todo um 

processo modernizador na região Norte.  

Segundo Meira (1976) o período de apogeu da economia da borracha 

produziu um processo de transformações que tentava dar à cidade as feições 

urbanas de suas pretensas congêneres na Europa. Belém tornava-se, sob certos 

aspectos, uma capital agitada e mais europeia do que brasileira, dominado por um 

francesismo, principalmente no aspecto intelectual, que ressaltava a ligação da 

cidade com as principais capitais europeias, causada de um lado pela dependência 

financeira e comercial à Inglaterra, e por outro, por uma relação cultural intensa com 

a França. As famílias ricas do local, na época, tinham por hábito enviar seus filhos 

para as escolas da França. A cidade também tornou-se um verdadeiro centro de 

consumo.   
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  Belém passou por um período de desenvolvimento urbano que se gestava há 

algum tempo, acelerou-se significativamente com a implantação da República que, 

enfatizando a descentralização, deu maior autonomia à aplicação dos impostos, 

além de conceder ao Estado maior participação na renda de exportação da 

borracha. Neste sentido, a ação dinamizadora do embelezamento visual da cidade 

estava associada à economia, a demografia e também aos valores estéticos de uma 

classe social em ascensão (seringalistas, comerciantes, fazendeiros) e às 

necessidades de se dar a determinados segmentos da população da cidade 

segurança e acomodação, além da concretização da ideia positivista de progresso 

enfatizado pelo novo regime republicano. 

Com o fim do ciclo da borracha Belém, passou por um período sem grandes 

mudanças econômicas até meados do século XX, com a abertura da Belém-Brasília, 

a criação da SUDAM39, da UFPA40, do BASA41 e da EMBRAPA42, além da criação 

do distrito industrial de Icoaraci, a capital paraense voltou a ter um crescimento na 

sua economia, mas que na sua estrutura de saneamento, moradia, educação e 

saúde tem números ainda inexpressivos que deixam a cidade longe das cidades que 

possuem as melhores condições para viver no Brasil.  

3.1.5 Aspectos Demográficos da Cidade de Belém.  

Segundo o IBGE (2010) Belém teve momentos de um crescimento 

populacional muito acelerado principalmente entre os censos 1900 e 1920, no 

período da Belle Époque, onde a população cresceu de 96.650 para 236.402 

habitantes, e entre os censos 1950 e 1991 onde a população saltou de 254.949  

para 1.244.668 habitantes, passando por um período de pouco crescimento 

populacional, que ocorreu entre 1991 e 2000, onde a população cresceu de 

1.244.668 para 1.279.861 habitantes mostrando um crescimento de apenas 35.193 

habitantes.   

 

                                                            
39 Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia  
40 Universidade Federal do Pará  
41 Banco da Amazônia  
42 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  
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Tivemos dois períodos que Belém teve ainda decréscimo populacional, entre 

os censos de 1872 e 1900, onde a população diminuiu de 61.997 para 50.064 

habitantes, e entre os censos de 1920 e1940, logo após o declínio da Belle Époque, 

onde a população caiu de 236.402 para 206.331 habitantes, conforme podemos ver 

na tabela 40. 

 

Censo   Ano   População    População em relação ao 
censo anterior  

	 1872  61.997   
	 1890  50.064  Decréscimo 
	 1900  96.560  Acréscimo 
  1920  236.402  Acréscimo  
  1940  206.331  Acréscimo 
  1950  254.949  Decréscimo  
  1960  402.170  Acréscimo 

  1970  642.514  Acréscimo 
	 1980  949.545  Acréscimo 
	 1991  1.244.688  Acréscimo 
	 2000  1.279.861  Acréscimo 
	 2010  1.393.399  Acréscimo 
 
 

Tabela 40: População do Município de Belém nos Censos Demográficos do IBGE entre 
os anos de 1872 a 2010 

Fonte: IBGE (2012) 

 

 

A cidade de Belém tem um crescimento demográfico menos acentuado por 

dois principais motivos: a falta de espaço para a construção de moradias por falta de 

terrenos disponíveis em suas áreas mais antigas e  

Atualmente o município de Belém é dividido em 08 Distritos Administrativos: 

Belém, do Bengui, do Entroncamento, do Guamá, de Icoaraci, de Mosqueiro, Outeiro 

e da Sacramenta. Estes distritos constituem vários aglomerados de bairros de 

Belém, em número de 68 para fins administrativos conforme podemos ver na figura 

20.  
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3.2 Crescimento Urbano de Belém e suas consequências sociais e ambientais. 

