
 
Com o objetivo de disseminar iniciativas inovadoras aos Municípios brasileiros, a 
CNM convida os gestores municipais a cadastrarem suas ações a fim de participar 
do Prêmio MuniCiência. A ideia é identificar práticas inovadoras que impactem 
positivamente a gestão municipal, selecioná-las e reconhecê-las.  
 

O Município ou consórcio intermunicipal poderá participar do MuniCiência por meio 

do compartilhamento das experiências inovadoras implementadas na gestão. Para 

isso, será preciso preencher o formulário abaixo e enviá-lo para o e-mail 

municiencia@cnm.org.br até o dia 10 de novembro de 2017. 

 

Mais informações disponíveis no site www.municiencia.org.br ou pelo telefone (61) 
2101-6605. 
 
 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
  
MUNICÍPIO / CONSÓRCIO 
 
NOME:  PREFEITURA MUNICÍPAL DE ABAETETUBA PA 

UF: PA 

SITE OFICIAL: www.abaetetuba.pa.gov.br 

 
INICIATIVA 
 
TÍTULO:  SISTEMA ALTERNATIVO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO - SALTA-Z , PARA COMUNIDADE RIBEIRINHA NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA PA. 
  
OBJETIVO: (máximo: 1.000 caracteres)  
 
Atráves do programa de extensão rural, realizado pala Secretaria Municipal de 
Agricultura de Abaetetuba PA, onde visa diagnosticar a real necessidade das 
comunidades locais e buscar soluções a serem implementadas, diversas 
metodologias participativas foram realizadas as localidades ribeirinha, onde houve 
uma aclamação popular pelo provimento de água de qualidade potável. 
Diante da demanda solicitada, a Secretaria Municipal de Agricultura, buscou 
parceria junto a FUNASA (Fundação Nacional de Saúde), SESAM/PA (Serviço de 
Saneamento Ambiental Municipal) e SUSEST-PA (Superintendência Estadual da 
Funasa no Pará ) para o desenvolvimento de ações conjuntas à implementação de 

mailto:municiencia@cnm.org.br
http://www.municiencia.org.br/


 

Apoio ao Controle da Qualidade da Água para o consumo Humano - ACQA na 
comunidade de Maracapucu Caría, aréa ribeirinha da cidade de Abaetetuba Pa. 
Mais de 500 familias ribeirinhas estão sendo beneficiadas com água potável em 
suas residências, através da implantação do projeto SALTA-Z. 
 
PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO:  
 
INÍCIO:  05/2017 

CONCLUSÃO: 09/2017 

SITUAÇÃO:  ☐ Fase de planejamento 

 ☐ Em andamento 

 ☒ Finalizado 

 
ATIVIDADES: (máximo: 1.000 caracteres) 
 
1. Implantação de uma solução simplificada coletiva de tratamento de água - 
SALTA-Z, que suprirá a necessidade da comunidade no que se refere a qualidade 
da Água potável; 
2. Realizações de ações de mobilização e educação em sáude ambiental de forma 
integrada e de interveção, para sensibilizar a comunidade na responsabilidade da 
coleta adequada dos resíduos sólidos, na conservação da SALTA-Z e forma de 
manuseio correto da água; 
3. Desenvolvimento de ações de apoio ao controle e vigilância da água destinada 
ao consumo humano; 
4. Capacitação e definição dos técnicos municipais e representantes da 
comunidade beneficiada para a manutenção e manuseio do projeto; 
5. Desenvolvimento de ações educativas na Escola da comunidade, com alunos 
nas faixas etárias de 6 a 19 anos com temas " A importância da água" e " Cuidados 
com meio Ambiente"; 
O prazo de instalação do projeto é de 4 dias, porem sua durabilidade é permanente 
sendo feita suas manutenções corretas. 
 
RESULTADOS 
 
SITUAÇÃO ANTERIOR: (máximo: 1.000 caracteres) 
 
Foi realizado um diagnóstico nas comunidade ribeirinhas  Maracapucu Caíra,  e foi 
constatado que a população utiliza como fonte de abastecimento, a água bruta do 
Rio ou água de poços tubulares sem tratamento de desinfecção microbiológica. 
Observou-se que poucas familias fazem uso de hipoclorito de sódio a 2,5% como 
forma de tratamento individual. 
Como resultado desse cenário e a falta de saneamento ambiental, um quadro 
crítico de doenças foi constatado atráves da coleta e anélise da água do rio Cariá. 
As maiores  ocorrências eram: Diarreia, Hepatite A e Febre Tifoide. Além da grande 
demanda de pacientes que eram encaminhados a cidade polo Abaetetuba, em 
viagens de barco que duram 30 minutos, aumentando o fluxo de atendimento nas 
Unidades Básica de Saúde Municipal. 



