V Conferência Municipal de Saneamento Básico - 2011
EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL
Grupo Temático 1 : Captação, adução e abastecimento de água no Município do Natal.
08/12/2011
Proposições para melhorias no sistema de abastecimento de água:
1. Viabilizar instrumentos que permitam a Agência Reguladora cobrar da CAERN as
melhorias no SAA.
2. Instituir um comitê permanente entre os órgãos que fazem o saneamento na cidade
para tratar de assuntos interdisciplinares, como ligações clandestinas.
3. Retomar o convênio de cooperação técnica entre a ARSBAN e a SMS com vistas ao
monitoramento da água de abastecimento.
4. Readequar a ETA Extremoz, para que essa possa atender com qualidade toda a
demanda.
5. Cumprir a Portaria Nº 518/2004 – quanto à realização de análise dos parâmetros
exigidos na água de abastecimento.
6. Padronizar (normatizar), proteção e fiscalização da exploração de água subterrânea
(perfuração de poços de abastecimento), com vistas a garantir as condições higiênicas
necessárias.
7. Desenvolver plano de monitoramento específico para os poços de abastecimento que
lançam água diretamente no sistema de distribuição (realização da desinfecção e de
análises físico-químicas e microbiológicas periódicas).
8. Realizar a etapa de coagulação no tratamento das ETA’s, independente da época do
ano.
9. Realizar estudo para verificar a eficiência do atual tratamento nas ETA’s e implantar as
adequações necessárias. Sugere-se a participação da UFRN, IFRN, etc.
10. Controlar e monitorar as substâncias químicas utilizadas no tratamento da água
(concentração, freqüência de dosagem, armazenamento e descarte), produzindo
relatórios periódicos, disponibilizando esses para SMS e ARSBAN.
11. Desenvolver programa de monitoramento das pressões (continuidade do
fornecimento de água), priorizando as áreas mais afetadas.
12. Criar uma lei que estipule mecanismos e parâmetros de controle e monitoramento da
qualidade dos mananciais que abastecem o município, visando a transparência das
informações.
13. Criar um comitê para as bacias hidrográficas do rio Doce e rio Potengi, objetivando a
recuperação e preservação, levando todas as informações obtidas á população.
14. Criar mecanismos de gestão e controle das perdas de água.
15. Implementar a Lei nº 11.445/2007 no Município de Natal, elaborando o Plano
Municipal de Saneamento.
16. Rediscutir as regras de cobrança de tarifa de água para a população de baixa renda e
classes.

17. Criar calendário permanente de cursos de capacitação, simpósios, seminários,
conferências e audiências públicas no âmbito do saneamento ambiental que
incentivem o controle social e a participação comunitária.
18. Ampliação da divulgação dos cursos de Introdução ao Saneamento Básico para uma
maior participação da comunidade.
19. Instituir uma Rede de Agentes multiplicadores advindos dos cursos de formação,
capacitação na área de educação ambiental.
20. Incentivar a adesão de todos os condomínios da cidade construídos anterior a 2007,
que não foram contemplados no Decreto Nº 8.095, a instalarem o sistema de
hidrometração individualizada, onde ocorre grande desperdício de água.