  
 
 A ocupação populacional e urbana de Belém, como vimos anteriormente, 

passou por várias fases e todas elas trouxeram impactos tanto no aspecto social 

quanto no aspecto ambiental. Da pequena vila em torno do Forte do Presépio, que 

era Belém em 1616, até os dias de hoje a cidade se tornou uma das maiores do 

Brasil. Segundo Corrêa (1989), antes da primeira fase de aumento populacional e 

urbano, Belém resumia-se a poucas ruas que se localizavam muito próximas de 

onde encontra-se o forte do Presépio, que deu origem à cidade, entre elas, a rua do 

Norte, a Espírito Santo e a dos Cavalheiros, que são conhecidas atualmente como: 

Siqueira Mentes, Dr. Assis e a Dr. Malcher, respectivamente, além de quatro 

travessas que foram as da Residência (posteriormente Vigia), Atalaia (atual rua 

Joaquim Távora), Água das flores (atual Pedro de Albuquerque) e da Borroca (atual 

rua Curupá). As áreas alagáveis não foram estruturadas para a moradia nesta época 

por causa da pouca fixação humana na região. 

Pimentel et al (2012, p.36) tem uma definição da forma da ocupação urbana 

do início fundação de Belém até meados do século XX na qual diz que “no contexto 

do processo de ocupação de Belém, as áreas de Terra Firme foram ocupadas pela 

classe social mais abastada. Restando às pessoas consideradas mais pobres da 

cidade a ocupação de áreas alagadas”. 

A primeira fase de ocupação intensa ocorreu no período do Marquês de 

Pombal que ficou conhecido como período pombalino no século XVIII, onde Belém 

teve a primazia de se tornar o principal centro comercial amazônico e assim assumiu 

uma importância estratégica, por volta de 1755, atraindo um povoamento que fez 

com que a cidade se expandisse espacialmente, produzindo, o seu embelezamento 

e a segregação econômica que forçaram a realizadas as primeiras drenagens de 

suas várzeas para moradia, que, até então, eram pouco povoadas (TRINDADE 

JR,1997). Nessa época já surgiam as primeiras palafitas em áreas mais pobres onde 

houve a miscigenação de índios e portugueses e também dos negros que eram 

habitantes destas regiões.  

Depois do final do período pombalino, por volta de 1755, houve um período 

de estagnação populacional de Belém que só teve a sua segunda grande fase de 

povoamento com o período conhecido como ciclo da Borracha, quando Belém foi 
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denominada a Paris na América, onde várias famílias se instalaram, juntamente com 

a mão de obra oriunda de outras regiões como o Nordeste.  

 Nesse período, conforme citado anteriormente neste trabalho, a cidade 

ganhou uma notável infraestrutura para época como bondes, serviços de água, 

esgoto, energia elétrica, iluminação pública, forno crematório, ruas e avenidas. 

Evidentemente estes benefícios não atingiram todos os habitantes de Belém, mas 

uma pequena parcela da população rica da cidade. O restante da população que era 

pobre, foi obrigado a ocupar as áreas mais alagadas e baixas da cidade. 

 Com isso, começaria a se verificar a contaminação dos rios e igarapés, pela 

falta de saneamento básico das regiões ocupadas pelas camadas mais pobres, 

mesmo com uma baixa densidade populacional, além de ocorrer o aterramento de 

vários igarapés, o que contribuiu para os problemas ambientais que vemos 

atualmente em Belém, com os alagamentos de ruas e avenidas. 

 Logo após o fim do período áureo da borracha, na década de 20 do século 

XX, em Belém, até os anos de 1950, seu crescimento populacional estagnou outra 

vez. Contudo, apesar da crise econômica da região, Belém manteve sua 

proeminência na rede urbana da região, ainda em função da sua posição estratégica 

de último ponto de contato entre os produtos extraídos da floresta e o mercado 

externo, mas também em função da estrutura portuária, construída no período do 

auge da exploração do mercado de goma para a produção de borracha. Além disso, 

a cidade permanecia como o lócus preferencial da elite regional em função da 

infraestrutura urbana e de serviços especializados (bancos, teatros, cinemas, 

energia elétrica, transporte urbano, etc.), também heranças deixadas pelo ciclo 

econômico anterior. 