 

O grande objetivo era acabar com esse cenário negativo nas comunidades 
ribeirinhas,  proporcionando a todos qualidade de vida digna com água pótavel de 
qualidade.  
 
SITUAÇÃO ATUAL: (máximo: 1.000 caracteres)  
 
Hoje o projeto SALTA-Z está em expansão em 72 ilhas que compoem a cidade de 
Abaetetuba Pa, sendo alvo de estudos pelo Instituto Federal do Estado do Pará, 
polo Abaetetuba e demais parceiros, está implantando em 10 comunidades 
ribeirinhas em pleno funcionamento. 
O melhor resultado que o projeto tecnologico esta gerando hoje, é a saúde da 
população que mudou para melhor. Os teste realizados com a água tratada, 
mostram ausência de coliformes fecais e Escherichia coli (Indicador de 
contaminação fecal). Hoje esses ribeirinho não apresentam mais o quadro de 
doenças, em decorrencia da água, o que diminui consideralvemente a procura nas 
Unidades Básica de Saúde. 
Diminuiu os gastos das familias em relação a compra de água mineral para o 
consumo, um grande ganho, pois a maioria é atendida pelo Programa Bolsa 
Familia e de baixa renda.  
 
POR QUE A INICIATIVA É INOVADORA? (máximo: 1.000 caracteres) 
 
1. Tratamento de água pótavel para o consumo humano, pois toda a humanidade 
necessita de água que não esteja contaminda. 
2. Devido as comunidades ribeirinhas, não terem acesso ao saneamento básico, 
coleta de lixo, água potavel e atendimento médico, o projeto SALTA-Z , gera uma 
mudança muito positiva na vida dos moradores. 
3. Leva educação ambiental, cidadania e informações de prevenção a doenças aos 
moradores locais. 
4. Parceiras entre os Orgãos federal, Estadual, Municipal e comunidade, com o 
intuito de resolver problemáticas solicitados pelos próprios moradores locais, e a 
participação ativa dos mesmo. 
5.  Custo de implantação do projeto baixo e sem burocracia. 
 
POR QUE A INICIATIVA DEVE SER SELECIONADA? (máximo: 1.000 caracteres) 
 
O Projeto é baseado na parceria FUNASA, Prefeitura Municipal e comunidade 
local. Foi pensada uma alternativa para tratamento de água, com implantação e 
manutenção simplificada, que filtra a água para o consumo humano. 
A alta incidência de problemas de saúde, ligadas ao consumo dessa água 
impropria, fez com que a FUNASA agisse para tornar realidade a portabilidade da 
água. 
Existindo essa necessidade em Abaetetuba PA, imediatamente foi solicitado a 
implantação do Projeto pelo gestor municipal, e hoje é um grande avanço que o 
Município está fazendo. Preocupado com o bem está da população, o projeto vem 
trazendo uma verdadeira revolução na vida das familias ribeirinhas. A expansão e 
implementação do projeto SALTA-Z em outras cidades, renovará a esperança das 
familias brasileiras carentes que necessitam de água pótavel para o seu dia a dia, 
com uma solução simples e real. 



 

 
 
COMO VOCÊ FICOU SABENDO DO PRÊMIO MUNICIÊNCIA? 
O Município de Abaetetuba PA é cadastrado na Confederação Nacional de 
Municípios, recebemos mensagem via celular sobre o Prêmio. 
  
CONTATO PREFEITO(A) ou RESPONSÁVEL LEGAL PELO CONSÓRCIO 
 
NOME: ALCIDES EUFRASIO DA CONCEIÇÃO NEGRÃO  

E-MAIL: chita@abaetetuba.pa.gov.br 

 
CONTATO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
NOME: GEOVANNY FARACHE MAIA 

E-MAIL: semagri@abaetetuba.pa.gov.br 

 