 Na década de 50 houve uma intensa expansão horizontal em direção ao 

cinturão institucional43, ultrapassando-o, já que a população pobre da cidade passou 

a ser “empurrada “para as várzeas mais distantes, como consequência do aumento 

do comércio, em geral, para os limites da Primeira Légua Patrimonial44, conforme 

podemos ver na Figura 21.  

                                                            
43 O cinturão  institucional era uma grande área  territorial,  sendo uma  tentativa de contenção ao avanço da 
expansão urbana de Belém, constituída por bases militares e instituições públicas como a EMBRAPA, (CORRÊA, 
A. 1989). 
44 A Primeira Légua Patrimonial foi a área mais centralizada e próxima do  local que foi mais povoada desde a 
fundação de Belém que abrangia principalmente a Cidade Velha, a Campina e uma parte do bairro de Nazaré 
posteriormente. Foi a primeira área de expansão de Belém.  



 

Figura 21: Limites dda Primeira
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Em meio ao fluxo populacional desse período intensificou-se a ocupação das 

áreas de baixadas mais longínquas em consequência da valorização das áreas de 

baixadas mais próximas a área central da cidade, o que contribuiu ainda mais para o 

agravamento de problemas, causados pela crise econômica, o desemprego, o 

crescimento demográfico intenso, aliado ao baixo poder de investimento do setor 

público.  Assim ocorreu o surgimento das  periferias caracterizadas a partir da 

construção das casas em palafitas, localizadas ás margens de igarapés e rios, 

passagens sobre estivas, bem como a vida humilde e cheia de dificuldades 

passadas por seus habitantes.  

Na década de 1960 os bairros mais periféricos já instalados, começaram a 

ficar “inchados” causando a expansão para a Segunda Légua Patrimonial45 onde há 

o esboço para a configuração da Região Metropolitana de Belém e sua segunda 

fase de expansão urbana conforme podemos ler a seguir:  

  

A ocupação sistemática da Segunda Légua Patrimonial se 
iniciou com a doação de glebas pelo Governo Federal à COHAB-PA 
para a implantação de grandes conjuntos habitacionais, ao longo da 
Rodovia Augusto Montenegro (em direção ao Distrito de Icoaraci) e 
da BR-316 (em direção à Belém-Brasília), ultrapassando as áreas 
institucionais, que bloqueavam a expansão contínua da malha 
urbana. Essa foi uma estratégia de relocalização das classes de 
baixo poder aquisitivo que possibilitou uma mudança na estrutura da 
malha metropolitana. Dessa maneira, sua forma compacta vai 
originar a forma dispersa dos novos assentamentos residenciais 
populares (TRINDADE JR., 1998, p 134). 

 
 

 Na décadas de 60, 70, 80 e 90 o crescimento da população fez com que as 

chamadas áreas de invasão, explodissem em Belém, sendo criados inúmeros 

bairros e a expansão para áreas, onde, antes a cidade não existia. Estas áreas 

conhecidas como as áreas de invasões são classificadas pela prefeitura e pelo IBGE 

como área de aglomeração subnormal, por apresentarem uma série de carências, 

tais como ausências de vias de pavimentadas, falta de abastecimento de água e 

energia elétrica, ausência de um sistema de coleta e tratamento de esgoto, precárias 

habitações que, em sua maioria, são construídas em palafitas e sistema viário 

deficiente. O crescimento urbano de Belém podemos observar na figura 22.   
                                                            
45  A  Segunda  Légua  Patrimonial  se  caracteriza  por  ser  área  de  expansão  da  cidade  em  direção  a  Rodovia 
Augusto Montenegro  e  da  BR‐316  (em  direção  à  Belém‐Brasília)  especialmente  após  a  ultrapassagem  do 
cinturão institucional em torno da primeira légua. (trindade, 1998).  
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fundiária e ao decorrente crescimento territorial do tecido urbano, à carência de 

infraestruturas as mais diversas, incluindo de transporte e, por fim, à periferização da 

população. Surgem, nesse contexto, como uma resposta de uma parcela da 

população à necessidade de moradia, e que irá habitar espaços menos valorizados 

pelo setor imobiliário e fundiário dispersos pelo tecido urbano. 

 Belém está entre as metrópoles que possuem os maiores números de 

aglomerados subnormais com 53,9% da sua população morando nestas condições.  

O IBGE (2014) considera que "uma das características dominantes de Belém é a 

grande extensão das áreas de aglomerado subnormal”. As baixadas junto ao Rio 

Guamá, próximas ao centro, originalmente sujeitas a inundações periódicas, são de 

ocupação mais antiga, e se caracterizam por elevadas densidades, mas com 

existência de ruas e acesso às casas no interior de grandes quadras por becos e 

vielas. A área central é cercada ao norte e a leste por áreas institucionais (áreas 

militares, aeroporto).  

Assim, as ocupações mais recentes estão bem distantes do núcleo central, 

com Belém tendo a maior parte de seu território atual ocupada por aglomerações 

subnormais. As áreas de aglomerados subnormais têm a maior parte de sua 

localização no norte do município nos distritos de Icoaraci, Mosqueiro, Outeiro, 

Bengui e também mais próximo da área central belenense no distrito do Guamá 

onde se encontra a maior concentração populacional da cidade.  

Estes locais são áreas de grande concentração de miséria e de problemas 

ambientais como contaminação de igarapés, desmatamentos de áreas antes 

preservadas, de lançamento de lixo de forma discriminada e de alagamentos que 

são potenciais causadores de doenças dos habitantes locais, cujo o contato direto é 

frequente, principalmente por crianças. 

 Os problemas sociais e ambientais ficam mais evidentes nas áreas 

mencionadas anteriormente, primeiramente por serem áreas de ocupação recente e 

que não são preparadas para serem ocupadas, pois há carência total de toda 

infraestrutura: água encanada, iluminação pública, postos de saúde, hospitais, 

escolas, ruas asfaltadas e também da violência urbana que toma conta desses 

locais. Todos os igarapés dessa região são verdadeiras “valas a céu aberto “, onde o 

                                                                                                                                                                                          
irregularidade  das  vias  de  circulação  e  do  tamanho  e  forma  dos  lotes  e/ou  carência  de  serviços  públicos 
essenciais (como coleta de lixo, rede de esgoto, rede de água, energia elétrica e iluminação pública.  
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meio ambiente está sendo a cada dia que passa mais degradado com o crescimento 

populacional local. As áreas subnormais podem ser vistas na figura 23.  

 

 

  

Figura 23: Aglomerados Subnormais no Munícipio de Belém do Pará 
Fonte:  IBGE (2011) 
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3.2.1 O Distrito de Icoaraci e os Bairros de Água Negra e Paracurí. 

 

 O distrito de Icoaraci (DAICO) é um dos oito distritos que compõem o 

Município de Belém do Pará com uma população total de 167.035 habitantes 

(IBGE,2010).  

 O distrito de Icoaraci está distante cerca de 17,2 km do Centro e tem como 

características: grandes índices de violência, total ausência de saneamento básico, 

pobreza extrema e falta de áreas de lazer e de saúde. Inicialmente Icoaraci, até a 

metade do século XX, mais precisamente em 1943, era uma vila quando então se 

tornou-se distrito. (DIAS,2007). 

 Nas décadas seguintes o Distrito de Icoaraci começou a ter sua população 

aumentada principalmente por instalação de olarias na beira da Baia do Guajará, da 

extração da palmeira do açaí e da abertura de ruas de terra batida. Com a abertura 

da Rodovia Augusto Montenegro e da Rodovia Arthur Bernardes, o fornecimento da 

energia elétrica de forma regular e a intervenção federal através dos governos 

militares, que incentivaram o povoamento e a industrialização, viabilizada por 

projetos financiados pela SUDAM, como a fixação de Indústrias nas décadas de 60, 

70 e 80, a população local cresceu de forma significativa e também o comércio local 

se fortaleceu tornando-se um polo.  

 Na década de 80 houve a oficialização do Distrito Industrial de Icoaraci, que 

se localiza quase totalmente na Rodovia Arthur Bernardes, tendo como 

consequência o aumento da população do distrito para o interior e gerando a 

especulação imobiliária de terrenos, motivando as invasões aos terrenos públicos 

existentes na área.   

Com o crescimento populacional ao longo das Rodovias Augusto Montenegro 

e Arthur Bernardes nos seus arredores e nos bairros componentes do Distrito de 

Icoaraci, como o Bairro do Paracuri e o Bairro das Águas Negras, o seu acesso foi 

facilitado por via terrestre. 

O Bairro de Águas Negras é localizado dentro do Distrito de Icoaraci, com 

uma população de 6.555 moradores (BELÉM,2010) e é cortado por ruelas tortuosas, 

muitas sem pavimento, surgidas, em sua maioria, a partir de ocupações irregulares 

por famílias de baixa renda, mas também há alguns conjuntos habitacionais e vilas 

que formam o núcleo de classe média do bairro, estes localizados na parte de fora, á 



 

margem

populaç

olarias 

dá nom

relação

Figura 

  

m principa

ção de 8

que retira

me ao bairr

o ao centro

24: Localiz

almente da

.767 pess

m as argila

ro. Na figur

o da cidade

zação dos 

a rodovia 

soas (Belé

as das ma

ra 24 pode

e de Belém

bairros Pa

Font

pavimenta

ém, 2011)

argens dos

emos obse

m.   

aracuri e Ág
Belém 

te: Belém ,2

ada. O Ba

, possui m

s igarapés 

rvar a loca

guas Negra

2011 

airro do P

muitas pal

Livrament

alização do

as em Rela

Paracuri te

lafitas e t

to e Parac

os dois bai

ação ao Ce

102 
 

 

em uma 

também 

urí, que 

rros em 

entro de 



103 
 

 
 

3.2.3 Observação sobre os aspectos do território dos bairros de Águas Negras 

e do Paracurí, sob o olhar da Geografia da Saúde.  

  

 Dentre os aspectos que devem ser observados e analisados sob o olhar da 

Geografia da Saúde, para a elaboração de imagens e diagnóstico sobre as 

condições sociais e ambientais do território, serão mostrados alguns que são mais 

relevantes para este estudo (Quadro 06).  

 

Aspectos sociais, ambientais e sanitários para a produção de imagens  

Espaços  construídos  principais  do  território  que  as  pessoas  frequentem  ‐  igrejas,  escolas, 
associações  de  bairro,  clubes,  espaços  de  lazer,  estações  de  transporte  público,  etc.  Imagem 
panorâmica que registre o espaço e o fluxo de pessoas. 

Espaços produtivos de interesse para a Vigilância em saúde ‐ Ferros‐velhos, borracharias, depósitos, 
grandes  mercados,  plantações,  locais  de  extração  mineral,  etc.  aspecto  geral  e/ou  closes  de 
situações de risco (água parada, lixo, restos de processo industrial, uso de agrotóxicos, poluição do 
ar, da água e sonora, etc.) 

Espaços para a habitação (domicílios) – observação do aspecto geral do exterior das moradias e do 
escoamento aparente de esgoto (quando houver), cacimbas d’água, caixas e tonéis de água 

Infra‐estrutura  urbana  do  território  –  observação  do  aspecto  geral  da  pavimentação  de  ruas, 
estradas  e  calçamento;  sistemas  de  esgoto  (quando  houver);  esgoto  a  céu  aberto;  novos 
assentamentos e invasões de população; etc 

Espaços naturais principais do  território – observação de panorâmicas e closes de áreas sujeitas a 
inundação;  rugosidades  naturais  do  terreno  (morros);  rios  e  canais;  áreas  florestadas;  áreas 
desmatadas; terrenos baldios; focos de depósitos de lixo informais, etc.; áreas de proteção. 

Problemas de saúde principais identificados no território – situações de risco e de práticas locais que 
demonstram potencialidades da população  (mutirões; soluções e estratégias da população para o 
abastecimento de água, drenagem, esgoto, lixo, etc.).    
 

 
Quadro 06: Alguns aspectos investigativos importantes sobre o território 

Fonte: Minsitério da Saúde 
 

 
Muitos problemas são encontrados no distrito de Icoaraci e nos bairros de 

Águas Negras e do Paracurí, problemas de ordem social, ambiental, de saúde 

pública e da falta mínima de condições necessárias que o ser humano deveria ter 

como: acesso a água potável, saneamento, transporte e educação. Sobre estas 

carências e condições temos a seguinte reflexão: 

 

De forma geral, a ausência de políticas públicas voltadas a atender 
uma parcela da população que vive em áreas de permanente 
comprometimento do ambiente, o intenso processo de urbanização 
que cria demandas sociais, sem solução em curto e médio prazo 
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provocam cada vez mais o crescimento das periferias. Nessa 
perspectiva, a ausência de uma legislação do uso do solo mais eficaz 
poderia controlar o crescimento irregular da mancha urbana, 
aprofundando a segregação e a hierarquização da cidade 
(DIAS,2007 p. 281,282).  
 
 
 

Em observações realizadas no bairro do Paracuri e Águas Negras verificamos 

que os recursos hídricos encontram-se deteriorados pois toda a água utilizada tanto 

para a lavagem da louça, para a preparação dos alimentos, da descarga sanitária e 

do lixo, como garrafas plásticas, são jogados diretamente nos cursos d’água 

existentes no local. A maior parte do bairro não tem ruas, mas sim pequenas pontes 

de madeira que são feitas de forma improvisada para a locomoção dos moradores e 

para o acesso as moradias conhecidas como “palafitas”, conforme podemos ver nas 

figuras 25, 26 e 27.  

Além dos problemas citados anteriormente, existe ainda uma grave 

ocorrência que é o abastecimento de água irregular na maioria das moradias dos 

bairros do Paracurí e de Águas Negras que são feitas por canos improvisados 

conhecidos como “gatos’’, conforme podemos ver na figura 28. Eles passam por 

dentro da água dos canais que corre por debaixo das palafitas e tem grande 

potencial de contaminação já que, se houver qualquer pequeno furo na sua 

extensão, a água do interior do cano será misturada a água do canal, podendo gerar 

muitas doenças. A responsabilidade do abastecimento local é da SAAEB que 

pertence a esfera municipal, mas que não faz investimentos, segundo os moradores 

já que a empresa de saneamento alega que as moradias são irregulares.    

A situação em que vivem os moradores destes bairros demonstram como as 

aglomerações subnormais se proliferam na área mais distante do centro de Belém. 

Como estas áreas são consideradas áreas de invasão, os moradores pouco podem 

exigir do poder público, pois não pagam impostos por não ter suas moradias 

legalizadas e nem detêm o título de posse do terreno.      

Na outra parte dos bairros de Águas Negras e do Paracuri, onde não ficam as 

palafitas, as ruas são sem asfalto e o mato toma conta, sendo que os moradores 

relataram que há grande incidência de ratos nas residências e de vez quando 

aparecem cobras no meio da rua conforme podemos ver na figura 29. 
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Figura 25: Ponte improvisada para a entrada nas residências do Bairro do Paracuri 
Fonte: Melo (2014). 
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Figura 26 : Foto da entrada das residências do Bairro do Paracuri   

Fonte: Melo (2014). 
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Figura 27: Sujeira acumulada nos corpos hídricos do Bairro Paracuri 
Fonte: Melo (2014)  

 
 
 
 
 

 
 



108 
 

 
 

 

  
Figura 28: Cano de água irregular em residência no bairro do Paracurí 

Fonte: Melo (2013)  
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Figura 29: Área coberta pelo mato e sem asfaltamento no Bairro de Águas Negras 
Fonte: Melo (2013) 
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Figura 30: vista parcial do Rio Paracuri que corta o bairro 
Fonte: Melo,2014 
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Figura 31: Sujeira acumulada no Bairro de Águas Negras 
Fonte: Melo,2014 
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Vários trabalhos foram feitos em relação à falta de infraestrutura urbana do 

bairro do Paracurí e do bairro de Águas Negras. Paiva (2002) escreve um artigo 

sobre a ocupação urbana na área da Bacia do Paracurí que abrange os bairros do 

distrito administrativo de Icoaraci, inclusive os bairros que são objeto deste estudo. 

Conclui-se que a ocupação desordenada causou a degradação ambiental com a 

poluição e a contaminação dos Igarapés Paracurí e Livramento, além de problemas 

sociais locais.  

 Dias (2007) faz uma análise sobre a urbanização e o ambiente urbano em 

todo o distrito administrativo de Icoaraci, tratando inicialmente dos aspectos 

históricos da problemática ambiental urbana, passando pela transformação urbana 

de Belém e concluindo com a estruturação do espaço urbano do distrito 

administrativo de Icoaraci.  

 Matta et al (2004) faz análise das condições da bacia do Paracuri, com 

destaque das ocupações das várzeas e traça um diagnóstico no qual conclui que as 

famílias de baixa renda ali instaladas estão sujeitas à falta de saneamento básico e 

a degradação ambiental. A captação de água em grande parte é realizada através 

de poços tubulares, sendo proposta uma reformulação no sistema de abastecimento 

de água subterrânea. Dentre as ações propostas está a de promover uma 

reorganização urbana e a despoluição dos recursos hídricos do local. 

 Junior (2011) estuda a importância do planejamento urbano para o bem-estar 

de uma comunidade local e destaca os problemas que o distrito de Icoaraci enfrenta 

pelo crescimento urbano desordenado como, inundações, deterioração ambiental e 

na qualidade da água. É proposto a elaboração de um plano diretor setorial de 

drenagem pluvial.        

 Barral, Dias e Silva (2010) desenvolvem uma pesquisa sobre a segregação 

sócio espacial do distrito de Icoaraci e nos bairros abrangidos por ele, onde os 

moradores sofrem com a pobreza, com os problemas decorrentes da falta de 

infraestrutura urbana e da pouca perspectiva de melhorias a curto prazo.   

 Analisando estes trabalhos existentes sobre o Distrito de Icoaraci e seus 

bairros, juntamente com as observações do presente trabalho, conclui-se que há a 

total falta de condições para a ocupação humana, de existir praticamente apenas 

aglomerações subnormais, da degradação dos recursos hídricos, da falta de 

abastecimento da água regular para os moradores e da grande quantidade de lixo 
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encontrada nos canais e nas ruas do bairro do Paracuri e de Águas Negras. 

Inúmeras reportagens são feitas pela imprensa local sobre os problemas recorrentes 

naquela região do município de Belém mas que, mesmo assim, não tem as 

reclamações de seus moradores atendidas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Com base na bibliografia consultada e nas observações feitas nas pesquisas 

de campo deste trabalho, conclui-se que o saneamento básico no Brasil, apesar das 

melhorias no que tange a criação de leis e decretos, precisa de avanços, como na 

rapidez de execução de obras, da liberação de mais verbas para o setor e também 

uma atenção especial para as áreas mais periféricas das metrópoles, como Belém 

do Pará por exemplo.  

 O destino final dos esgotos domésticos in natura para cursos d’água é outra 

preocupação que deve ser levada em conta. Coleta e tratamento dos mesmos 

corresponde a menos de 6% na capital paraense, tornando-se um problema para a 

saúde pública, já que as doenças de veiculação hídrica continuam a ser notificadas 

nos postos de saúde.       

 Medidas para solução do impasse entre governos estaduais e municípios, 

referente a Lei n° 11.445/07 que não define de maneira clara, como deve ser feita a 

distribuição de responsabilidades entre as companhias estaduais e municipais de 

abastecimento de água e tratamento de esgoto. 

 Nos bairros do Paracurí e de Águas Negras, através da aplicação dos 

questionários e da visita de campo, observa-se que há total falta de saneamento 

básico aos seus moradores, as águas e as ruas se tornam “depósitos de lixo”, 

mesmo com a coleta diária no bairro de Águas Negras. O fornecimento de água é 

precário, pontes improvisadas que a qualquer momento podem cair, servem de 

passagem para os moradores locais. No período do inverno amazônico, a situação 

se agrava com o transbordamento de canais. 

 Quanto as doenças de veiculação hídrica, é evidente que os problemas de 

internações, sobretudo em crianças menores de 5 anos deve continuar a longo 

prazo, enquanto o poder público local não tomar medidas relativas a prevenção 
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dessas doenças. Muitos casos de disenterias soram relatados, juntamente com outra 

doenças como a Hepatite A , verminoses, entre outras que são transmitidas através 

da água contaminada.   

 A expansão urbana desordenada contribui para o crescimento dos 

aglomerados subnormais. Em Belém este tipo de moradia ocupa grande parte da 

cidade e nos bairros de Águas Negras e do Paracuri elas se desenvolvem num ritmo 

acelerado.  

 Conscientizar os moradores da importância do saneamento e de medidas 

preventivas de higiene, pode também ocasionar uma severa diminuição de 

notificações destas doenças, juntamente com a preservação dos canais e igarapés 

que cortam estes locais, não jogando lixo e esgotos domésticos.   
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